
Образец

ДО
„СБР-НК” ЕАД

ОФЕРТА
за изпълнение на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

с предмет: „Подмяна на носеща конструкция, площадки и стълби за шахта Н=60 м. в
„СБР-НК“ ЕАД, филиал Овча могила“

Настоящата оферта е подадена от ЕТ„СП-90-Венцислав Петров-Тони Петров”,
ЕИК/Булстат/ЕГН/ Идентификация за чуждестранно лице ЕИК: BG106596768, със 
седалище и адрес на управление/постоянен адрес: гр. Враца, ул. Александър
Стамболийски №13, представлявано от инж. Тони Венциславов Петров  ̂ , чрез 
пълномощника______ -_______ , с приложено пълномощно_________ -_____________ ^

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет 
„Подмяна на носеща конструкция, площадки и стълби за шахта Н=60 м. в „СБР-НК“ ЕАД, 
филиал Овча могила“

Декларираме, че сме запознати и приемаме изискванията на възложителя, заложени 
в Техническите спецификации за изпълнение на обществената поръчка.

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при 
следните условия:

1. Срок за изпълнение на поръчката: 200 (двеста) календарни дни, считано от предаване на 
строителна площадка от страна на Възложителя.
2. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка ще спазваме задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд.
3. Предлагаме следната Организация на персонала при изпълнение на поръчката 
{участникът следва да представи описание на организацията на персонала, който 
участникът ще използва за извършване на услугите -  предмета на поръчката, което 
подлежи на оценяване съгласно утвърдената Методика за определяне на комплексната 
оценка на оферта):
Фирмата разполага с необходимия технически, експертен и работен персонал, като и има 
визия за изпълнение на обекта, в доказателство на това прилагаме:

3.1. Декларация за наличния на разположение екип от ключови експерти (инженерно- 
технически състав), определени за изпълнение на дейностите от обекта на 
поръчката;

3.2. Декларация за наличния изпълнителския състав, който ще извършва дейностите по 
договора;

3.3. Технологично-строителна програма при изпълнение на СМР;
3.4. Линеен календарен план.

(участникът може да добавя редове)

4. Срок на валидност на офертата (най-малко до 19.10.2018 г.): до 31.10.2018 г.;

* Посочва се законният представител на участника.
 ̂Попълва се само в случай, че офертата се подава от пълномощник, като се посочва дата и per. №  на 

нотариално завереното пълномощ но и се прилага пълномощното.
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5. Декларираме, че- ще ползваме / няма да ползваме подизпълнители. 

Подизпълнителят/подизпълнителите, който/които ще използваме, е/са:

№
Наименование

на
Подизпълнителя

ЕИК/ЕГН на 
подизпълнителя

Вид на работите, 
които ще извършва

Дял на j участието от 
общата стойност на 

поръчката (в %)1

(Попълва се в случай, че в т. 1 лицето е декларирало, че ще използва подизпълнители. При 
необходимост лицето може да добавя редове в таблицата.)

6. Декларираме, че сме съгласни и приемаме условията в Проекта на договор -  
неразделна част от Документацията за участие.

7. Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с 
предмет: „Подмяна на носеща метална конструкция, площадки и стълби за ша?ста Н=60 м. в 
„СБР-НК“ ЕАД, филиал Овча могила“:

Обща цена за изпълнение предмета на поръчката: 187 470.72 лева без ДДС

Словом: сто осемдесет и седем хиляди четиристотин и седемдесет лева и седемдесет и две 
стотинки (посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС)

8. Предложените единични цени в Остойностената техническа спецификация включват
всички разходи за цялостното, точно и качествено изпълнение на отделните видове СМР 
съгласно Техническата спецификация, предложените от нас условия за изпълнение на 
поръчката, проекта на договора, както и всички законови изисквания за осъществяване на 
дейностите -  предмет на обществената поръчка. 1
9. Предложената обща цена е определена при пълно съответствие с ^^словията на 
Възложителя;
10. При откриване на несъответствие между предложените единични цени в 
Остойностената техническа спецификация и общата стойност, валидни ще бъдат 
единичните цени. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще прцведа общата 
стойност в съответствие с единичните цени.

Приложение:
1. Протокол за оглед на обекта (по образец);
2. Остойностена техническа спецификация (по образец) на хартиен и електрон 
CD във формат Excel.

ен носител

Дата: 17.04.2018 г. ИМЕ И ФАМИЛИЯ: - ^  ^

Подпис^ (и печат):

^Документът се подписва от законния представител на лицето, което прави предлож ението, или от 
надлежно упълномощ ено лице. ;
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Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният: инж.Тони Венциславов Петров, с лична карта №626056375,

издадена на 07.08.2009г. от МВР-София с ЕГН 7606230^43, в качеството ми на

управител на ЕТ„СП-90-Венцислав Петров-'^они Петров”

- участник във възлагане на обществена поръчка с предм|ет: „Подмян!! на носеща 
метална конструкция, площадки и стълби за шахта Н=60м в „СБР-НК“ ЕАД,

филиал Овча могила” I

Д Е К Л А Р И Р А М :

Към датата на представяне на офертата разполагам със следния 
експерти (инж енерно-технически състав), определени за изпълнени 
обекта на поръчката:

ш и п  от ключови
е на дейностите от

Позиция на 
експерта 

съобразно 
изискванията по 

процедурата

Име, презиме 
и фамилия

Образование/
Квалификация Специалйост Години! професионален стаж

Управител и 
ръководител на 

обект

Инж. Тони 
Венциславов 

Петров

Магистър инженер 
ХТС

Диплома серия X- 
2000,№098795 
Рег.№32086 от 
2000Г.-УАСГ- 

София

№01910 ППП 
хидротехни-ческа и 

конструктивна на 
ХТС

НЖ|Магистър и 
хидротехнич^ 

строителст 
направление 

язовирни с

енер 
еско 

1ВО -  
високи 
тени

18 години професионален опит
2000- 20(11 -  София- СП-90 -
Проектант на мостове, аквадукти, 
пътища, j укрепване на свлачища, 
канали и други строителни и 
хидротехнически съоръжения.
2001- 20(|5 - София
АгрокоМплект ЕАД - Водещ 
проектант- Проектант и 
конструктор на промишлени и 
административни сгради,
мостове,; язовирни стени, 
аквадукти и други строителни 
съоръжена за арабските страни 
и най вече за Сирия. Проектите 
са изптлнени по Британския 
стандарт.
2005-и продължава -  Враца, 
ЕТ„СП-90-Венцислав Петров- 
Тони Петров” Управител,
проучване, проектиране, и 
строителство и реконструкции 
на сгради и съоръжения, мостове, 
рекултиЕации на депа за 
отпадъци, аквадукти, пътища, 
укрепваь е на свлачища, канали и 
други строителни
хидроте)|нически съоръжения.



Технически
ръководител

Инж. Милена 
Николова 
Петрова

Строителен техник 
Техникум по 

строителство и 
архитектура -  

Пловдив, диплома 
№022438, 

рег.№7840 от 
30.06.1994Г., 
специалност 

Строителство и 
архитектура;

Магистър инженер 
ХТС 

Диплома 
№32404/2001, 
серия Х-2001- 
УАСГ-София

Координатор по 
безопасност и 

здраве в 
строителството 
Удостоверение 

№SN-07- 
07/21.12.2007Г.

Магистър инженер 
хидротехническо 

строителство -  
направление 

високи язов|ирни 
стени:

Строителст:
архитекту]);

техник

во и
а -

14 години професионален опит 
2003-200^ -  София- СП-90 - 
клон София
Проектант на мостове, аквадукти, 
пътища, укрепване на свлачиша 
канали и други строителни и 
хидротехнически съоръжения 
2005-2007 - София -  КК.Амрита 
ООД -  експерт оценител 
Оценител на недвижими имоти. 
От 2005 - и продължава -  
Враца, СП-90 ООД проектант,
От 09.06.2014 — и продължава -  
Враца, ЕТ„СП-90-Венцислав 
Петров-Тони Петров” 
строителен техник, проучване, 
проектиране, и строителство и 
реконструкции на сгради и 
съоръжения, мостове,
рекултив1ации на депа за 
отпадъци, аквадукти, пътища, 
укрепване на свлачища, канали и 
други строителни
хидротехнически съоръжения.

Изпълнени обекти, 
технически ръководител:

КУТУРЕН ЦЕНТЪР 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Борба 
1896" гр] Кнежа.“ РЗП -  1687,56 
кв.м,- 1 Договор №161/ 
24.09.20 Йг.

ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ ПА 
ФАСАДИ НА СГРАДА -  
PECyPClEH ЦЕНТЪР ГР 
ВРАЦА i Д O Г O B O P з a  СМР 
от 10.10.2016 год;
*Промяна на предначението на 
част от сграда на автоспирка за 
нуждите; на здравна служба 
девене j -  договор №С 
39/10.03.|2015 г.;
*СМР на кафе-клуб на строителя 
находящ се на адрес гр.Враца, 
п.к.ЗООО, ж.к. Медковец, ул 
Бързия №1 -  Договор
18.05.2015 год.;
*Реконструкция на водопроводна 
мрежа i и реконструкция 
удължаване на канализационната 
мрежа на гр. Враца -  етап 1 
подобект; Изграждане и монтаж 
на съо|!»ъжения -  водомерни
шахти
станция
№002/13
♦Магазий

и канална помпена
Договор

01.2015 г.; 
за промишлени

нехранителни стоки в УПИ XIV 
2388, КВ.125 гр. Кнежа -  Договор 
№04-С/31.01.2017г.;
* Основен ремонт и надстройка 
на сград^ ул. Иванка Ботева № 
гр. Вр|аца, Договор №04 
С/31.01.2017 г
*Ремонт на сграда

Враца12259.10р8.105.5, обл. 
общ.Врада гр.Враца, ул 
Бистришко шосе №3, бл. 
инвеститор МГДИН-затвор 
Враца Договор №06 
С/01.12.2017г.



Отговорник по 
контрола на 
качеството

И нж . К атя  
И в ан ова  
П етр ова

Магистър 
Строителен 

инженер ХТС 
Диплома с-я ОЮ 

№007143 
Регистрационен № 

15047 от 
22.03.1978г.; 

Удостоверение за 
Вътрешен одитор 

на Системи за 
управление на 

качеството.;
Координатор по 

безопасност и 
здраве в

строителството -  
Удостоверение 
№Вр-101-09и 
№Вр 102-09.

Магистър иь|[; 
хидротехн 

строителс
ич

женер
еско

тво

37 години опит в проектиране, 
строителство и управление на 
хидротехнически съоръжения, 
България
1984-1992г. Проектант и 
водещ проектант ИПП 
«Водпроект» - група Враца; 
1992-2005 г. - Проектант и 
контрол по качеството в ЕТ”СП- 
90-Венцислав Петров”Враца

2005-2007-Управител и главен 
проектант-ръководител колектив 
в ЕТ”СП-90-Катя Петрова”

2007-и продължава - ЕТ”СП- 
90-Венцислав Петров- Тони 
Петров” - Контрол по 
качеството; Специалист по 
изготвяне на план за управление 
на строителни отпадъци -  от 3 
год.; Специалист координатор по 
безопасност и здраве -  от 13 год.; 
Специалист по пожарна 
безопасност - от 7 години 
Отговорник по контрола на 
качеството от 2 години.

Координатор по 
безопасност и 

здраве

М итко
И л и ан ов
Х р и стов

Строителен техник 
Диплома per. 

№186-
17/17.09.2015Г., 

серия А-15, 
№041550 

Сертификат №223 
13 от 15.06.2016 г. 

за длъжностно лице 
по ЗБУТ

Техни! 
Строителство и 

архитектура

2 години професионалн опит 
2016-2018 -  Враца, ЕТ„СП-90 
Венцислав Петров-Тони
Петров” -  строителен техник 
строителство и реконструкции на 
сгради и съоръжения, мостове 
рекултивации на депа за 
отпадъци, аквадукти, пътища, 
укрепване на свлачища, канали и 
други строителни и
хидротехнически съоръжения.

17.04.2018 г. Декларатор:
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ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИЯ СЪСТАВ, КОЙТО ЩЕ ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният: инж.Тони Венциславов Петров, с лична карта № 626056375, издадена на 07.08.2009г. от МВР-София с ЕГН 7606230643, в 
качеството ми на управител на ЕТ„СП-90-Венцислав Петров-Тони Петров**- участник в обществена поръчка с предмет: „Подмяна на 

носеща метална конструкция, площадки и стълби за шахта Н=60м в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Овча могила”

Д Е К Л А Р И Р А М :

емонт с металорежещи машини:

Анни Влашев Йокин

Исай Славчев Исаев

Иво Димитров Митров

Илиян Георгиев Илиев

Дилян Михайлов Димитров

Димитър Петров Кирилов

Ваньо Виденов Тодоров

Румен Боянов Рангелов

Младен Цветков Тодоров

Кофраж и арматура, метални заготовки

Кофраж и арматура, метални заготовки

Кофраж и арматура, метални заготовки

Метални конструкции, заварки

Метални конструкции, заварки

Кофраж и арматура, метални заготовки

Кофраж и арматура, метални заготовки

Кофраж и арматура, метални заготовки

Трудов договор

Трудов договор

Трудов договор

Трудов договор

Трудов договор

Трудов договор

Трудов договор

Трудов договор

Кофраж и арматура, метални заготовки Трудов договор

20

20

23

20

27

27

21

23

Дата.Т 7.04.2018.Г. Подпис и печат:

/ инж'.'



ТЕХНОЛОГИЧНО-СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

[
j

„Подмяна на носеща конструкция, площадки и стълби за шахта Н =60м . в “СБР-НК”ЕЛД,
филиал Овча могила”

Като фирма с дългогодишен опит в изпълнението на такива поръчки фирма ЕТ ’’СП-90- 
Венцислав Петров-Тони Петров” се ангажира да изпълни предвидените дейности, като стриктно 
спазва технологичните изисквания при изпълнението на различните видове СМР, съобразно 
техническата спецификация. !

ЕТ ”СП-90 - В.Петров - Т.Петров” има съдебно регистрирани клонове в София, Пловдив, 
Бургас и Враца и собствени складови бази в София и Враца.

Гарантираме най-икономично инженерингово изпълнение, като при ценообразуването на 
СМР използваме разходни

те норми за труд, материали и механизация на УНС при средна часова ставка, съобразена с 
минималната работна заплата в страната. Фирмата поема и доставка на съоръжения, съгласно 
Наредбата за доставка на машини и съоръжения.

Във фирмата работят специалисти с голям опит в строителната дейност. 
Професионалистите на ЕТ ”СП-90 - В.Петров Т.Петров” са отговорни, мотивирани и 
опитни. Фирма е регистрирана по ДДС, редовен член на Камарата на строителите^в България и 
БТПП.

Фирмата има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда 
EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 и притежава сертификация по EN ISO 9001:2008 -  
система за управление на качеството с предметен обхват ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО 
НА АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРОМИШЛЕНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ, с което 
категорично гарантираме контрол с цел качественото и навременно изпълнение на поръчката.

Като изпълнител ще изпълняваме стриктно всички условия по договора.
След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в 

процедурата, удостоверяваме и потвърждаваме, че представлявания от нас участник отговаря 
на изискванията и условията, посочени в документацията за участие.

Запознати сме с всички обстоятелства и условия на настоящата обществена поръчка и се 
задължаваме да спазвам всички обстоятелства, условия и действащи технически норми и 
стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, както по време на подготовката на 
офертата за настоящата обществена поръчка, така и по време на изпълнението на обществената 
поръчка, в случай, че същата ни бъде възложена.

В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка имаме техническа 
възможност да осигурим всичката необходима техника и механизация за качественото и срочно 
изпълнение на дейностите.
По отнощение на изпълнение на строително монтажните работи от цялостната инженерингова 
задача, гарантираме, че сме запознати с обекта и ще го изпълним, съобразявайки се с 
техническите спесификации на проекта.

При изпълнение на поръчката ще се спъват техническите нормативни актове по 
изпълнението, документирането и приемането на строителството, съгласно Закона за устройство 
на територията (ЗУТ, изм. и доп. ДВ бр.28/19.03.2013 г.) и наредби:

Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Наредба № 2 от 
31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни |работи, съоръжения и строителни обекти, 
Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 
както и всички други действащи нормативни правила и норми, действащи в Република 
България, свързани с предмета на обществената поръчка.

Като евентуален изпълнител на настоящата обществена поръчка, фирмата ни се задължава:

1
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да извърши строителството по възложената обфествена поръчка съгласно условия за 
договора; !
да извърши всички необходими дейности и стъпки свързани с актовете и протоколите 
съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството; |
да извърши строителството с грижата на добрия търговец, съгласно издадените 
строителни книжа, да изпълнява предвиденото в техническата документация и 
изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи 
за съответните дейности.
да изпълни предмета на договора в съответствие с изискванията към строежите на чл. 
169, ал.1-3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява 
пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители 
или контрагенти, станала му известна при или рю повод изпълнението на договора; 
да информира Строителния надзор и Възло>1Ш'1|еля за всички потенциални проблеми, 
които възникват и биха могли да възникнат в хода на изпълнението на настояшия 
договор, като предложи адекватни решения за т^х;
да представи изискуемите застраховки съгла|сно условията на документацията и 
договора за строителство; !
да представлява Възложителя пред държавните и общинските органи, тогава, когато 
това е пряко свързано с осъществяването на строителните дейности, съгласно ЗУТ и 
подзаконовите нормативни актове по неговото Прилагане.

У

Поръчката включва различни по вид ремонтни рабо|ти -  демонтажни работи -демонтаж на 
стара метална консрукция включващо: i

1 .вертикална носеща конструкция |

2. преградна защитна мрежа ;

3. стълби и площадки от рифелова ламарина, монтал| на:

1. Монтаж и демонтаж на временно съоръжение за|извърщване монтажни дейности

2. доставка и монтаж на вентилационна система ;

3. доставка и монтаж на осветителна инсталация

4. доставка и монтаж на нова метална конструкция йа място на демонтираната

Стоманени конструкции
1. Материали
Техническите изисквания, на които трябва да отговарят различните марки стомана са дадени в 
стандартите:
БДС 2592-71 - Стомана въглеродна конструкционна, обикновено качество 
БДС 4880-89 - Стомана нисколегирана конструкционна 
БДС EN 10088 -  Неръждаеми стомани
2. Изработване на стоманените конструкции
Рязането на стоманата трябва да се извърщва посредством ножици, дискови циркуляри, 
ножовки, а също и с помощта на газо-окислителни автомати и полуавтомати. При липса на 
условия за механизирано рязане се допуска ръчно ̂ кислородно рязане. Електродъгово рязане не 
се разрешава.
Отверстията за нитове и болтове се правят посредством щанцоване или просвредляване на 
проектния диаметър или по-малък от него като впосл|едствие се райбероват. Стените на
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към плоскостта па частите, които ще сеотверстията трябва да бъдат перпендикулярни 
свързват. Стандартите, които трябва да се спазват са :
БДС 4563-84 Прокат листов от въглеродна стомана обикновено качество. Технически 
изискания !
БДС 5951-75 Стомана горещовалцувана 1-профил. Размерй
БДС 6438-76 Профили стоманени студеноогънати. Технич|ески изисьсвания
БДС 6895-82 Прокат сортов от въглеродна стоман^ обикновено качество. Технически
изисквания ;
БДС 10871-73 Профили стоманени затворени електрозаварени
БДС ENV 1090-1:2002Изпълнение на стоманени конструкции. Част 1: Общи правила и правила 
за сгради
БДС ENV 1090-2:2002Изпълнение на стоманени конструкции. Част 2: Допълнителни правила за 
студеноформувани тънкостенни и равнинни елементи
БДС ENV 1090-3:2002Изпълнение на стоманени конструкрии. Част 3: Допълнителни правила за 
високоякостни стомани |
БДС ENV 1090-4:2002Изпълнение на стоманени конструкции. Част 4: Допълнителни правила за 
рещетъчни конструкции от затворени профили '
БДС ENV 1090-5:2002Изпълнение на стоманени конструк|ции. Част 5: Допълнителни правила за 
мостове
Сглобяването на детайлите трябва да става при условия, осигуряващи високо качество па 
извърщваните работи. Детайлите трябва да бъдат старателно почистени от стружки, ръжда, 
масла, лед и други замърсявания. Заваряването на стоманените конструкции трябва да се 
извършва по предварително разработена технология, определяща последователността на 
сглобяването и заваръчните работи, начините за заваряване, последователността за полагане на 
отделните щевове във възлите, необходимия за тях режим, марката на електродите или 
заваръчния тел и изискванията към другите материали, прилагани при заваряването.
Избраната технология трябва да осигурява високо кацество на заварките при минимални 
вътрещни напрежения и деформации на конструкциите. Спазването на предписаната технология 
трябва систематически да се контролира.
Заварчиците трябва да са положили успещно изпит и да |притежават документи, установяващи 
тяхната квалификация и характера на работите, които имат] право да изпълняват.
Стандартите, които трябва да се съблюдават при заваряване 
БДС 5085-77 - Заваряване. Електроди метални обмазани 
стомани и наваряване !
БДС 5084-86 - Заваряване. Тел стоманен за заваряване |
БДС 5472-76 - флюс топен манганов високосилициев
БДС EN 439:2000 Заваръчни материали. Защитни газове з^ електродъгово заваряване и рязане 
БДС EN 440:2000 Заваръчни материали. Електродни | телове и метали за наваряване за 
електродъгово заваряване в защитна газова среда на нелегирани и дребнозърнести стомани 
БДС EN 449:2000 Заваръчни материали. Обмазани електроди за ръчно електродъгово заваряване 
на нелегирани и дребнозърнести стомани. Класификация !
БДС EN 756:2000 Заваръчни материали. Електродни телоЦ и комбинация от телове и флюси за 
подфлюсово заваряване на нелегирани и дребнозърнести с^томани. Класификация 
БДС EN 757:2000 Заваръчни материали. Обмазани електроди за ръчно електродъгово заваряване 
на високоякостни стомани. Класификация
БДС EN 758:2000 Заваръчни материали. Тръбни електроди с флюсов пълнеж за електродъгово 
заваряване със и без газова защита на нелегирани и дребнозърнести стомани. Класификация 
Контролът върху качеството на заварените щевове се извъ^щва посредством:
> Систематическа проверка за спазването на установената технология или общите 
технологически изисквания
> Вънщен оглед и измерване на всички заварени щевове
> Проверка посредством ултразвук или просветляване на рсеки 50 м заварени щевове

ето са:
за ръчно електродъгово заваряване на

М



Марка на нисковъглеродната 

проверява посредством причукване 

ани на мястото, където се изработват,

> Заварените съединения, за които в проекта се изисква повишен контрол се предвиждат в 
отделна сметка и се проверяват чрез ултразвук като съмнителните места след това 
допълнително се проверяват посредством рентгенографиране или гамаграфиране.
Нитоването на стоманените конструкции трябва да се извършва с помощта на нитовъчни 
машини или пневматични нитовъчни пистолети, 
стомана за нитоване по БДС 530-80.
Качеството и размерите на поставените нитове се 
с контролно чукче и измерване.
Всички стоманени конструкции трябва да бъдат грундир^г 
като се спазват изискванията за бояджийските работи.
3. Монтаж на стоманените конструкции 
Към изпълнение на монтажните работи се пристъпва слеД завършване и приемане на работите 
от нулевия цикъл, включващ фундаментите и други опори под стоманените конструкции. 
Монтажът на стоманените конструкции трябва да се извършва по начини и в последователност, 
осигуряващи;
> Устойчивост и неизменяемост на монтираната част от| сградата или съоръжението за всички
етапи на монтажа. |
> Безопасно изпълнение на монтажните и други с|троителни работи, извършвани по
съвместен график i
> Монтажът на всеки участък трябва да започва от пространствено устойчива част на 
сградата или съоръжението
Натоварването на монтираната етоманена конетрукция се 
всички монтажни работи съгласно проекта и приемането им с 
Актът за приемане на монтираните стоманени конструк ции трябва да бъде комплектован със 
следните документи:
> Работни проекти и детайлни чертежи, ако такива са правени, в които трябва да бъдат 
нанесени всички изменения, наложили се при изпълнението на монтажните работи
> Документи за съгласуването на наложилите се изменения с проектанта
> Заводски сертификати за монтираните конструкции |
> Актове за приемане на скритите работи и актове за приемане на монтажните възли
> Документи (сертификати), доказващи качеството 
монтажа
> Скици с резултатите от геодезическите измервания 
пространственото положение на монтираните конструк1|ии
> Дневник за изпълнение на монтажните работи
> Протокол за изпитване на стоманените конструкции I
> Опис на удостоверенията (дипломите) за квалификацията на заварчиците, участвали в 
изпълнението на монтажните работи, съдържащ присво(;ните им цифрови или буквени знаци.

позволява само след изпълнението на 
акт.

на материалите, употребени при

на трасировъчните оси на сградата и

Строително-метални (железарски) работи
Строително-металните (железарски) работи са метални 
прозорци и витрини, предпазни метални рещетни (pi 
стълби и др.; в тях не са включени металните носещи ков;струкции

парапети и стълби, метални врати, 
олки) за витрини, прозорци, врати, 

на сградите.

на съответните стандартизационни

1. Материали ■
Материалите и изделията, използвани за строително-металните работи трябва да са по тип, 
вид и качество съгласно изискванията на проекта и 
документи
БДС 14944-79 - Сгради промишлени производствени. Врати |вътрепши метални 
БДС 10680-73 - Скоби за укрепване на открити водопроводни и канализационни тръби 
БДС 10173-76 - Каси стоманен за вътрешни врати на жилигцци и обществени сгради
2. Приемане на строително-металните работи 
Не се допускат отклонения, както следва:

М



> От проектните размери на отделните части (или 
строително-металните работи по-големи от 5%, но н

м елементи по-големи от 2 мм в

сгъването им — по-големи от 10%
> От проектното покритие на рамки на части от строително-металните работи (с врати 
прозорци, капаци, решетки и др.) с подвижните и 
затворено (заключено) положение.
> От проектната равнина по-големи от 1%, а при врати|те - 0,5% и в двете направления.
Не се допускат просветлявания (неуплътнения) меящу уплътнителя и контактните 
повърхности на елементите на частите на уплътнени строително-метални работи (врати, 
прозорци и др.), когато са в затворено (заключено) поло^сение. Не се допуска приемането на:

от взаимното им полож ение) на 
повече от 50 мм, а в местата на

издатъците.> Лети части, при които не са отстранени ръбовете и
> Листови и валцувани части, рязаните видими ръбове на които не са загладени.

> Заварените съединения, които не са очистени от ш:1ака и не са оформени без ръбове и 
грапавини.
> Огънати, заварени, удебелени, нарязани или усукани части, които имат пукнатини, 
олющвания и други подобни повреди вследствие на обработката.
Не се допуска приемането на строително-метални работи, при които отделните им части:
> Са заварени към носещите конструктивни елементи на сградата (съоръженията), ако 
това не е предвидено в проекта.
> Са закрепени към сградата (съоръжението) с несъвместими за съответния метал или 
елемент на сградата (съоръжението) материали.
> Възпрепятстват собствените или тези на консзруктивните елементи на сградата 
(съоръжението) температурни деформации.
> Не осигуряват изискуемата се плътност на местата на съединенията им с другите части на 
сградата.
> Са в контакт с електрически проводници, ако тов^ не е предвидено в проекта и не е 
изпълнена съответната изолация.
Недостъпни за оглед и проверка строително-метални
удостоверения за съответствие с нормативните докум(;нти или с актове за скрити работи. 
Актове за скрити работи се представят задължително за:
> Защита от корозия
> Закрепване на частите към сградата (съоръжението)
> Изолиране на преминаващи през частите електрически проводници
При окончателното приемане се представя документация, с която се удостоверява 
съответствието на влож ените м атериали , изделия л  полуф абрикати  с предписанията 
на проекта, РПОИС, съответните нормативни докум<шти и технологиите за изпълнение, 
както и за антикорозионната защита на частите на строително-металните работи.

работи се приемат въз основа на

ЕЛЕКТРО
Задължения на Изпълнителя при приемане на строителната площадка 

От Изпълнителя се изисква, преди започване на реализир ше на работния проект, да се увери в 
коректността на представената разчетна мощност и състветстващата й стойност -  съгласно 
документ (писмо) от НЕК -  П “Електроразпределение”, ка<то и указанията от последното.
3. Изпитания I
По време на строителство, както и при завърщването му, Изпълнителят е длъжен да извърщи 
съответните изпитания, съгласно нормативната уредба, като и да осигурява достъп на 
Инвеститорски контрол и СИФ при контролни изпитания.
Копия от протоколите от изпитанията, трябва да се представят при актуване на изпълнени СМР.
4. Табели и предпазни мерки 
От Изпълнителя се изисква да постави на обекта табели, указващи името на проекта и



съфинансиращите институции, с текст и размери — според изискванията на договора.
По време на строителството да се спазват всички изисквания по техника на безопасност! 
Охранително осветление се изисква съгласно Наредба № 7 за системите за физическа защита на 
строежите (ДВ, бр.70/98 г.)

II. ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ:
-Силнотокови (осветление, контакти, технологични);
-Слаботокови (TV, телефонизация);
-Компютаризация и структурно окабеляване;
-Мълниезащита и защита от пренапрежение.

1.Силнотокови ел. инсталации

1.1 .Условие за използване
1.1.1 .Осветителни тела:
-Лампи с нажежена жичка (лнж);
Когато от технологична гледна точка е недопустима упот(ребата на разрядни лампи, т.е. работи 
се с материали, за които е вредно излъчването на 
кино апаратни);
-Когато разрядните лампи издават смущения за работата;
-Когато не може да се осигури степен на защита, съответс'|вуваща на работната среда;
-В помещения в детски лагери (сезонни).

разрядни лампи (архивохранилища,

В сметната документация на жилищни сгради се npejji; 
помещения ня сградите, санитарни възли, за балкони, лод;

виждат осветители за всички общи 
д а й  и тераси.

битови нужди.

-Луминисцентни лампи:
Използват се предимно лампи тип БС (бяла светлина) акб няма специални изисквания 
Използване на луминисцентни лампи тип ДС, с индекс на цветопредаването съгласно БДС 
1786- в помещения, при които се налага съпоставяне ра цветове с високи изисквания към 
цветопредаване;
Използване на лампи тип ТБС сеприлага за помещения за 
Най-малката или средна осветеност на работната повърхност, показателя на дискомфорта или на 
заслепяване, както и коефициента на пулсациите се опред(?лят по БДС 1786.
Електрическите апарати, тоководещите части и носещите ги конструкции се избират според 
условията на къси съединения, съгласно БДС 1785.
При сгради: промишлени или производствени, необитавади постоянно стопански помещения, в 
жилищни и обществени сгради -  складове мазета, инсталационни етажи, подпокривни 
пространства се изпълняват ОТКРИТИ ел. уредби.
При непроизводствени сгради и в помещения на п|)оизводствени сгради със завищени 
изисквания към естетическия им вид, или по стени, които 
др.) се изпълняват СКРИТИ ел.уредби.
Съгласно ПУЕУ и Наредба № 2 /99 г. и Норми за проект|иране на ел. уредби в сгради (БСА II, 
III, 99 г.), изграждането на опроводяването е в защитни ел 
проводници директно положени в строителните елементи
Метода за изпитване изолациите на кабели и проводници ^ съгласно БДС 1986 /82 г.
1.1.2.Приемане на материалите:

лесно се обработват (гипс, газобетон и

менти -  тръби, канали и др., както и с 
-  улеи, канали и др.

Приложените типове осветителни тела да съответст^ 
придружени с:

- Декларация за съответствие на производителя (ил 
Наздор на пазара (т.е. Комитета по стандартизация и метр

уват на БДС EN 60 598-1, 2000;

и вносителя), което се наблюдава чрез 
ология);



- Сертификат от Органа по сертификация (акредиткран от службата по Сертификация) и 
издаден на база протокол от лаборатория за измервания.

При използване на вносни о.т., за които няма с 
възможно като се приложи определения от закона ре 
елементи. В този случай вносителя съгласно 
експлоатационните качества на продукта.

ъответен български аналог (БДС), е 
д  за влагане на вносни строителни 

ВДС 1323 регламентира технико-

1.2.Уеловия за избор на електрически апарати и тоководещи части
1 .2.1 .П0 условия за нормална работа: работно напрежение, работен ток, класна точност и по 
условия за работа при къси съединения: термична и динамична устойчивост, пределна 
изключваща мощност.
Разпределителните уредби (ГРТ или РТ) трябва да отговарят и на изискванията на наредба 2 на 
ППеТН. В обществените и жилищните сгради се организира едно главно разпределително 
табло.
Допуска се увеличаване на броя ГРТ при товар на всеки от въводите в нормален или 
следавариен режим над 630 А или при голяма отдалеченост (над 100 м) от таблото.
Коридора за обслужване, намиращ се от лицевата или от задната страна на таблата, да бъде най- 
малко 0,8 м -  ширина и 1,9 м -  светла височина -  в самостоятелни помещения.
Използваните проводници и кабели са обикновено с термопластична изолация.

1.2.2.Приемане на материалите:
Стандарт БДС EN 60 439-1, носещ името “Типово и час 
комутационни устройства” (табла) въвежда идиентично др 
439-1, както и съответстващия му международен стандарт 
БДС 16291, отнасящ се за силови кабели с термопластичнг.
( тип еВТ, СВБТ или САВТ)
БДС 4305-90, отнасящ се за проводници с изолация от пс 
МБО
БДС 6766, отнасящ се за проводници с поливинилна изолация 
БДС 7685 -  избор на тоководещи части и ел. апарати cnopij, 
БДС 6059, за автоматични защитни прекъсвачи.

Х.З.Измерване на консумираната ел. енергия
Търговското мерене на електропотреблението на 

електромери за активна и реактивна енергия, одобрени за из

2. Слаботокови инсталации

тично типово изпитани комплектни 
йстващия в Европейския съюз EN 60 
ЕС 60439-1 
изолация

ливинилхлорид (ПВ-Ai, ПВ-Аг, ПВВ- 

(ПВОТ)
д условията на къси съединения

консуматора (обекта) да се реализира с 
ползване у нас, с клас на точност 2 !

2.1. Условия за използване
TV антенните системи, кабелите и куплунгите коитЬ се използват, трябва да отговарят на 

нормативите и условията за съответния вид обект.
Компютърните контакти, в комбинация с телефонни контакти -  тип R1, както и използваните 

проводници -  cat 5, да са съобразени с технологичното оборудване на сградата.
При използване на непрекъснати токозахранващи 

необходимостта -  като се посочат консуматорите на ел.енер!
При използване на PVC канали за комуникационни ь:абели, да са окомплектовани с всички 

необходими аксесоари (капачки, ъгж , разклонения, скоби за закрепване на кабелите).

системи (UPS), 
гия - 1 категория.

2.2.Приемане на материалите
Всички изделия се доставят от фирми-производителки, сертифицирани по ISO 9002

да се обоснове
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3.у  еловия за използване на мълниезащита
Защитата от преки попадения на мълния на сгради и външни съоръжения се осъществява:

Чрез отделностоящи мълниеотводни пръти и въжета; '
Чрез изолирани мълниеотводни мрежи — върху защитавания обект.

Защитните проводници трябва да имат цветна маркировка жълти и зелени ивици.
Заземителите да се изпълнят съгласно БДС 4309.

Почистване на строителната площадка
След приключване на СМР и преди задвижване на процедурата за установяване годността на 
строежа, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство -  
възстановено. i

Предвиждаме цялостното изпълнение на СМР за обекта да е в рамките на 193 
календарни дни. i

1. Основни дейности и последователност, при която ще изпълняваме СМР 
Последователността на строително-монтажните работщ е както следва:

• След откриване на работната площадка с проток]ОЛ от Възложителя на Изпълнителя, 
следва да се изпълнят подготвителните работи:

о Доставка на временно съоръжение

о Монтажи и демонтажи на временно съоръже1|ие

о Доставка и монтаж на вентилационна система

Преди започване на подготвителните работи ще бъ^е разработен План за безопасност и 
здраве и ще го съгласува с ползвателя на сградата, в който за обекта се определят и битови 
помещения за работниците на обекта, както и санитарните възли, които те ще ползват. След това 
следва оглед на ел.инсталацията и определяне на местата, от които ще се ползва тя за нуждите 
на строително ремонтните дейности и начина за нейното; отчитане. Същото ще се направи и по 
отношение на захранването с вода за битови и технологични нужди.

Съвместно с Възложителя и собственика на сградат|а ще се прецизират въпросите с охрана 
на обекта, материалите и инструментите на изпълнителя и съществуващото оборудване в 
сградата.

Тези дейности следва да се вложат в рамките на 5 календарни дни

Започват подготвителните и свързани с много от|г[адъци работи -  демонтажни работи. 
Дейности съпътстващи демонтажните работи: Ръчен ]гревоз и натоварване на строителни 
отпадъци; Механизирано товарене на строителни отпадъци; Транспорт и депониране на 
отпадъците.

о Демонтаж на старата метална конструкция се извършва в последователност от 
горе но долу. След демонтиране на конструкцията на една от площадките веднага 
се изпълнява монтажа на новата конструкция. Не се допуска започване на 
демонтаж на следваща площадка преди да е завършен монтажа на демонтираната.

Приложен е времеви график за изпълнение на отделните СМР.

За нормално и качествено изпълнение на предвидените 
строежа ние разполагаме със следната собствена или нает

Въжен подемник до 500 кг-1бр

СМР, като възможен Изпълнител на 
а механизация;



Заваръчни апарати - 4 бр. |

Пробивна техника - 4 бр.; I 
Товарен автомобил -  3 бр.; |

I

Металорежещи инструменти - ^ бр.;

И др. инвентар необходим за изпълнение на задачата.

Като изпълнител, разполагаме с необходимия ръкойоден персонал.
При изпълнение на настоящата поръчка ще участват следните технически лица, които ще 

отговарят за организацията за работа на обекта, извършване на строителството, контрол на 
качеството и безопасните условия на труд:

1. Ръководител на обект -  технически ръководител -  инж. Милена Николова Петрова - 
инженер магистър Хидротехническо строителство;!Техникум по строителство и 
архитектура -  Пловдив, диплома №022438, рег.№7840 от 30.06.1994г., специалност 
Строителство и архитектура;

2. Експерт контрол по качеството -  инж. Катя Иванова Петрова;
3. Експерт -  координатор по безопасност и здраве -  техн. Митко Илианов Христов.

Всички гореизброени специалисти имат | минимум 3 годишен стаж в 
строителството.

2. Разполагаме н необходимия брой квалифициран^ работници:
- Работници заварчици -  2 бр.
- Работници монтажници -  4 бр.
- Общи работници -  4 бр

Фирмата разполага с достатъчен брой опитни специалисти, които ще ръководят 
процеса и изпълнението на поръчката на дейностите й отговорностите между предлаганите 
от него специалисти; отношенията и връзките на контоол, взаимодействие и субординация 
както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя, по 
начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора за поръчката.

Участниците в управлението на процеса на изпълнение на поръчката, ще изпълняват 
своите задължения и отговорности, както следва:

За времето на действие на договора на обекта щ^ се направят застраховки “Отговорност 
на работодателя” и “строително-монтажни рискове”.

> Отг.: инж. Милена Петрова 
За координатор по безопасност и здраве на обекта|определям техн.Митко Христов. 
Всичкия основен състав на фирмата, получил насочване за работа на обекта, да премине

първоначален инструктаж по безопасна работа.
> Отг.: техн.Митко Христов и инж. Милена Петрова 

На обекта да се заведат и съхраняват инструктажн|ите книги.
> Отг.: инж. Милена Петрова

Да се изготвят и подпишат съвместни мероприятия за безопасни и здравословни условия 
на труд на обекта съвместно с Възложителя.

>  Отг.: инж. Милена Петрова и техн.Митко Христов
Да се устроят по възможност две помещения - едно за преобжчане и едно за инструменти 

и механизация на обекта.
> Отг.: инж. Милена Петрова

Автокран -  5т-1бр; j

а



Да се определи отговорник за съхранението, опа;;ването и прегледа преди и след всяка 
употреба на ръчните електрически инструменти.

> Отг.: инж. Милена Петрова
Да се изготвят и поставят указателни, предупредителни и забранителни табели на обекта.

>  Отг.: техн.Митко Христов и инж. Милена Петрова 
В помещенията определени за битови и на видно |иясто на обекта да се поставят табели с

номерата на бърза помощ и пожарната.
>  Отг.: инж. Милена Петрова 

При започване на обекта да се доставят на място всички необходими лични предпазни
средства и работно облекло, за което да се следи ежедневнр.

>  Отг.: инж. Милена Петрова 
Своевременно да се съставят необходимите актойе и протоколи и за осъществаване на

комуникация с Възложителя отговарят: |
>  инж. Милена Петрова и i
>  Инж. Тони Петров I

Задължително всички работници и служители нд обекта ще бъдат инструктирани за 
правилата по безопасност на труда от техническия {ръководител на обекта и ще бъдат 
допускани до работното си място срещу личен подпис.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качестве 
изискванията на Възложителя, в съответствие с офертат^ 
технология.

но поръчката в пълно съответствие с 
ни и настоящата работна програма и

По отношение на изпълнение на строително монтажните работи, гарантираме, че сме запознати 
със задачата, съобразявайки се с техническите спесификации на проекта и изискванията на 
Възложителя.
Преди започване на строителството, ще осигурим на територията на обекта необходимата 
битова база. Последната ще е такава, че да осигурява но]Змални условия в санитарно-хигиенно 
отношение за хранене, преобличане, за отдих, за медиц]гнско обслужване, за даване на първа 
помощ, за превоз до обекта, за снабдяване с питейна вода.
Организацията на работната площадка и работните места ще осигурява безопасност на 
всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен 
достъп на строителните машини. i
Механизираните работи ще се извърщват от правоспособни специалисти. Ежедневно 
ще се следи за изправността на машините и механизацията.
Няма да се допуска в района на строителството присъствие на външни лица.
Задължително всички работници и служители на обекта {ще бъдат инструктирани за правилата 
по безопасност на труда от техническия ръководител! на обекта и ще бъдат допускани до 
работното си място срещу личен подпис. ;
Предвид разположението на строителната площадка - ще се работи предимно на закрито 
Обектът не е пожароопасен и шумоопасен. Считаме, че при изпълнение на СМР няма да се 
създадат условия за замърсяване на околната среда.

Строителна площадка
1. На самата строителна площадка с добре видими знаци ще се обозначат опасните зони. В 
тези зони не се допуска достъп на лица, неангажирани пряко с извършването на СМР.
2. Слизането и изкачването по металната конструкция в ш ахтата ще става само чрез обезопасени 
стълби и лични предпазни средства.
3. Доставката на материали и изделия на строителната площадка ще се допуска след като същата
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е подготвена за тяхното съхранение.
4. (1). Товарно-разтоварните работи и временното прйобектно строителство и съхранение 
на материали и изделия ще се извършва в съответствие с изискванията на правилника по 
безопасността на труда при товаро-разтоварните работи. Нормите за физическо 
натоварване на работниците и хигиенно-физиологически и ергоикономически изисквания за 
рационална организация на раб. място и трудовите процеси /Наредба №5 на МНЗ, ДВ бр. 
25/71 г. и доп. ДВ бр. 58/79 г. по начини, изюпрчващи самоволното им изместване, 
преобръщане или падане.
5. (2). Строителните материали и изделия ще се: транспортират и складират на 
строителната площадка съобразно с изискванията, посйчени в съответния им стандарт или 
отраслова нормала.
6. Щ е с е  3 абрани разтоварването и складирането» на материали и изделия върху 
временни и постоянни пътеки и подходи към сградата.

При изпълнението на проекта, стриктно ще спазваме следните правила за безопасност на 
труда при работа със строителни машини в близбст до електропроводни линии
а/ при работа и придвижване на строителни машини ip близост до електропроводни линии 
трябва да се съблюдават следните изисквания:
- забранява се работата на багери, стрелови кранове, автотоваръчни и др. машини и 
съоръжения непосредствено под проводниците. За цел]га на съответните места се поставят 
предупредителни табели и надписи;
б/ работа на указаните в предходната подточка машини и съоръжения в близост 
до електропроводните линии се допуска само в изключителни случаи при условие, че 
разстоянието по хоризонтала между крайните точки йа механизма, товарните въжета или 
товари и др. най-близкия проводник е не по-малко от ^азаното в таблицата. Разрешение за 
работа в тази зона дава писмено ръководителя на обекта.'

Напрежение в ел. преводната линия в kW до 1,00 20,0р 110,00 220,00 500,00
Разстояние в м 1,50 2,00 4,00 6,00 9,00

в/ при придвижването на строителните машини и механизми, а съшо така при превозване на 
конструкции под електрически проводници, разстоянието по вертикала от най-горната 
точка на преместваната машина и най-ниската точка на електропровода да не е по-малко 
от даденото в таблицата.
Напрежение в ел. преводната линия в kW до 1,00 20,00 110,00 220,00 330,00 500,00
Разстояние в м 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 9,00

Работа със строителни машини и преместването им в блийост до електропроводи да се 
изпълнява под непосредственото ръководство на опитен ръководител.
При невъзможност за съблюдаване на горните условия, трябва да се работи само при 
изключено напрежение в ел. преводната линия. I
г/ забранява се да се изпълняват строителни работи, складиране на материали, устройване 
на площадки и гариране в охраняемата зона на високо волтовата ел. преводна линия. 
Охраняемата зона на високоволтовите ел. преводни линш  се определя от успоредни линии 
на разстояние от крайния проводник, както следва:
- напрежение до 20 kW вкл. -10м;
- напрежение от 21 kW до  36 kW -15 м ;

- напрежение от 35 kW до  110 kW - 20 м;
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ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ и  КАЧЕСТВА НА ВЛАГАНИТЕ 
МАТЕРИАЛИ
Всяка доставка на строителната площадката ще е само на строителни продукти, които 
съответстват на европейските технически спецификациище има СЕ маркировка за съответствие, 
придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на 
български език.
На строежа ще бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи 
характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, 
които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, 
съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните 
нормативни актове за проектиране и строителство.
Всяка доставка ще се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа. 
Доставката на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи 
мерки на сградите ще бъде придружено от документи, изискващи се от Наредбата за 
изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с 
енергопотреблението по отнощение па консумацията на енергия и на други ресурси (обн.. ДВ. 
бр. 41 от 2011 г.).

Ще прилагаме декларации за съответствие сертификати от изпитване на материалите, 
които смятаме да използваме при извършване на СМР. При други конкретни изисквания, 
които ще се спесифицират -  материалите ще бъдат заменени с аналогични или по-добри 
показатели.

МЕРКИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ, ПРЕДВИДЕНИ НА ОБЕКТА;
За организация и изпълнение на строителството, което ще се извърщва на строителна 

площадка, намираща се извън урбанизираната зона, при следните условия :
- работа на обособена строителна площадка в затворено помещение;

В същото време обектът не дава възможност за работа на щирок фронт. При работата ще 
се използва ограничено количество механизация и транспортни средства, специализирани 
автомобили, това налага създаването на необходимата организация за безопасни и здравословни 
условия на труд.

Необходимата организация ще се създаде на базата на извършената оценка на риска за 
обекта. Тя е изготвена съобразено и в зависимост от извършваните видове технологични 
процеси и възникващите при това рискове за хората.

В оценката на риска са определени и превантивните мерки със срокове и отговорници 
,които трябва да се спазват и изпълняват за ограничаване на риска от инциденти и злополуки.

При промяна на технологията или използвани материали ще се извършва нова 
актуализация на оценката на риска и ще се актуализират мерките за огпаничаване на риска от 
инциденти и злополуки.
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Нормативни документи, които следва да се спазват при изпълнение на строително 
монтажни работи:
1.1. Наредба за съществените изисквания към строежите, обн. с Д.в. бр. 106/27.12.2006 г.

1.2. Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия натруд 
при извършване на СМР от 2004 год., Обн. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм.. ДВ. бр.98 от 5 
Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.102 от 19.12. 2006г.
НЗ.Наредба № 7/Д.В. 88 от 1999 г. за единните правила за осигуряване на здравословни 
условия на труд, изм. и доп. бр.48 от 2000г.,бр. 52 от 2001 и бр. 43 от 2003, бр.37 от 
2004г.,БР.40/2008 Г.
1.4. Закон за изм. и допълнение на закона за здравословни и безопасни условия на 
труд(Обн., ДВ, бр.124 от 1997 г., изм., бр. 86 от 1999 г., бр.64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 
от 2001 год., бр.18 и 114 от 2003 год, бр.70 от 2004 год. бр. 76 от 2005 год., бр. 331 481 102 
и 105 от2006 год, бр.40 от 2007 год.,ДВ 60/05.08.2011 г.)
1.5. Наредба №РД07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично 
обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 
ЗБУТ,в сила от 01.01.2010 г,Дв25/30.03.2010 г.
1.6. Наредба № 2 за функциите и задачите на специализираните органи по безопасност на 
труда.
1.7. Наредба № 2/22.03.2004 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на СМР . /ДВ бр.37-2004г.,ДВ 102/19.12.2006 г/.
1.8. Наредба № РД 07-8 /02.08.2008 г за минималните изисквания за знаците и сигналите 
за безопасност и/или при работа..
1.9 .Наредба 1з-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
безопасността при пожар/ДВ96.4.12.2009г,Дв 17/02.03.2010 г /
1.10. Правилник за складиране и съхранение на строителни материали, горива и взривни 
материали.
1.11. Правилник за работа в близост до водни площи, водни басейни и реки.
1.12 Наредба №3/28.02.1987 за задължителните предварителни и периодични 
медицински прегледи на работниците/изм.ДВ10213.12.1994 г.ДВ78/2005г
1.13 Наредба №5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по срочно 
трудово правоотношение или временно трудово правоотношение/Дв43/2006 г/
1.14 Наредба №3/19.04.2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване 
здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното 
място./изм ДВ40/18.04.2008 г/

Строителна площадка
1. На самата строителна площадка с добре видими знаци ще се обозначат опасните 

зони. По отношение на сгради и съоръжения с височина на работа над 20,00 м 
опасната зона е 7,00 м около него. В тази зона не се допуска достъп на лица, 
неангажирани пряко с извършването на СМР.

2. Движението на строителните машини ще се регулира с необходимите за целта 
пътни знаци, като скоростта на движение на машините да се ограничи до 20 км/час.

3. Доставката на материали и изделия на строителната площадка ще се допуска след 
като същата е подготвена за тяхното съхранение.

4. Товарно-разтоварните работи и временното приобектно строителство и 
съхранение на материали и изделия ще се извършва в съответствие с изискванията 
на правилника по безопасността на труда при товаро-разтоварните работи. 
Нормите за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологически и 
ергоикономически изисквания за рационална организация на раб. място и трудовите 
процеси /Наредба №5 на МНЗ, ДВ бр. 25/71 г. и доп. ДВ бр. 58/79 г. по начини, 
изключваши самоволното им изместване, преобръщане или падане.
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5. Строителните материали и изделия ще се транспортират и складират на 
строителната площадка съобразно с изискванията, посочени в съответния им стандарт 
или отраслова нормала.

6. Задължително е използването на лични предпазни средства: ръкавици, каски, 
предпазни маски.

7. Всички инструменти да са в добро състояние: удобни за работа, здрави и в пълна 
изправност.

8. Качването по скелето да става само по определените за това стълби.
9. Вдигане на товари от земята до всички етажи на скелето да става само на 

определеното място, с макара, изправни въжета и куки. Макарата да е подходящо 
укрепена и на разстояние не повече от 0,5 м издадена извън скелето.

10. Предпазното скеле да се монтира с вътрешната страна на разстояние не по малко от 
0,15 и не повече от 0,25 м от стената, за да се избегнат нежелани трудови злополуки.

11. Монтажниците на скелето да извърщат монтажа според начина за сглобяване указан 
от производителя. Скелето е тип рамково с предпазни парапети, огради, стълби за 
качване и площадки за работа.

12. По скелето да не се струпват и складират материали, инструменти и хора 
надвищаващи 250 кг/м^.

13. Забранява се употребата на алкохол на обекта и извън него по време на работа, до 
приключване на работния ден.

14. Работата да се прекратява при дневни температури надвищаващи 30® С.
15. При очукване на мазилки и измазване на фасадни стени да се вземат мерки за 

предпазване от падащи предмети.
16. При работа на скелето работниците от различните нива да не застават един над друг, а 

да се подреждат така, че да работят през една площадка тези които са на долните нива 
от тези, които са на по-горните.

17. Работниците да не допускат свободно падане на метални отпадъци от покрива.
18. При работа с газови бутилки, същите да се пазят от пряко слънчево въздействие. 

Абсолютно се забранява пушенето и паленето на огън в района на работа с газови 
уредби.

19. При работа със силикатни бои, шпакловки и грундове да се избягва попадането им в 
очите, дихателните пътища и кожата. При случай, че това стане, особено при 
попадане в зрителните и дихателните органи, незабавно да се промие с вода и да се 
потърси лекарска помощ.

20. На обекта да се осигурят средства за оказване на първа и долекарска помощ.
21. Забранява се работата на скеле от работници употребили алкохол или имащи 

смущения с вестибуларния апарат, хипертония и хипотония.
22. При преминаване под скелето или покрай него да се внимава за падащи предмети, 

както и да не се пресичат местата за работа ,където се извършва събаряне на мазилка 
по фасадата или направа на нова мазилка, освен ако не се направени предпазни 
козерки и коридори за преминаване на работниците и служители на обекта. Носенето 
на каски е задължително.

23. Всички присъстващи на обекта се задължават да носят предпазна каска ако се 
намират на разстояние не по-голямо от 5 м от външния край на скелето. Без каска 
присъствието на обекта е забранено.

24. На обекта да има удобства за хигиенни и санитарни нужди.
25. Пушенето да става на определени места по време на почивките.
26. Да не се оставят разхвърляни и разпилени инструменти и строителни материали и 

отпадъци в района на строителната площадка. Да не се изхвърлят безразборно 
отпадъци и фасове на обекта.
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27. След работа използваните инструменти да се почистват и прибират на определените 
за това места, като всички инструменти и материали да се подреждат и подържат в 
добър за работа и естетически издържан вид.

28. Всички присъстващи на обекта предварително да бъдат запознати с горепосочените 
мерки за безопасност.

29. Спазването на мерките за безопасност и хигиена гарантират предотвратяването на 
злополуки и добро и качествено изпълнение на строителните работи.

Задължения на страните, участници в инвестиционния процес за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Задължения, права и отговорности на Възложителя:
2.1. В процеса на договаряне за възлагане на строителство, определя координатори по 
безопасност и здраве за: етапа на инвестиционното проектиране и за етапа на изпълнение 
на строежа
2.2. Не се освобождава от отговорност по отношение на осигуряването на здравословни и 
безопасни условия на труд (ЗБУТ) независимо от това, че в процеса на договаряне са 
определени един или повече координатори за изпълнение на задачите
2.3. Спазва основните принципи за превантивност на безопасността и опазването на 
здравето съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) при 
строителството.
2.4. Предварително изготвя информационна табела
2.5. Възложителят и/или строителят може да отстрани от строителната площадка 
работещи, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите 
работници безопасност.
2.6. При настъпило замърсяване или увреждане на околната среда, включително при 
бедствия, пожари или аварии, възложителят и/или строителят незабавно уведомяват 
постоянните комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към 
областните и общинските администрации за настъпилите изменения на околната среда и 
предприемат мерки за тяхното ограничаване и отстраняване.

3. Задължения, права и отговорности на координатора по безопасност и здраве за етапа на 
изпълнение на строежа:
3.1. Координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност 
при:
• вземане на технически и/или организационни рещения за едновременно или 
последователно извършване на етапите и видовете СМР;
• оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и 
видовете СМР;

3.2. Координира осъществяването на изискванията за здравословни и безопасни условия 
на труд и на плана за здраве, когато такъв се изисква от строителите и, при необходимост 
от защита на работещи и от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност
3.3. Актуализира плана за безопасност и здраве и информацията при отчитане на 
настъпилите изменения с напредването на СМР;
3.4. Организира съвместната работа между строителите, в т. ч. подизпълнителите и 
включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, 
осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на 
работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при 
необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова 
дейност;
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3.5. Координира контрола по правилното извършване на СМР;
6.Предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на 
лицата, свързани с осъществяване на строителството.

4. Задължения, права и отговорности на строителя:
4.1. Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на сгроежа 
строителят е длъжен да извършва оценка на риска, която:
• обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно 
оборудване и всички параметри на работната среда
• извършва се съвместно с предварително обявените подизпълнители и се 
актуализира при включването на нови в процеса на работа, а при извършване на СМР на 
територията на работещо предприятие се извършва съвместно с неговия ръководител
• рискът се актуализира, ако по време на извършването на СМР настъпят 
съшествени изменения от първоначалните планове
• при извършването на оценка на риска се правят измервания на параметрите на 
работната среда.
4.2. Осигурява:
• Извършването на СМР в технологична последователност и срокове, определени в 
договора и в плана за безопасност и здраве;
• Комплексни ЗБУТ на всички работещи, вкл. на подизпълнителите и на лицата, 
самостоятелно упражняващи трудова дейност, при извършване на СМР на изпълняваните 
от него строежи;
• Изработване и актуализиране на ИНСТРУКЦИИ по безопасност и здраве 
съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и при 
изискваните по Наредба № 2 случаи, като инструкциите:

- се поставят на достъпни и видни места в работната зона;
- се актуализират при всяка промяна и съдържат датите, на които са утвърдени и 
изменени •

• Изборът 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 облекло и употребата им в 
съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите 
професионални рискове за всеки конкретен случай;
• Инструктажа, обучението, повишението на квалификацията и проверка на 
знанията по ЗБУТ на работещите;
• Картотекиране и отчет на извършваните прегледи; изпитвания; технически 
съоръженията и работното оборудване (електрическите и повдигателните съоръжения, 
транспортните средства и др.) и
постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на 
безопасността или здравето на работещите;
• Необходимите санитарно - битови помещения съобразно санитарно- хигиенните 
изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ), за цялото 
времетраенето на строителството.
• Поддържането на ред и чистота на строителната площадка;
• Разделянето и организирането на складовите площи за различни материали, 
особено когато това се отнася за опасни материали и вещества;
• Изискванията за работа с различни материали;
• Изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали;
• Събирането, съхранението и транспортирането на отпадъци и отломки;

17

^4



• Адаптирането на етапите и/или видовете СМР към действителната им 
продължителност при отчитане на текущото състояние на дейностите на строежа;
• Съвместната работа между строителите и лицата, самостоятелно упражняващи 
трудова дейност;
• Взаимодействието с промишлените дейности на територията, на която или в 
близост до коятосе намира строителната площадка;
• Възможност по всяко време да може да бъде оказана първа помощ на 
пострадалите при трудова злополука, пожар, бедствие или авария;
• При необходимост изработва и утвърждава вътрешни документи (заповеди, 
образци и др.) за осигуряване на ЗБУТ, съобразени с конкретните условия;
• Предприема съответни 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 прилага специални
мерки както за тяхната защита, така и за защита на преминаващите и и/или намиращите 
се в опасната зона на извършваните СМР;
• Организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка на състоянието на 
безопасността и здравето на работещите;
• Писмено определя в длъжностни характеристики задълженията на 
отговорните лица (техническите ръководители, бригадирите и др.) и работещите по 
отстраняване на рисковете в работния процес и им предоставя нужните за това 
правомощия и ресурси, утвърждава организационна схема за взаимоотнощенията 
между тях;
• Предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни 
места при неблагоприятни климатични условия;
• Взема предвид указанията, дадени от координаторите по безопасност и здраве, 
като възлага изпълнението им на отговорни лица в съответствие с нормативната уредба, 
вътрешните инструкции и
документи, вида на строежа, наличието на подизпълнители и др.;
• Отговоря за вредите от замърсяване или увреждане на околната среда в резултат 
от извършваните СМР;
• Определя отговорни лица за прилагане 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 
опасности и/илиголемина на строежа.
• Лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, и работодателите, лично 
извършващи трудова дейност на строителната площадка спазват изискванията на 
Наредба № 2.
• Подизпълнителят съгласува своите действия за осигуряване на ЗБУТ със 
строителя, който го е наел.
• За откриване на строителната площадка поставя на видно място информационна 
табела за строежа и при необходимост я актуализира.
• Строителят уведомява съответното поделение на Изпълнителна агенция „Главна 
инспекция по труда" и на Дирекцията за национален строителен контрол преди започване 
на работата, като изпраща копие от съдържанието на информационната табела.
• Запознава техническия ръководител и бригадира със задълженията им по спазване 
изискванията за безопасни условия на труд
• На строителната площадка се допускат до работа само работещи и други лица, 
които използват осигурените им лични предпазни средства и специални работни облекла.
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• Техническият ръководител или бригадирът отстранява работещите, които не 
използват осигурените им лични н други предпазни средства или са в нетрезво състояние.

5. Задължения, права и отговорности на другите участници в строителството
5.1. Техническият ръководител:

• Изпълнява и контролира спазването на изискванията за 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 ръководените от него работещи;
• забранява работа със строителни мащини, съоръжения и инструменти, конто не 
отговарят на изискванията за ЗБУТ;
• незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на 
строителната площадка, строежа, частта от строежа или работните места, за които 
отговаря;
• разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, 
квалификация,знания и опит;
5.1.1. Контролира:
• монтажа и демонтажа на стоманени или бетонни рамки и техните компоненти, 
кофражи, готови строителни елементи или временни опори и подпори;
• правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на материалите, 
изделията и оборудването,
5.1.2. Осигурява:
• прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, 
строежа или съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена 
опасност за здравето или живота им или 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;
• реда и чистота на работните места и строителните площадки, за които отговаря;
• координация на работата, когато уреди и съоръжения се използват от няколко 
бригади;

5.1.3. Определя:
• работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни 
мащини и механизация на строителната площадка; в случаите, когато мащинистът няма 
достатъчна видимост, техническият ръководител определя към него сигналист;
• местата на захващане на предпазните 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;
• лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, 
поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни машини, директни горивни 
устройства и др.);
• лице, което да отговаря за изправността, правилното 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 злополуки.

5.2. Бригадирът на производствено звено (бригада):
• отговаря и следи за спазването на изискванията за ЗБУТ от работещите от 
производственото звено(бригада);
• в отсъствие на техническия ръководител разпорежда спиране на работата при 
заплаха за здравето или живота на работещите;
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• не допуска извършване на СМР от работещи извън поставените им задачи;
• отговаря за реда и чистотата в помещенията или фургоните, които се използват от 
производственото звено (бригада) за битови цели.

5.3. Операторите и работещите, на които е възложено управлението или използването на 
строителни машини, инструменти или строително-монтажни пистолети:
• спазват инструкциите за експлоатация, инструкциите за безопасност и здраве и 
изискванията на наредбата за съответната машина или инструмент;
• преди започване на работа проверяват изправността на машините и 
инструментите, а по време на работа следят състоянието им, като при установена 
неизправност прекратяват работа;
• при съвместна работа със сигналист точно изпълняват подаваните сигнали;
• изпълняват нарежданията на техническия ръководител, а в негово отсъствие на 
заместника му или на бригадира, ръководещ изпълнението на съответния вид СМР, освен 
когато тези нареждания противоречат на изискванията за правилна и безопасна 
експлоатация на машината.
5.4. При провеждане на инструктажа работниците задължително се информират за 
задълженията им да:
• Спазват изискванията по безопасност и здраве при изпълняваната от тях работа.
• Се явяват на работа в трезво състояние и не употребяват по време на работа 
алкохол и упойващи средства.
• Не извършват СМР, за които нямат квалификация.
• Използват лични предпазни средства.
• Използват машини, апарати и съоръжения съгласно техническите инструкции, 
както и да не променят защитите, кожуси и др. на използваните машини
• Сътрудничат на бригадира и техническия ръководител в рамките на тяхната 
компетентност по спазване изисквания на ЗБУТ.
• Преустановяват работа и информират ръководители си за ситуация, която считат 
че застрашава безопасността и здравето на работещите и околните, както и когато е 
налице неизправност на
машини, съоръжения, инструменти и др.;

Ликвидиране на пожари и аварии
По времето на изпълнение на СМР не се предвижда доставката и складиране на обекта на 
лесно запалими и/или взривоопасни материали. Във временната строителна база не се 
предвижда доставката и съхранението на горива и смазочни материали.
За правилата за действия по време на пожар, природни бедствия или производствени 
аварии се инструктират всички работещи на обекта. С цел подобряване организацията и 
съгласно изискванията на Наредба № 1з-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително- 
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар Главният 
изпълнител определя противопожарно звено, което действа с наличните противопожарни 
средства и координира евакуацията от базата. Сигнализирането на територията на 
строителния обект, съответно на изпълняваните в конкретния етап задачи е отговорност 
на Техническия ръководител. Спазването на изискванията на чл.65 на Наредба № 1з-1971 
от 29 октомври 2009 г. се контролира от КБЗ.
За осигуряване на пожарна безопасност на работните места е необходимо всички 
автомобили да бъдат оборудвани с пожарогасител и лопата.
КБЗ е отговорен за ежедневната проверка на следните обстоятелства:
• Състояние на сигнализацията.
• Наличието на инструкции по чл.66 на Наредба № 2.
• Наличието на противопожарно звено с постоянно актуали наличието на заповед по 
ЧЛ.67, т.З на Наредба № 2.
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в  случай на възникване на пожар, природно бедствие или производствена авария се 
действа съобразно чл.74 на Наредба № 2, като за целта на необходимите места се 
поставят указателни знаци съгласно Приложение № 2-6 на Наредба № 4 от 1995 за 
знаците и сигналите.

Машини и инсталации, подлежащи на контрол
• Ел. табло.
• Съществуващите подръчни и стандартни средства за пожарогасене
• Подемници- всички видове
• Уреди, машини и устройства с ел. захранване
• Електро - удължители
• Временни електропроводи на строителната площадка.
• Подвижна работилница.

Отговорни длъжностни лица
Длъжностните лица се назначават въз основа на Договор с фирма Консултант (Независим 
надзор) и договор за Главен изпълнител. Назначенията са персонални (физически лица) и 
се утвърждават от Възложителя:
• Координатор по БЗ
• Технически ръководител
• Ръководител на противопожарно звено

Нормативна уредба
Координаторът по Безопасност и Здраве и техническият ръководител следва да 

разполагат по всяко време в канцеларията на обекта с копия на необходимите 
нормативни актове, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия за 
изпълнение на строителните и монтажните работи.

Следва също така да се имат пред вид всички предписания на проектантите по 
отделните части на проекта, отразени в обяснителните записки към проектите.
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4. ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
За всяка идентифицирана опасност свързана с извършваната работа след анализ на елементите

формиращи опасност при трудовите дейности и на работните места се определя източника на 

опасност и изложените на опасност лица.

Работниците и служителите за които не са идентифицирани съществени опасности 

свързани с изпълнението на трудовите им задължения се из1слючват от оценката на риска.

Значимостта на риска се оцененява като се определя вероятността опасността да стане 

реално събитие, честотата или продължителността на излагане и каква може да бъде тежестта на 

вредата.

Определени са елементите на риска (Р):

• експозиция (Е);

• вероятност (В);

• последици (вреда) (П)

Елементите на риска се определят по следния начин:

Практически невъзможна 0,1

Едва забележима 0,2

Много малка 0,5 1

Само при определени обстоятелства 1,0

Ниска вероятност 3,0 1

Висока вероятност 6,0 1

Напълно възможна 10,0

Честотата на"експ6зщщят^^|;Е):е^
лицата са изложени на опасността и се градйра по ) 
начин;

Д Ранг 1

По-малко от 1 път месечно 0,5 1

До 1 час седмично 1,0

До 1 час на ден 2,0 1

До 1/3 от работното време 3,0 1

Половината работно време 6,0

1 През цялото работно време 10,0

ДЗ
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Тежестта на последицата (вредата) (П) се преценява съобразно вида на обектите, подлежащи на 

защита (хора, имущество, работна и околна среда), тежестта на възможните наранявания или 

увреждания на здравето, обхвата на вредата.

Последици Увреждане на здравето Ранг

Малки
Нараняване / увреждане - без загуби и няма загубени 

работни дни
1,0

Значителни
Нараняване / увреждане - със загуби и временна 

нетрудоспособност
3,0

Сериозни Инвалидност - невъзстановимо увреждане 7,0

Опасни Смъртен изход за един работник 15

Катастрофални Възможни са повече от един смъртни случаи 40

Класацията на риска се извърщва чрез автоматично изчисляване на коефициенти, определени по 

предварително разработена методика, което дава възможност за оценка на риска от всяка 

идентифицирана опасност като и представянето му чрез числов израз.

Допустимост на Риска за здравето и безопасността на работниците и служителите:

Класация на 

риска
Степен Риск ( Р )

до 20 0 Твърде ограничен, приемлив риск

21 до 70 1 Неголям риск, необходимо е внимание

71 до 200 2 Необходими са мерки за намаляване на риска

201 до 400 3 Необходимо е незабавно подобрение на условията на труд

над 400 4 Прекратяване на дейността до отстраняване на риска

Крайният резултат, от оценката на риска установява допустимостта на установения риск и 

необходимостта от прилагане на мерки за неговото предотвратяване или ограничаване, като се 

взема под внимание и ефективността на вече приложените мерки за намаляване на риска.
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ОЦЕНКА НА РИСКА И ПЛАНИРАНЕ НА МЕРКИ

Й й 1 |о ^ |)Б Щ И  Д^ЙНОС|гИ #Ъ РЗА Н И  
■^РЩ ЛИЕНИЕ1|С|НА СМУ..J .i ..

:то и :твонооти

Извършвана работа: %гй‘:Управленческа дейност.
....„.......... .........

Източник на опас____, « ' з'. 5J
квалифициран nepcopaif,: 
срок^ на|̂ 1 доставка
Е&т>лнен|ШЕо на СМР/ преразход н?!материали^ или 
х ^ л а г о п ^ т н и  шШ ШШМй Щ Щ ря

ОПАСНОСТ:
• Забава при стартиране на работата;
• Изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите;
• Закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
• Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 

строителния процес;
• Липса/недостатьчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 

рамките на проекта;
• Промени в законодателството на България, ЕС или условията на програмата;
• Неизпълнение на договорни задължения в това число забава на плащания по договор от 

страна на възложителя;
• Трудности при изпълнението на проекти, продиктувани от протести, жалби и/или други 

форми на негативна реакция от страна на местното население.
• Нарущаване ритъма на строителния процес от възникнали трудности при разчистване на 

помещения/зали/кабинети в обекта/ите на интервенция.
• Некачествено изпълнение на СМР.
• Надвищаване на финансовия ресурс.
• Преразход на материали.
• Неизпълнение на проекта.

Е Л Е М Е Н Т И  Н А  Р И С К А  
1 Експозиция: 10 Последица:

НИВО НА РИСКА 
1Вероятност:

Необходими мерки:

Изпълнителят да;

1. Разполага с необходимия ръководен и технически персонал, който правилно да подбира 
работната ръка, технологичното оборудване и доставчиците.

2. Внимателно да подготви и да се запоснае с условията на строителната площадка, 
включително местата за изпълнение или ремонт на скрити мрежи и съоръжения.

3. да се съобразява с изискванията на съответната общинска администрация.
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4. стриктно да съблюдава и следи сроковене в линейния график.

5. Изпълнителя е предвидил срок за набяване на необходимите документи за стартиране на 
строителството, при което се счита, че ще се изгладят отношенията с евентуални 
жалбоподатели. В този срок живущите ще имат възможност да разчистят помещенията и 
дворните места за безпрепятствено извършване на СМР.

6. Трябва да следи стриктно количествата на влаганите материали за да се избегне 
преразход;

7. Да следи качеството на изпълнение, вкл. И на скритите работи.

8. Да не допуска надвишаване на финансовия ресурс, като спазва сроковете, вида и 
качеството на влаганите материали.

Срок: Отговорник: Изпълнено □

Д ех^о^Ю Б Щ И  ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА И  ОРГ 
Н^^СТРОИТЕЛНИТЕ Й  МОНТАЖНИ РАБОТИ.

ИР АНЕТО

'S ‘ ..'

l l f t i l iИ з^рт ваца работа: *̂ Д1одготовка на-̂ троителната п л р ц

Източник на опасност: *• и 'И на непрекъсното
променяща-:Се’ обстановка.. И з л а г а н ^ ^ ^ ^ ^ ^ о ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ пиШ|^Д^р^^з§^1Недобри^ хигиенни 
условия.^: . ' й": й Г "t" ’ ^

ОПАСНОСТ:
• Сблъсък при хоризонтално или вертикално движение с неподвижен предмет.
• Физическо натоварване - дължащо се на неблагоприятни климатични условия.
• Експозиция на химични, физични и биологични агенти.
• Контакт с режещ, пробождащ, материален фактор.
• Директен или индиректен контакт с електричество.
• Нараняване от животно или човек.

Е Л Е М Е Н Т И  Н А  Р И С К А
ВероятнС1Ст: Експозиция: ;Т0

> НИВО НА РИСКА1̂'У:
Последица:

Необходими мерки:

1. Строителната площадка да се огради с временни плътни огради съгласно изискванията на 
съответната общинска администрация и да се сигнализират със съответните знаци и 
табели.

2. Преди началото на СМР, съществуващите на строителната площадка въздушни 
електропроводи да се изместят на безопасно разстояние от района на строителната 
площадка или да се изключва напрежението в тях.

3. При невъзможност за изключване на ел. захранването в намиращите се на площадката 
електрически мрежи да се поставят бариери (ограждения) или знаци и сигнали така, че да

25

ь г



се осигури безопасно разстояние до електропроводите или подходяпщ предупредителни 
устройства и висящи защити, ако под тях ще преминават превозни средства.

4. Канализационната система на строителната площадка да осигурява отвеждането на 
повърхностните води, за да не се допуска наводняване на пътищата, пътеките, проходите, 
местата, определени за паркиране на строителни машини, откритите складове, товаро- 
разтоварните площадки и др.

5. Да се осигурят помещения или подходящо оборудвани фургони за санитарно-битово и 
медицинско обслужване, които да могат да се използват за:
- приготвяне и консумиране на храна и безалкохолни напитки;
- преобличане, съхраняване и изсущаване на работното и личното облекло;
- кратък отдих и нощуване на строежа, когато това се налага;
- осигуряване на лична хигиена (тоалетни, бани, умивални и др.);
- медицинско обслужване.

6. Санитарно-битовите помещения да се разполагат в места, където в минимална степен 
има опасности от пропадания на почвата и експозиция на химични, физични и 
биологични агенти.

7. Видът на отоплението в помещенията за да отговарят на санитарно-хигиенните 
изисквания и на изискванията за пожарна безопасност.

8. Помещението за събличане, почивка и инструктаж на работещите да се оборудва с пейки, 
маси и аптечка за оказване на първа помощ на пострадали.

9. Тоалетната да се свърже с канализационна мрежа, а при невъзможност се осигури 
химическа тоалетна.

10. Разстоянията от санитарно-битовите помещения до местата, на които се складират и 
съхраняват материали, опасни за здравето на работещите, включително пожароопасни, да 
се съобразяват със санитарно-хигиенните изисквания и с изискванията за пожарна 
безопасност.

Срок: Отговорник: Изпълнено □  * •

Извършвана работа:
(управяение на отпадъците, ошаШнава

Източник на опасност; е
за'събирането^ извозването им 0TjD6eK'Mff

лняваниД на 
па до (щасн

р;дрщадка

на^контеинерй щопределени места
fPh

ОПАСНОСТ:
• Сблъсък при хоризонтално или вертикално движение с неподвижен предмет 

(пострадалият е в движение).
• Контакт с режещ, пробождащ, груб, грапав материален фактор.
• Експозиция на химични, физични и биологични агенти.
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НАРИСКАЕ Л Е М Е Н  
3 ЕкспозицияВероятност:

Необходими мерки;

1. Строителните отпадъци да се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана 
площадка. Строителят да определи със заповед местоположението й, конкретните 
дейности по управление на отпадъците и отговорните лица за тяхното изпълнение.

2. Да не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци или елементи от работно 
оборудване от височина. За тази цел да се използват кранове, подемници, закрити улеи 
или други подходящи приспособления и съответна опаковка.

3. Когато строителните отпадъци се изхвърлят от строежа посредством улеи 
(сметопроводи), те да се изпълняват и монтират така, че да не запрашават или замърсяват 
работната и околната среда.

4. Проходите, подходите и входовете на строителната площадка, които се намират в 
опасните зони на работното оборудване, да се осигуряват на не по-малко от 1 m извън 
габарита им с устойчиви и стабилни покрития (предпазни подове, козирки и др.) 
съобразно конкретните условия.

5. Да се изготвят, утвърдят и сведат до знанието на работещите инструкции по безопасност 
и здраве, които да съдържат:

- правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или управляват 
съответните трудови процеси;

- изискванията за ЗБУТ преди започване, по време и при прекъсване, преустановяване и 
завърщване на работата, за използване на съответните строителни мащини и другото 
работно оборудване, и при извърщване на изпитвания и проби за функционалност на 
технологично оборудване и инсталации.

- правилата за складиране, съхранение и употреба на използваните продукти и изделия;
- условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки за оказване 

на първа помощ на пострадалите при злополука и др.
- Знаците, които се използват на строителната площадка в съответствие с изискванията на

Наредба № РД07-8/2.08.2008 г. за минималните изисквания за знаците и сигналите за 

безопасност и/или при работа, да са поставени устойчиво на подходящи места.

6. При възникване на опасни условия работата да се преустановява и работещите да 
напускат опасните места без нареждане. Работата да се възобновява по нареждане на 
техническия ръководител след отстраняване на съответната опасност.

7. В опасните зони достъпът на лица, неизвърщващи СМР, да се ограничава по подходящ 
начин (чрез ограждане, изолиране и др.). Опасните зони на работното оборудване в 
границите на строителната площадка да се определят и означават, както следва:

при височина на строежа до 20 m опасната зона е не по-малко от 7 т ; .

8. За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка да се използват 
постоянни или временни ограждения (парапети, капаци, мрежи, екрани и др.), прилагани 
при щахти, стълби, балкони, площадки, мостове, естакади, пещеходни пътеки, стърчащи 
части и части с остри ръбове и краища, движещи се мащини и съоръжения, заготовки на 
материали, пръскащи или разливащи се течности, хвърчащи частици, метални стружки, 
стърготини и др.
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9. Премахнати по време на работа обезопасителни съоръжения, ограждения, покрития и др. 
да се възстановяват своевременно от строителя, който ги е премахнал.

10. Строителни и монтажни работи в близост до откоси на изкопи да се извършват след 
проверка от техническия ръководител за сигурността и обезопасяването им.

11. При изкопните работи да се предприемат следните мерки:
оформяне на откоси или използване на подходящо укрепване; 
предотвратяване на възможността от падане на хора, продукти, предмети, 

животни и проникване на вода;
осигуряване на безопасен достъп до работните места;
извеждане на работещите на безопасно място в случай на авария, затрупване или 

наводняване.

12. Складиране на продукти или земна маса и движение на превозни средства или 
строителни машини да се извършва на безопасно разстояние от изкопите, а при 
необходимост да се поставят подходящи ограждения.

13. Скелетата, кофражите, подпорите и временните опори да се монтират, обезопасяват и 
поддържат така, че да могат да издържат действащите върху тях натоварвания и да се 
предотврати случайното им деформиране или задвижване.

14. При извърщване на СМР по стените (при възможност за преминаване на хора под скеле ) 
работната площадка задължително да се огражда с предпазна мрежа, когато височината 
на пода на площадката е по-голяма от разстоянието, на което е възможно да преминават 
хора или превозни средства.

15. В случаите, когато опасната зона, където е възможно падане на товари при преместване с 
монтажен кран достига оградата на строителната площадка, върху нея да се изгражда 
предпазна козирка. Когато опасната зона излиза извън оградата на строителната 
площадка или обхваща други строителни съоръжения, работата в нея да се организира 
съгласно плана по безопасност и здраве.

16. Опасните зони, където е възможно падане на товари при преместване с монтажен кран, 
да се сигнализират с предупредителни знаци и табели. В тези зони да се забрани 
достъпът на вънщни лица най-малко на 5 т  от вертикалата на повдиганите товари.

17. Да не се допуска повдигане, преместване или спускане на всякакъв вид товари, монтажни 
елементи, оборудване и др. над обитаеми сгради, попадащи в опасната зона на 
товароподемно (монтажно) съоръжение.

18. Отворите в строителни и конструктивни елементи (стени ), които създават опасност за 
падане от височина да се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здраво покритие, 
които да понесат съответното натоварване и да се означават и/или сигнализират по 
подходящ начин.

Срок: Отговорник: Изпълнено  □
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ШТОЧНИК с ^ ^ ^ е ^ ^ м м и ^ ^ е в д е с т а а ,  й

ОПАСНОСТ:
• Контакт с опасни вещества - чрез вдишване през носа или устата; по/през кожата или 

очите; през храносмилателната система при поглъщане или хранене.

Вероятност:
е :л е м е н т и  н а  Р Й С К А ; Ж |Щ Г
1 БкспозицияГ^ 10 Последица: 15tV

НИВОНА^РИСКА
-2

Необходими мерки:
1. Строителните продукти, изделията и оборудването да се доставят на строителната 

площадка след подготовката й за съхранението им и да се транспортират и складират на 
строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за 
експлоатация.

2. За строителните продукти, съдържащи химични вещества да се води картотека с 
информационни листа за безопасна работа. Да се разработят и утвърдят инструкции за 
безопасна работа с използваните химични вещества и продукти, базирани на данните от 
информационните листа за безопасна работа.

3. Прахообразните продукти да се доставят, разтоварват, транспортират и съхраняват, след 
като са взети мерки срещу разпрашаване.

4. Правилата за складиране и съхранение на продукти и изделия, чиито размер, състав или 
други свойства могат да предизвикат увреждания на здравето на работещите, да се 
разработват в инструкция по безопасност и здраве.

5. Подложките за подпиране на елементи и фигури от строителни продукти и химични 
вещества да имат достатъчна якост и повърхността им да е почистена, вкл. от сняг и лед.

Срок: Отговорник: И зп ъ лн ен о  □

И звърш ваш  
с работа на о
Рг̂ Ш:Штжтщ
Източник н Ж

се обстановка

щ работи, изпълн|Вяни на

"i

гелиг свързани

*1 '

ОПАСНОСТ:
• Физическо натоварване - дължащо се на екстремни температури и неблагоприятен 

микроклимат.
• Индиректен контакт с електрическа дъга, искра, мълния (пасивен).
• Подхлъзване и падане.
• Удар - от падащ предмет.
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Вероятност;
е л е ;м;е н
3

шЙШШ'

Необходими мерки:
1. Извършването на СМР на открито да се преустановява при неблагоприятни климатични 

условия (гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или вятър, гъста мъгла, 
през тъмната част на денонощието или при прекъсване на изкуственото осветление и 
ДР-)-

2. Строителят или техническият ръководител своевременно да информира работепдите на 
строежите, за които отговаря, за очаквани резки промени в климатичните условия.

3. На енергоразпределителните инсталации и съоръжения, особено тези, които са изложени 
на климатични въздействия, да се извършва периодичен контрол и поддръжка на 
технико-експлоатационните им характеристики съобразно нормативните изисквания.

4. Подходните и пешеходните пътиш;а и работните места на територията на строителната 
площадка да се почистват непрекъснато и се посипват с подходящи материали срещу 
подхлъзване.

5. На местата за полагане на подкранови пътища и за монтиране на машини и механизми, 
строителни скелета и инвентарни санитарно-битови помещения предварително да се 
отстраняват снегът и ледът по тях. При последващо заснежаване или заледяване се 
вземат допълнителни мерки за укрепване.

6. Образувалите се ледени висулки над входовете, тротоарите, местата на преминаване и 
проходите да се почистват навреме, след ограждане.

7. За избягване на обрушвания наклонените повърхности периодично да се почистват от 
навят сняг, като опасните места предварително се ограждат.

Срок: Отговорник: Изпълнено  □
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ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА

Предвид характера на строителния обект -  на всеки обект се предвижда специално място за 
съхраняване на строителните отпадъци, но тъй като се очаква такива да не се генерират в големи 
количества, тези места ще бъдат малки контейнери. Периодично всички налични строителни 
отпадъци трябва да се извозват извън обсега на обекта, както е предвидено в количествените сметки.

Преди започване на строителството е необходимо да бъдат местата за складиране на стр. материали 
в дворните пространства. Тези места следва да бъдат съгласувани със заинтересованите инстанции и 
рекултивирани след завърпшане на СМР. За строителни материали, необходими при изпълнението 
на обекта, ще трябва да бъде предвидена площадка за складиране, част от която да бъде покрита. 
Обектът не е пожароопасен и щумоопасен.
В работната си програма сме предвидили 5 дни за почистване на строителната площадка -  
дворовете и околните пространства и за четирите жилищни сгради, от евентуални строителни и 
битови отпадъци, генерирани по време на строителството.

Считаме, че при изграждането на обекта няма да се създадат условия за замърсяване на 
околната среда.

Мерки за смекчаване на въздействието въру околната среда по време на изпълнение на
строителството.

1. Качество на атмосферния въздух
Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи вредното въздействие 
върху атмосферния въздух са: след приключване на строителните дейности на даден участък, 
да се почистват надлежно площадките за временно складиране на строителни отпадъци.

2. Повърхностни води
Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи вредното въздействие 
върху повърхностните води са свързани с недопускането изхвърляне на изкопни земни маси, и 
нефтопродукти от строителните мащини. Да се използва изправна строителна и транспортна 
техника за предотврътяване замърсяването на повърхностните води с нефтопродукти. За 
конкретния обект -  такава опасност не съществува.

3. Почви
Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи вредното въздействие 
върху почвите включват: подходящо съхраняване на отнетия хумусен хоризонт от засегнатите 
площи от дворните пространства. Да се внимава за евентуални разливи на строителни разтвори 
и евентуално от нефтопродукти от строителните мащини /лекотоварни транспортни средства/.

4. Растителен свят
Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи вредното въздействие 
върху растителния свят са: при обособяване на местата за складиране и монтаж на скеле, да се 
цели максимално съвместяване на дървесни и храстови видове с условията на средата и 
формираните местни растителни съобщества. На конкрлетния обект не се засяга растителен 
свят.

5. Животински свят
По време на изпълнението на СМР няма да бъде засегнати местообитанията на животинския
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свят.

6. Управление на отпадъците

Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи въздействието от 
генерирането на отпадъци са: опасните отпадъци да се събират в затворени съдове; отпадъците 
да се съхраняват временно на площадки.

7. Шум
Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи въздействието от шум са 
организационно управленски мерки, а именно: за да се ограничи въздействието от шум в 
жилищните зони, машините, които ще участват в процеса и трябва - да се извършва при добра 
организация основно през дневния период; техниката да не работи на празен ход; превозвщите 
средства, тежки автомобили да се движат по предварително определени подходни 
пътища и да спазват стриктно допустимата скорост на движение при преминаване на населени 
места. Пробивните машини да не се използват в часовете за почивка на обитателите.
Работи се извън жилищна територия и не се предвижда използването на машини ш тихншко 
гиниршрощо шум.

8. Здравна защита и безопасност на труда
При изпълнение на работата на открито при проучванията, за работната среда следва да се 
спазват основни изисквания за безопасни условия на труд: работниците да бъдат снабдени с 
подходящо за сезона работно облекло.

9. Културно наследство
Няма да се засягт обекти на културното наследство.

Считаме, че при изграждането на обекта няма да се създадат условия за замърсяване на 
околната среда.

Задължаваме се по никакъв начин да не увреждаме околната среда в т.ч. прилежащите 
към строителния обект имоти на държавата, общината и частни имоти, дървесни и животински 
видове, спазвайки нормативната уредба за опазване на околната среда.

- организиране на временни складове за материали на подходящи места;
- за депониране на отпадъци ще се използва само определеното от общинската 
администрация депо;

възстановяване на състоянието на околния изглед до предишното състояние;
- възстановяване на използваните по време на строителството пътища до предишното им 
състояние и други мерки, описани в Таблица №1 и Таблица№ 2.

При изпълнение на строително-монтажните работи фирмата ще спазва всички 
изисквания на българското законодателство във връзка с опазването на околната среда на 
територията на строителните площадки и около тях.

В Таблица №1 анализираме възможни негативни последствия от строителството върху 
околната среда.

В Таблица №2 описваме допълнителните мерки за опазване на околната среда, които ние 
като Изпълнител смятаме, че можем да приложим по време на строителството , както и 
очаквания резултат от тях.
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Таблица № 1

№ Описание на мерките за опазване на околната
среда Очакван резултат

1.
Ще положим грижи за събиране и съхранение на 
отпадъчни строителни материали /изрезки от 
топлоизолационните плоскости/.

Запазване от замърсяване на почвите 
и водите

2 .

Няма да се допусне разнасяне и изнасяне на 
замърсени почви и строителни отпадъци по 
регионалната и градска пътна мрежа - ще се 
използват покривала за автомобилите при 
транспортирането и почистване гумите на 
автомобилите и строителната механизация 
преди излизането от зоната на строителния обект

Превенция от замърсяване на 
пътната мрежа и премахване на 
опасност от възникване на ПТП

3.

Наши строителни машини, работници и 
служители, както и други участници в процеса, 
няма да бъдат допуснати да отъпкват, 
замърсяват и разрушават или повреждат терени 
и делени площи в близост до мястото на 
строителните работи, както и унищожаване на 
прилежащите към обекта дървесни и 
животински видове и други редки и защитени 
растителни видове__________________________

Опазване на ландшафта 
растителното разнообразие.

и

ще се използват съществуващи санитарни възли 
на самите обекти

Предпазване на повърхностните и 
подземните води от замърсяване, 
както и подържане на хигиена на 
работната среда.___________________

Съвместно с общинската фирма за събиране на 
битовите отпадъци ще бъдат осигурени 
подходящо оразмерени и здраво затварящи се 
контейнери за битови отпадъци, които ще бъдат 
поставени в обособена зона на строителната 
площадка.

Същите ще бъдат с постоянно затворени 
капаци, за да не се допуска разнасянето на 
хранителни отпадъци от животни в района.
Ще гарантираме необходимия достъп до 
съоръженията за безопасно и лесно събиране на 
отпадъците. Няма да се позволява разхвърлянето 
на битови отпадъци, както и препълвано на 
контейнерите. За целта битовите отпадъци 
редовно и навременно на сметище.
Строителните отпадъци и излишните земни маси

Превенция от замърсявания с битови 
отпадъци и спазване на 
нормативните изисквания в това 
отношение.

Превенция от замърсявания с 
строителни отпадъци и спазване на 
нормативните изисквания в това 
отношение.
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ще се събират, извозват и депонират на 
общинско сметище .

Таблица № 2

№ Описание на допълнителните мерки за 
опазване на околната среда Очакван резултат

1.

Фирмата има разработена фирмена програма 
за управление на дейностите по отпадъците в 
съответствие с изискванията на чл. 29 от ЗУО, 
като в нея са разгледани управлението на всички 
видове генерирани отпадъци при 
производствената дейност .

Предотвратяване на възможните 
отрицателни въздействия от 
отпадъци или замълсявания върху 
компонентите на околната среда.

2.

Де се спазват строго процедурите и 
инструкциите, залегнали в сертифицираните 
системи за управление на качеството, околната 
среда и здравословни и безопасни условия на 
труд /особено при работа с машините/.

Превенция за избягване или 
максимално ограничаване на 
замърсяването с химични вещества, 
съединения и смеси.

3.

Пред Регионалния Инспекторат по Околната 
среда ще бъде представен План за действие в 
аварийни ситуации и мерки за тяхното 
отстраняване, предварително координиран и 
съгласуван с ДА „Гражданска защита” към 
МВР.
С този план ще бъдат запознати всички 
участници в процеса на строителството .

Опазване здравето на работниците, 
ограничаване на възможните 
отрицателни въздействия върху 
околната среда.

4.

Преди започване на работа максимално точно ще 
се отразят и отбележат местата на подземните 
комуникации -  водопровод, канализация, други 
технологични тръбопроводи, кабелни линии, 
проводници високо напрежение ,което ще е от 
голямо значение за избягване на аварии по време 
на строителството.Това ще намали 
потенциалната опасност от замърсяване при 
нарушаване на целостта им.

Превенция срещу опасност от 
замърсяване на околната среда.

5.

Преди започване на строителството в обекта ще 
бъдат поставени информационна табела 
съгласно изискванията на Наредба №2/2004 г 
,както и табла с информационни листове за 
безопасност за материалите които ще се 
използват.В тях ще бъдат посочени начина на 
съхранение и действията ,които трабва до се

Превенция срещу опасност от 
замърсяване на околната среда и
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предприемат при нарушаване на опаковките или 
разсип на материал.
Строителната площадка ще бъде подсигурена с 
абсорбенти,полиетиленови чували ,метални
варели с плътно затварящ се капак за готовност 
за действия при възникнали авариини ситуации 
при замърсяване.

увреждане здравето на работещите и 
гражданите

6.

Де се провеждат съответните ежедневни, 
периодични и при необходимост извънредни 
инструктажи. Няма да се допускат външни лица 

зоната на извършваните СМР. Стриктно ще се 
спазват изискванията на нормативните 
документи за здравословни и безопасни условия 
на труд и пожарна безопасност. Ще се провежда 
и инструктаж за оказване съдействие на 
специализираните регионални органи, при 
възникване на аварийна ситуация за 
предотвратяване максимално бързо на 
опасността от екологична катастрофа и 
ограничаване на последствията от нея.

Ще се организират и контролират площадките 
за съхранение на материали. Ще се поддържат на 
подходящо място схеми и списъци на 
складираните на площадката вещества и 
материали с посочване на тяхната 
пожароопасност, токсичност при пожар и др. 
според действащите норми и стандарти, с цел да 
са на разположение на противопожарните 
служби при необходимост.

Изпълнителят ще спазва действащите норми и 
стандарти относно работата с химикали, опасни 
химични вещества, ще осигурява съответното 
обучение на персонала си за работа с тях и ще 
предприема предпазни мерки за намаляване на 
риска от замърсяване.

На обекта ще има обучен персонал, запознат с 
начините за събиране и съхранение на различни 
видове отпадъци/вкл.опасни/ и правилните 
действия при замърсяване от разлив на масла и 
технологични течности,разсип на прахообразни 
строителни материали и др._________________

Опазване здравето на работниците, 
имуществото на държавата, 
общината и гражданите, както и 
защита, превенция и управление на 
риска.

Производствените и транспортните дейности в 
обекта ще се извършват при дневна работна 
смяна и петдневна работна седмица.

Г арантиране на здравословна 
работна среда и ненарушаване 
условията за почивка на 
гражданите._______________________

Ще бъдат взети всички предохранителни мерки 
за да се избегне ненужно уплътняване на
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почвите или разрушаване на пътната настилка , 
например като се сведе до минимум 
използването на тежки машини.

Опазване качествата на пътищата и 
почвата.

9.

Няма да се премахват дървета, храсти и 
растителност Опазване на всички растителни и 

животински видове и местообитания 
на птици.

10.

Дейностите, свързани с рязането на дървета, ще 
се извършват по възможност извън периода на 
гнездене на птиците, който е от 25.03 до 25.06. Запазване популацията на птиците и 

видовото им разнообразие.

11.
i a  строителната площадка няма да се съхранват 
гориво-смазочни материали.

Зредпазване на почвите, водите, 
включително и водоносните 
хоризонти от замърсяване.

12.

Зареждането на специализираната строителна 
механизация и транспортни машини ще става 
само на бензиностанции при преместване за 
домуване или преди идване за работа на обекта

' Зъзпрепятстване на случайни 
зазливи на гориво.

13.

Зяма да се позволява утъпкване, замърсяване и 
разрушаване на естествените площадки в 
близост до строителната плащадка. При 
маневрирането на самосвалите и строителната 
механизация няма да се допуска качването им 
по тревните площи и тротоарите извън трасето и 
територията на обекта.

Опазване на тревните площи и 
прилежащата инфраструктура.

14

Отпадъчните парчета от метали и други 
отпадъчни материали, ще се събират разделно 
по видове на определена площадка за временно 
съхранение на отпадъци. Същите периодично 
ще се извозват и предават на лицензирани фирми 
като вторични суровини.

Превенция от замърсявания на 
строителната площадка.

15.

Няма да използваме обществени пътища, 
прощадки, затревени лехи, пещеходни алеи, за 
изхвърляне или складиране на строителни 
материали, инертни материали и оборудване, 
както и за временно депониране на строителни 
отпадъци.

Превенция от замърсявания на 
района.

16.

Няма да позволим на влизащите и излизащи 
транспортни средства да разнасят и натрупват 
кална маса ,прах и други остатъци върху 
повърхността на близките пътища, пешеходни 
зони, алеите , както и ежедневно ще премахваме 
вече натрупали се подобни материали.
В края на работния ден ще се почистват всички 
използвани от нас пътища от изсипана земна 
маса, чакъл, пясък, или друг вид замърсител, с 
които е замърсена територията, чрез измиване с 
вода, механично четкане и използване на ръчен 
труд /при необходимост/, за постигане на

Превенция от замърсяване на 
градската инфраструктура и имотите 
на граждани .
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чистота, сравнима със съседните пътища или 
участъци от тях, незасегнати от строителните 
работи.
Няма да допуснем запушването на 
дъждоприемници и преливници или 
отводнителни канавки и канали със земни или 
други отпадъци.

17.

Ще гарантираме, че рискът от инфекции от 
вредители или вредни животни е сведен до 
минимум в резултат от адекватни мерки за 
отстраняването на остатъци от храни или друга 
материя, привличащи вредители. Ако възникне 
масово нахлуване на вредители, поява на опасни 
насекоми ще предприемем необходимите 
действия за справяне с тях и ще се търси 
помощта на специализирани институции..

Запазване здравето на населението и 
работещите.

18.

Ще бъде възстановена евентуално повредена или 
пазрушена при работа озеленителна схема в 
района. В нея ще са спазени изискванията за 
защита на здравето в жилищната среда, съгласно 
Наредба № 7 за здравеопазването, член 9 
(отнасящ се за здравеопазването в жилищната 
среда).

Г арантиране на здравословен 
микроклимат и подобряване на 
ландшафта.

19.

След приключване на строителната дейност, 
работната площадка ще бъде подредена, 
почистена от строителни отпадъци, материали, 
ще бъде възстановена вертикалната планировка 
и инфраструктура в първоначален вид преди 
предаване на обекта за експлоатация.

Възстановяване на ландшафта.

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Гаранционната отговорност за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти може да се раздели на нормативно и договорно установена. В 
чл. 20, ал. 4 Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са предвидени минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Регламентирането на минимални гаранционни срокове предполага поемането на 
гаранционна отговорност от страната, изпълнила строителните и монтажни работи, съоръжения 
и строителни обекти в рамките на установените в Наредба № 2 или в размер над минимално 
утвърдения, когато е изрично уговорен от страните.

Предвидените СМР са демонтаж и монтаж при ремонт на метална конструкция, и 
минималните гаранции според наредбата са 3-5 години. Гаранцията не важи при умишлени 
повреди и при такива проявили се от форсмажорни обстоятелства.

37

44



Ние предлагаме гаранция на изпълнените СМР - 60 календарни месеца.
Изпълнителя се задължава да осигури аварийна група, която при нужда да се отзовава и 

да отстранява повреди по конструкцията, които са предмет на гаранционно обслужване.
Ръководителя на аварийния екип ще бъде инж. Тони Петров. Той се задължава при 

отправено искане за отстраняване на гаранционен дефект от страна на Възложителя, да се 
отзове и в рамките на един ден да сформира група от специалисти, които да отидат на обекта и 
да регистрират възникналата щета, да се състави план за отстраняването му и максимално 
бързо да се пристъпи до отстраняване на проявения дефект.

Управител:
инж
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