(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че има право на удължаване на срока за изпълнение на
договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отправи искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за удължаване на
този срок. Искането се извършва писмено и следва да бъде направено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
незабавно след като е узнал за обстоятелството, даващо му право да направи искане за
удължаване на срока.
ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е в размер на 1 114 046.02 лева (словом: един
милион сто и четиринадесет хиляди четиридесет и шест лева и две стотинки) без ДДС или
1 336 855.22 лева (словом: един милион триста тридесет и шест хиляди осемстотин петдесет и
пет лева и двадесет и две стотинки) с ДДС.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на възложените работи по банков път, по
посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка по следния начин:
1. Авансово плащане в размер до 30 (тридесет) % от сумата за изпълнение. Изплащането
се извършва в срок до 30 календарни дни, считано от изпълнението на следните кумулативни
условия:
1.1. влизане в сила на договора;
1.2. подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на
строителна линия и ниво на строежа;
1.3. предоставяне на гаранция за стойността на авансовото плащане;
1.4. представяне на оригинална фактура от Изпълнителя,
но не по-рано от получаване на потвърждения по т. 4 от РМС № 539/20.07.2016 г. от НАП
и Агенция „Митници”.
Авансовото плащане се приспада пропорционално от всяко междинно плащане.
2. Междинни плащания в размер до 60 % от сумата за изпълнение, които се
осъществяват до 15 работни дни след представяне на:
2.1. Протокол за приемане на извършени СМР, подписан от възложителя, изпълнителя и
строителния надзор и представен задължително на хартиен и на електронен носител във формат
Excel;
2.2. Отчет за действително извършените разходи за изпълнение на СМР, подписан от
възложителя, изпълнителя и извършващия строителен надзор на обекта;
2.3. Сметка за изплащане на СМР, подписана и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2.4. Оригинална фактура, на стойност равна на стойността на Сметката след
пропорционално приспадане на съответния процент аванс,
но не по-рано от получаване на потвърждения по т. 4 от РМС № 539/20.07.2016 г. от НАП
и Агенция „Митници”.
3. Окончателното плащане, в размер на останалата част от сумата за изпълнение, което
се осъществява до 10 работни дни след изпълнение на следните кумулативно дадени условия:
3.1. подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Констативен акт обр. № 15 за обекта/обектите – предмет на обществената поръчка, без
забележки по изпълнението;
3.2. Протокол за приемане на извършени СМР, подписан от възложителя, изпълнителя и
строителния надзор и представен задължително на хартиен и на електронен носител във формат
Excel;
3.3. Отчет за действително извършените разходи за изпълнение на СМР, подписан от
възложителя, изпълнителя и извършващия строителен надзор на обекта;
3.4. Сметка за изплащане на СМР, подписана и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3.5. Оригинална фактура, на стойност равна на стойността на Сметката след
пропорционално приспадане на съответния процент аванс,
но не по-рано от получаване на потвърждения по т. 4 от РМС № 539/20.07.2016 г. от НАП
и Агенция „Митници”.
2

(3) Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: заличена информация на основание ЗКИ.
(4) Преведените средства от Община Сливен, но неусвоени от Изпълнителя, както и
натрупаните
лихви,
глоби
и
неустойки
в
изпълнение
на
настоящия
договор подлежат на възстановяване по следната банкова сметка: IВАN: IBAN: BG 03 SOMB
9130 8428 7137 44, BIC: SOMBBGSF, код за вид плащане 446500, в Банка „Общинска банка”
АД, ФЦ Сливен, клон Сливен
(5) Възложителят ще заплати до 2 % (две на сто) непредвидени разходи за СМР,
включени в ценовата оферта на изпълнителя, при изпълнение на поръчката, след доказаната им
необходимост и направено одобрение и съответните доказателствени документи за
извършването им. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите,
свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне
на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на
сключване на договора обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на
дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Същите се
остойностяват по параметрите на ценообразуване на дейностите, заложени в Ценовото
предложение и заверени копия от фактурите за закупуване на вложените материали.
(6) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща
възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
(7) Разплащанията по ал. 6 се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на
възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
(8) Към искането по ал. 7 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали
оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(9) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 6, когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
(10) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
(11) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които
ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
3. при замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя
всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 1 и т. 2.
(12) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които
са включени в предмета на договора за подизпълнение.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да изпълни качествено в определените срокове предмета на поръчката, като
организира и координира цялостния процес на изпълнение в съответствие с изискванията на
ЗУТ, работния проект и действащата нормативна база.
(2) Изпълнителят е длъжен при изпълнение на възложените му строителни и монтажни
работи да влага качествени материали, отговарящи на изискванията на БДС и европейските
стандарти. Качеството на влаганите материали ще се доказва с протоколи и/или сертификати,
които се представят от Изпълнителя. Влаганите материали трябва да бъдат придружени с
декларация за съответствие на строителния продукт от производителя или от неговия
упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и
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оценяване съответствието на строителните продукти), издадена на база протоколи от изпитване
в акредитирана строителна лаборатория, с указания за прилагане на български език, съставени
от производителя или от неговия упълномощен представител.
(3) При влагане на местни материали в обекта предварително да се представи на
Възложителя или упълномощено от него лице, за одобрение сертификат за годността на
материала от съответния източник, издаден от оправомощена лаборатория. При влагане на
нестандартни материали в обекта те трябва да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и да
притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ орган (ДКО).
(4) Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали или оборудване не са с
нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта като цяло.
(5) Изпълнителят се задължава да коригира, респективно замени изцяло за своя сметка
некачествено извършените работи и некачествените материали, като гаранционните срокове са
не по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4, т. 1, 3, 4, 5 и 7 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и
фирмена гаранция за доставеното оборудване - 24 месеца.
(6) Да извърши строителството на обекта, като спазва одобрения инвестиционен проект,
изискванията на проектантските, строителните, техническите и технологични правила,
нормативи и стандарти за съответните дейности и изискванията на лицата изпълняващи
строителен надзор и инвеститорски контрол.
(7) Да предаде изработеното на Възложителя или упълномощено/и от него лице/а, като
до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му.
(8) Извършените СМР ще се приемат от представители на Възложителя и ще се
придружават от необходимите актове по Наредба № 3 на МРРБ за съставяне актове и протоколи
по време на строителството, протоколи и финансово-счетоводни документи, изготвени от
Изпълнителя. Възложителят, чрез свои представители, ще осъществява инвеститорския
контрол по време на изпълнение на строителството и ще прави рекламации за некачествено
свършените работи.
(9) Строителят трябва да се снабди с всички видове разрешителни за навлизане на
автотранспорт и механизация в зоната на обекта.
(10) Да обезопасява и сигнализира строителната площадка, при спазване изискванията на
Наредба № 16/23.07.2001 г. за временна организация на движението при извършване на
строителство и ремонт на пътища и улици, като изготви проекти за ВОД по Наредба № 16,
съгласувани с КАТ и да ги представи на Възложителя за одобрение.
(11) Изпълнителят се задължава по време на строителството да спазва изискванията на
чл. 74 ЗУТ.
(12) По време на строителството да спазва: действащите в страната нормативни
документи и стандарти, както и изискванията за безопасни условия на труд и опазване на
околната среда. Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на
ремонтните работи и да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве, към работния
проект на обекта.
(13) Изпълнителят е длъжен при извършване на СМР да опазва подземната и надземната
техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя
сметка в рамките на срока на изпълнението СМР по настоящия договор.
(14) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със
строителството са за сметка на Изпълнителя. Всички вреди, нанесени на трети лица при
изпълнение на строителството се заплащат от Изпълнителя.
(15) Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителния и авторския надзор възможност да
извършват контрол по изпълнението на дейностите, предмет на договора.
(16) Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани
допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок посочен
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от възложителя в писмено уведомяване, както и да изпълнява всички нареждания на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора.
(17) Да възстанови нарушените при изпълнение на дейностите, предмет на настоящия
договор, улични и тротоарни настилки, съгласно одобрени от Община Сливен детайли.
(18) След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ и преди организиране
на процедурата за установяване годността на строежа, строителната площадка трябва да бъде
изчистена и околното пространство - възстановено /приведено в проектния вид/.
(19) Изпълнителят се задължава да води пълно досие на обекта (протоколи и актове по
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство) и при
нужда да го предоставя на Възложителя и контролните органи, както и да съдейства при
взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури
достъп до обекта и цялата документация;
(20) Изпълнителят се задължава своевременно да изготвя и представя на упражняващия
инвеститорски контрол, изготвените от него актове (Образец 12) по Наредба № 3 от 2003 г. за
установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване.
(21) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали
проблеми при изпълнение на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване.
(22) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на строителството да извърши всички
работи по отстраняване на допуснати от него грешки и недобре извършени работи,
констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да отстранява всички появили се дефекти през
гаранционния срок, констатирани съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след неговото писмено
уведомление;
(23) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на
строително-монтажните работи и други дейности на обекта;
(24) Да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, съобразно
предвижданията на работния проект, както и да извършва качествено СМР. Същите трябва да
отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в работния проект, както
и на изискванията по приложимите стандарти. Изпълнителят носи отговорност, ако вложените
материали не са с нужното качество;
(25) Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на
строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;
(26) Да отстранява своевременно всички недостатъци в изпълнението констатирани от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или строителния надзор;
(27) Да застрахова и поддържа валидна за целия срок на договора застраховка за
професионална отговорност за проектиране и строителство по чл. 171 и следващите от ЗУТ,
покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж-предмет на поръчката или
еквивалентна за чуждестранните участници;
(28) Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга
информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод
изпълнението на договора, освен в предвидените случаи;
(29) При заявени подизпълнители в офертата да отговаря за извършената от
подизпълнителите си работа, като за своя;
(30) При изпълнение на строително-монтажните работи по чл. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен да спазва изискванията на Закон за устройството на територията и всички законови и
подзаконови нормативни актове свързани с предмета на настоящата поръчка.
(31) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването
на СМР е допуснал отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или задължения, съгласно
нормативните актове.
(32) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод
осъществяването на СМР, отговорност носи изцяло изпълнителят. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи
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регресна отговорност спрямо възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива
вреди.
(33) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да заменя и/или да допуска оттеглянето или замяната
на посочените от него в офертата членове на екипа.
(34) Оттегляне на член на екипа се допуска само по сериозни здравословни причини,
които не позволяват на съответния член на екипа да продължи да работи по изпълнението на
поръчката.
(35) В случая по ал. 34 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да осигури нов член на
екипа с професионална компетентност, отговаряща на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
обществената поръчка. В случаите на неодобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предложен
специалист, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага на негово място друга кандидатура.
(36) Оттеглянето, замяната и привличането на специалисти е допустимо само със
съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено/и от него лице/а.
(37) Да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, ако е посочил такива в
офертата си.
(38) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати копие на договора
или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са
изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимо съдействие за изпълнение на предмета на
договора.
(2) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ негови представители да приемат изпълнението по
предмета на договора;
(3) да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 9. (1) При установяване на явни или скрити недостатъци на извършеното СМР и/или
доставеното оборудване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено/и от него лице/а има/т право
да иска/т отстраняването на същите, а в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено/и от
него лице/а констатира/т съществени отклонения от качеството на извършеното СМР, да
откаже/ат да приеме изпълнението.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено/и от него лице/а има/т право да откаже/ат
приемане на изпълнението и при изрично писмено несъгласие на представителя на строителния
надзор.
Чл. 10. Да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия Договор.
Чл. 11. Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на
възложената му работа и получаване на всички съгласувания и разрешения, съгласно
нормативната уредба.
Чл. 12. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено след установяване на появили се в
гаранционния срок дефекти.
Чл. 13. В случай, че възложеното с настоящия договор е изпълнено от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, вид, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е
длъжен да приеме изпълнените работи чрез представителя си (инвеститорски контрол) и
строителния надзор.
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) да упражнява текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на
самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да извършва проверка за качеството на
доставените материали. Контролът ще се осъществява от определени от Възложителя
длъжностни лица, които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации.
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(2) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от
уговореното и без недостатъци.
(3) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в случай, че ще ползва такива.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на
Изпълнителя или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което възникват:
1.смърт или злополука, на което и да било физическо лице при изпълнение предмета на
договора.
2.загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в обекта, вследствие
извършваните работи;
VІ. КОНТРОЛ И КАЧЕСТВО
Чл. 15. Контролът по изпълнението на строително-монтажните работи, ще се
осъществява от представителя на Възложителя (инвеститорски контрол), строителния и
авторския надзор. Предписанията са задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на
неговата самостоятелност и не излизат извън предмета на поръчката.
VІІ. ПРИЕМАНЕ НА СМР
Чл. 16 (1) При завършване на работата, Изпълнителят отправя покана до Възложителя
или упълномощено/и от него лице/а да направи/ят оглед и да приеме/ат извършената работа.
(2) Предаването на предвидените и изпълнени СМР, предмет на настоящия договор се
извършва със съставяне на Протокол обр. 15, който удостоверява: количество СМР, качество и
стойност на извършената работа и вложените материали, налични недостатъци, срокове за
тяхното отстраняване, както и дали е спазен срокът за изпълнение на настоящия договор. При
приемане на изпълнението на СМР, за които изпълнителят е сключил договор за подизпълнение
се извършва в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.
(3) Сроковете за отстраняване на констатираните недостатъци не се отразяват на крайния
срок, уговорен в настоящия договор.
(4) За извършените СМР се съставят актове и протоколи, съгласно ЗУТ и Наредба №
3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Чл. 17. Когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с
недостатъци, Възложителят или упълномощено/и от него лице/а има/т право да откаже/ат
нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят
не изпълни своите задължения по договора.
Чл. 18. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или
недостатъците на работата са съществени, Възложителят разполага с едно от следните права по
избор:
1.Да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да поправи работата
си;
2.Да отстрани сам за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно
недостатъците на работата.
VІІI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Чл. 19 (1) Изпълнителят отстранява възникналите повреди, констатираните скрити
дефекти и некачествено изпълнение работи по време на гаранционния срок за своя сметка,
считано от датата на уведомяването му. Възложителят или упълномощено/и от него лице/а
уведомява/т писмено Изпълнителят за констатирането на повредата и срокът за отстраняването
й на адресите за контакт. Гаранционните срокове са съгласно посочените в чл. 20, ал. 4, т. 1, 3,
4, 5 и 7 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти.
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(2) След изтичане на определеният от Възложителя или упълномощено/и от него лице/а
срок за отстраняване на възникналите повреди, констатираните скрити дефекти и некачествено
изпълнение работи по време на гаранционния срок, Възложителят може и сам да отстрани
повредата, като Изпълнителят му възстановява направените разходи.
(3) Всички разходи по отстраняване на скритите дефекти са за сметка на Изпълнителя.
Чл. 20. Изпълнителят представя на Възложителя застраховка за професионална
отговорност по чл.171 от Закона за устройство на територията за строителство, преди започване
на строително-ремонтните работи.
ІХ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДОГОВОРА
Чл. 21. (1) Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на задълженията си по
настоящия договор, в размер на 55 702.30 лева (петдесет и пет хиляди седемстотин и два лева и
тридесет стотинки), представляваща 5 (пет) на сто от стойността по чл. 3, без ДДС.
(2) Гаранцията се представя под формата на:
1. парична сума, внесена по сметката на община Сливен;
2. банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е
безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност
минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази
застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на
изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 60
календарни дни, след крайния срок на договора;
(3) Изпълнителят се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане
срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение или на застраховката, същата да се
продължи, съобразно удължаване на времетраенето на договора при условията на настоящия
договор.
(4) Изпълнителят се задължава при удовлетворяване на Възложителя от внесената
гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания, в срок от 10 (десет)
работни дни, да допълни същата, до определения в обявлението за поръчката от Възложителя
размер.
Чл. 22. (1) При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения,
Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет процента) от
цената на договора.
(2) При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения,
Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер на 30 % (тридесет процента) от
стойността на неизпълнената част от договора.
(3) При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения,
Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя в размер на 30 % (тридесет процента) от
стойността на некачествено извършените работи.
Чл. 23. При забавено или неточно изпълнение на поетите с настоящия договор
задължения, Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от 0,5 % (нула цяло и
пет процента) от стойността на договора, за всеки просрочен ден, до датата на действителното
изпълнение, но не повече от общо 30 % (тридесет процента) от цената на договора.
Чл. 24. Възложителят има право да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение на
договора, по отношение на вземания, възникнали на основание на настоящия договор.
Чл. 25. Възложителят извън санкциите по чл. 22 и чл. 23 от настоящия договор, има
право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката:
1. при прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя;
2. при прекратяване регистрацията на Изпълнителя (в случай, че същият е юридическо
лице) или на смърт (в случай, че изпълнителят е физическото лице).
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3. при заличаване на строителя от Камарата на строителите, с изключение на хипотезата
в чл. 21, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗКС.
Чл. 26. Гаранцията за изпълнение се освобождава, по следния начин:
1. В срок до 30 календарни дни от датата на съставяне на Констативен акт обр. 15 по
Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за
приемане на обекта, предмет на настоящия договор.
2. В срок до 3 календарни дни след прекратяване на договора, на основание чл. 28, ал. 2,
или прекратяване на договора по вина на Възложителя;
Чл. 27. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви
иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно
действащото законодателство в Република България.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 28. Настоящият договор се прекратява:
(1) с извършване и предаване на договорените работи;
(2) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
(3) едностранно, без предизвестие, при виновно пълно неизпълнение на задълженията на
Изпълнителя по раздел ІV от настоящия договор.
(4) когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява
договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 ЗОП;
(5) когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на
поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП, въз основа на
които е следвало да бъде отстранен от процедурата;
(6) поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на
нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.
(7) В случаите по ал. 5 и ал. 6 възложителят не дължи обезщетение за претърпените
вреди от прекратяването на договора или рамковото споразумение.
(8) Възложителят има право да прекрати без предизвестие договор за обществена
поръчка при възникване на обстоятелствата по ал. 5 и ал. 6.
(9) При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор, в т. ч. и
неспазване на представения линеен график от страна на Изпълнителя, Възложителя може да
прекрати договора без предизвестие.
Чл. 29. Възложителят може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се
откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на
Изпълнителя стойността на действително извършените до момента на отказа работи, приети с
подписан приемо-предавателен протокол за действително изпълнени работи.
Чл. 30. Ако Изпълнителят просрочи предаването на обекта с повече от 10 (десет) дни
или не извършва строителните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество,
Възложителят може да развали договора. За претърпените вреди Възложителят може да
претендира обезщетение.
Чл. 31. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства,
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
Чл. 32. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие
след изтичане на тримесечен срок от сключването му, т.к. е сключен под условие по чл. 114 от
ЗОП.
ХІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 33. Изменението на настоящия договор е при условията и по реда на чл. 116 от ЗОП.
Чл. 34. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България.
Чл. 35. При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод
изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, страните се договарят
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евентуалните съдебни спорове да се разглеждат пред компетентния съд в гр. Сливен, съобразно
правилата на родовата подсъдност.
Чл. 36. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора.
Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската
дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау,
изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на
обществената поръчка. Това правилото не се прилага по отношение на задължителната
информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки
съобразно реда, предвиден в ЗОП.
Чл. 37. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да
бъдат в писмена форма.
Чл. 38. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както
следва: За Възложителя: Община Сливен – гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1
За Изпълнителя: гр. София, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Бадемова гора” № 21
Чл. 39. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна в тридневен срок да уведоми
другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за
получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.
Чл. 40. Неразделна част от настоящия договор са:
1.Техническа спецификация на Възложителя;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации
и изискванията на възложителя на Изпълнителя
3. Ценовото предложение на Изпълнителя.
Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за
Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Заместник-кмет на община Сливен:
съгласно Заповед № РД 15 – 1138 от
25.08.2016 г.
/п. п./*
Румен Иванов
Директор дирекция СК:

ИЗПЪЛНИТЕЛ
/п. п./*
Валентин Денчев – Представляващ
/имена, длъжност, подпис, печат/

/п. п./*
Таня Бояджиева
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РАЗДЕЛ ІII. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
І. Съществуващо положение
Сградата на спортен комплекс „Асеновец”, гр. Сливен се състои от три корпуса,
застроени на един етаж, с частичен неотопляем сутерен. Корпусите са: Зала за волейбол със
застроена площ /ЗП/ от 680 кв.м.; Зала за бокс със ЗП от 380 кв.м.; Административна част
със ЗП от 382 кв.м. и сутерен от 293 кв.м., или обща Разгърната застроена площ от 1735
кв.м. Неотопляемият етаж попада под част от Административния корпус. Корпусите са с
отделни конструкции, разделени помежду си с дилатационна фуга с ширина от 5 см. Залите
по волейбол и бокс са изпълнени от сглобяема стоманобетонна конструкция –
стоманобетонни колони и покривни панели, стъпващи върху виринделови греди, а корпуса
на административната част е изпълнен по традиционния монолитен начин на строителство,
с носещи стоманобетонни плочи, колони и греди. Ограждащите стени са с дебелина 25 см.,
от плътни тухли. Междинната подова конструкция над сутеренен етаж е стоманобетонна
плоча.
За сградата има издаден Акт за публична общинска собственост № 581/14.05.1999г.
Спортният комплекс е въведен в експлоатация през 1971г. и от тогава са правени
козметични и най-неотложни строително-ремонтни дейности.
Трениращите деца в залата за волейбол са близо 100, организирани във волейболни
клубове „Сливен” и „Сливен-волей”, а в залата по бокс тренират 50 деца.

Строежът е четвърта категория (площ от 1000 до 5000м²), съгласно чл.8, от Наредба
№1 за номенклатурата на видовете строежи.
През 2012г. е извършено детайлно обследване за енергийна ефективност на сградата
и е представен Доклад, с набелязани енергоспестяващи мерки и прогноза за очаквания
ефект от изпълнението на набелязаните мерки.
Дограмата е с лоши топлотехнически характеристики, неуплътнена и амортизирана.
Прозорците са еднокатни, от дървесина или на метални рамки. По външните зидове,
подовете на залите над земя, и помещенията над неотопляем сутерен, както и по покрива
липсва топлоизолация. Отоплението на сградата не работи повече от 15 години.
Монтираните нафтови отоплители не се използват. На практика се включват електрически
калорифери за по 2 часа на ден, в стаите на треньорите. Вътрешните ВиК инсталации не
отговарят на нормативните изисквания и са напълно амортизирани. Водопроводната мрежа
е от поцинковани тръби, в по-голямата си част скрит монтаж. Топлата вода се осигурява от
три бойлера по 80 литра и два по 100 литра. Имотът е водоснабден от водопроводната
мрежа на гр. Сливен, чрез водопроводно отклонение от ПЕ тръби Ф63 до нов тротоарен СК,
и поцинковани тръби 2“ след него. Битовите отпадъчни и дъждовни води от плоския покрив
се заустват в Ревизионна шахта от реконструираната улична канализация Ф900 GRP.
Канализационното отклонение е Ф 200Б.
Корпусите по отношение на носещите си конструкции са в добро експлоатационно
състояние. За сградата е извършено конструктивно обследване и за резултатите от
обследването е съставен Доклад. При обследването не са установени дефекти (деформации
или повреди), свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина,
дуктилност и дълготрайност, вследствие на експлоатационни събития.
В заключение, конструкцията на сградата отговаря на строителните норми
действащи към момента на строителство и въвеждане й в експлоатация. Оценката за
сеизмичната осигуреност на сградата е положителна, като са спазени изискванията на чл. 6,
ал. 2 от „Наредба № РД-02-20 от 27.01.2012г., за проектиране на сгради и съоръжения в
сеизмични райони”. След извършване на предвидения ремонт, сградата ще може да
продължи да функционира нормално и изпълнява предназначението си в експлоатационно
състояние.
II. Проектно решение
Проектът предвижда следните ремонтни дейности:
1. Част: Архитектурна

На база на изчисленията на проекта в част: „Енергийна ефективност” се предвижда
подмяна на съществуващата амортизирана дограма по фасади, с дограма от петкамерни
PVC профили и двоен стъклопакет. Предвидена е топлоизолация по външни фасадни стени
от EPS /експандиран пенополистирол/ с дебелина 8 см., а по подове над земя и над
неотопляем сутерен от ХPS /екструдиран полистирол/ с дебелина 4 см.
За подово покритие на залите са предвидени подходящи за спортни зали настилки с
дългосрочна издръжливост, устойчивост на динамични натоварвания, омекотяване силата
на удара и антибактериална защита, като за залата за волейбол се предвижда хетерогенна
ПВЦ настилка TARAFLEX SPORT M EVOLUTION с дебелина 7 см., а за залата по бокс
хетерогенна ПВЦ настилка RECREATION 45 с дебелина 4,5 см., и двете с полиуретаново
покритие на горния слой с голяма UV износоустойчивост или еквивалентни.
По покривите на корпусите е заложено изпълнение на топлоизолация от ХPS-R
/екструдиран полистирол с релефна повърхност/, с дебелина 14 см. и ТПО
/термополиолефинова/ армирана мембрана със стъклофибърни вложки, за отлична
устойчивост на атмосферни влияния и UV-лъчение.
2. Част: ОВК и газоснабдяване
Проектът в тази част предвижда отопление на двете зали, битови помещения и
съблекални с умивални и санитарни възли. Поради различните режими на работа на залите
са предвидени 2 бр. самостоятелни котела. Пред централния вход на сградата преминава
газопровод 4 bar, собственост на „Газтрейд Сливен” ЕООД. Затова котлите са предвидени
да работят с гориво природна газ. Предвидените инсталации в тази част, за различните
корпуси са както следва:
А. Зала за волейбол:
 ВОИ на зала волейбол;
 ВОИ на битови помещения – съблекални, умивални, треньори;
 Вентилация на зала волейбол;
 БГВ и слънчева инсталация;
 Климатизация на зала волейбол;
Б. Зала по бокс и Административна част към нея:
 ВОИ на зала по бокс;
 ВОИ на битови помещения – съблекални, умивални, треньори;
 Вентилация на зала бокс;
 БГВ и слънчева инсталация;
 Климатизация на зала по бокс;
В. Котелно
Г. Газозахранване на водогрейни котли;
Д. Външен газопровод
За отопление на залата по волейбол са предвидени 8 бр. вентилаторни конвектори с
топлоносител гореща вода от котелното. За отопление на залата по бокс са предвидени 5 бр.
вентилаторни конвектори с топлоносител гореща вода от котелното. Конвекторите се
монтират на 2,5 м. височина от пода. За отоплението на битовите помещения е предвидена
хоризонтална система за отопление с панелни радиатори с височина 500 мм. и 300мм. и AL
радиатори и лири за санитарните възли.
За вентилация на залите е предвидена вентилационна система с оползотворяване на
топлината от изхвърления въздух. Предвидени са смукателни и нагнетателни въздуховоди,
монтирани на определена височина от пода.
За охлаждането на залите са предвидени Инверторни чилари въздух – вода.
Битово горещо водоснабдяване през отоплителния период е от котлите, а през
останалото време са предвидени 2 бр. комбинирани тривалентни бойлера по 300 литра и
слънчеви колектори, монтирани на покрива. Всяка зала е със самостоятелно БГВ.

За залата по волейбол и Административната част към нея е предвиден котел на
газообразно гориво 125 кW, комплект с комбинирана газо/нафтова горелка. За отвеждане на
димните газове е предвиден двустенен комин Ф 250/300 мм. от неръждаема ламарина с
топлоизолация от минерална вата. За залата по бокс и Административната част към нея е
предвиден котел на газообразно гориво 100 кW, комплект с комбинирана газо/нафтова
горелка. За отвеждане на димните газове е предвиден двустенен комин Ф 200/250 мм. от
неръждаема ламарина с топлоизолация от минерална вата. Котлите се монтират в котелното
помещение на бетонови фундаменти.
Газозахранването на котлите е по посочена функционална схема за котел с
газообразно гориво 125 кW за залата по волейбол и по функционална схема за котел с
газообразно гориво 100 кW за залата по бокс. Същото се осъществява от газоснабдителната
мрежа на гр. Сливен, с външен газопровод 100 mbar от Газорегулиращото и измервателно
табло /ГРИТ/, разположено в близост до сградата. Проектирането и изграждането на ГРИТ
и трасето от разпределителния газопровод 4bar до ГРИТ е задължение на „Газтрейд
Сливен” ЕООД.
3. Част: ВиК
3.1. Вътрешни ВиК инсталации: Проектира се нова водопроводна инсталация за
топла, студена и циркулационна вода за залите, както и водопроводна инсталация за
вътрешно пожарогасене. Предвижда се общ арматурно-водомерен възел за отчитане на
консумираната вода с комбиниран водомер за студена вода ф 50мм. за целия спортен
комплекс с три преотчищи водомерни възли – за зала волейбол, зала бокс и открита
футболна площадка в двора. Водопроводните тръби за топла и циркулационна вода и
разпределителната водопроводна мрежа за студена вода в сградата ще се изпълнят от
полипропиленови тръби за налягане 20 атм. Подменят се всички санитарни прибори и
подови сифони.
Снабдяването с топла вода е посредством комбинирани бойлери 2 по 300 литра,
монтирани в помещението на котелното.
Отводняването на покривите е смесено – външно с воронки и вътрешни водосточни
тръби, които се подменят, ведно с воронките. Външните водосточни тръби завършват с
контролна чугунена тръба Ф100. На всяка ВТ се предвижда монтаж на ревизия за
водосточни тръби HL600 DN110 или подобна.
3.2. Външни ВиК връзки: С проекта се предвижда реконструкция на Сградното
водопроводно отклонение, от тротоарния спирателен кран до водомера, а за канализацията,
нова дъждовна площадкова канализация от PVC тръби SN4 Ф200 и Ф160.
4. Част: Електро
Проектът в тази част предвижда подмяна на електрическата и осветителна уредби,
както и изпълнение на силова електрическа, заземителна и мълниезащитна инсталации. При
електрическата уредба се предвижда подмяна на ел. табла, а за осветителната, подмяна на
съществуващите лампи с осветителни тела с LED крушки, на база светлотехнически
изчисления. За външните осветители и в мокрите помещения са предложени за монтиране
противовлажни тела с инсектицидна защита. Електротаблата, металните части на
съоръженията и електрооборудването са предпазно занулени и заземени. В цялата сграда
защитното заземяване се осигурява от третия (петия) проводник (РЕ). За мълниезащита е
предложено монтиране на покрива на мълниеприемник с активна глава с изпреварващо
действие, с минимален радиус 39 м. и време на изпреварване 25 μs. В съответствие с
изискванията на Наредба № Iз-1971 за „Строително-техническите правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар” е предвидена Пожароизвестителна инсталация с
пожароизвестителна централа, разположена на първи етаж и детектори, сирена и бутони,
разположени в пожароопасните зони в сградата. За котлите с гориво от природна газ е
предвидена Газ-сигнализация със сензор за метан и пробан-бутан, както и централа с две
нива на аларма – звукова и светлинна.
Забележки:
В съответствие с разпоредбите на чл. 48, ал. 2 от Закона за обществените
поръчки в случай, че в настоящото Техническо задание или в друг документ от

документацията са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо
одобрение или технически еталон следва да се чете и разбира „ИЛИ
ЕКВИВАЛЕНТНО/И”!
В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 2 от Закона за обществените
поръчки в случай, че в настоящото Техническо задание или в друг документ от
документацията са посочени – конкретен модел, източник или специфичен процес,
който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален
изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство
следва да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И”!
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Приложение № 2
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
„Избор на изпълнител за изпълнение на строителни и монтажни работи /СМР/ на обект: „Основен
ремонт на спортен комплекс "Асеновец", гр. Сливен”
КОНСОРЦИУМ “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“
(Наименование на участника)

ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЧЕВ
(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:
Седалище
управление:

и

адрес

•

Страна, код, град, община

•

Квартал, ул., №,

•

Телефон, факс,

•

E-mail:

на

Гр. София 1404 , Р България
Ж-к “ Стрелбище “ , ул. “ Бадемова гора “ №21
Тел. : 02 / 9617676 ; факс : 02 / 961 7675
office@communalbg.com

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
След запознаване с документацията за участие в процедура публично състезание за възлагане
на обществена поръчка с посочения по-горе предмет.
Заявявам :
1. заявяваме, че желаем да участваме в процедурата и предлагаме да осъществим предмета й съгласно
изискванията на Техническата спецификация и документацията. Прилагаме следните приложения:
І. „Работна програма за изпълнение на строителството” (РП):
………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………
1
Подписал : Валентин Денчев ………………………

Консорциум “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“

Забележка: В тази част от офертата всеки Участник следва да опише технологичния подход,
който планира да приложи, за да постигне или надгради изискванията, посочени от Възложителя в
техническата спецификация. Работната програма следва да обхваща всички дейности, необходими
за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата на изпълнение, необходимостта
от подготвителни дейности, атмосферните условия и др. Всички строително - монтажни
дейности, следва да се опишат в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност,
включително чрез определяне на тяхната продължителност. Когато участникът предлага
паралелно изпълнение на две или повече дейности, с цел оптимизиране на ресурси и време за
изпълнение, следва да опише каква организация на процесите, оборудването и работната ръка
предвижда, като се съобрази с нормативните и технологичните условия за съответните видове
СМР. В случай на неблагоприятни атмосферни условия за работа, участникът следва да опише
какви дейности ще могат да бъдат изпълнявани с цел да не се прекъсва работния процес и да се
спазят определените срокове за изпълнение. Програмата следва да отговаря на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата спецификация и указанията на действащото
законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с
предмета на поръчката. Следва да се представят предвижданите организация и мобилизация на
използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на
поръчката, чрез представяне на подробен линеен график и диаграма на механизация и работната
ръка или подобно.
Етапи и последователност на дейностите на изпълнение на поръчката
Ключов момент е оглед на място, с цел запознаване в детайли с поставената задача.
Ситуация
Сградата на спортен комплекс „Асеновец”, гр. Сливен се състои от три корпуса, застроени на
един етаж, с частичен неотопляем сутерен. Корпусите са:
-Зала за волейбол със застроена площ /ЗП/ от 680 кв.м.;
-Зала за бокс със ЗП от 380 кв.м.;
-Административна част със ЗП от 382 кв.м. и сутерен от 293 кв.м, с обща Разгърната застроена
площ от 1735 кв.м.
Сградата е разположена на четири улици.
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След направен оглед на място от наша страна се констатира следното съществуващото положение:

•
•
•
•

Фасади и покрив
Общото състояние на фасадите не е добро
Дограмата е с лоши топлотехнически характеристики, неуплътнена и амортизирана.
Външните мазилки са компроментирани вследствие на течове и лоша експлоатация на
сградата
Покривът има необходимост от цялостна подмяна на изолация и обшивки

Сграден фонд
Поглед към главния вход
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 Прилежащи площи:
•

Общото състояние на тротоари и плочници около сградата не е добро
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Погледи към фасада на Спортен комплекс

 Интериор
•

Общото състояние на интериора не е добро
5
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•
•

На много места настилките, са компроментирани и негодни за ремонт
Съществуващите ламперии следва да се демонтират навсякъде

Поглед към дървената ламперия по стените
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Поглед към компроментирани настилки
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Поглед към таваните и стените
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Изпълнението на СМР, обект на тази поръчка „Основен ремонт на спортен комплекс "Асеновец",
гр. Сливен” ще обхваща следните основни видове дейности:
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ВИДОВЕ СМР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Топлинно изолиране на външни стени
1. Доставка и монтаж на тополоизолационна система
2. Обръщане на вътрешни страници на прозорци с гипсокартон, включително монтаж на
алуминиев ръбохранител, шпакловка и боя
3. Шпакловка по гипсокартон
4. Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по стени преди латекс
5. Боядисване с латекс по стени
Топлинно изолиране на покрив
1. Демонтаж на ламаринена обшивка по бордове на покрив
2. Демонтаж на олуци
3. Демонтаж на водосточни тръби
4. Демонтаж на шапки по бордове от поцинкована ламарина
5. Възстановяване на компроментирана замазка
6. Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS 140мм, по външна покривна плоча
7. Направа на циментова замазка по покрив
8. Доставка и полагане на един пласт хидроизолационна мембрана с минерална посипка /на
газопламъчно залепване/
9. Доставка и монтаж на нова ламаринена обшивка по бордове на покрив
Доставка и монтаж на олуци и водосточни тръби
Подмяна на прозорци и врати със система от PVC и алуминиев профил и стъклопакет
1. Демонтаж на стара метална дограма
2. Доставка и монтаж на прозорци и врати - PVC профил
3. Доставка и монтаж на метални и дървени врати
Подмяна на отоплителната, вентилационна и климатична инсталация
Изграждане на соларна инсталация за БГВ
Подмяна на цялостна Електрическа инсталация
Подмяна на Водопроводна и Канализационна инсталация
ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ЕТАПИ
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Подходът, който възнамеряваме да приложим при изпълнение на поръчката е подробно описан в
съответната последователност, етапност, обвързаност и е отразен с неговите задачи и подзадачи.
Отделните етапи на изпълнение на поръчката представляват жизнения цикъл на управление на
договора и съставят и обуславят интегрираният начин на управление на Договора, както и отразява
подхода и организацията при изпълнение на поръчката.
ЕТАПИ на изпълнение на поръчката:
1.
Иницииране
2.
Планиране
Изпълнение
3.
4.
Контролиране
5.
Управление
6.
Приключване.
ТЕХНОЛОГИЧНА ТАБЛИЦА
Настоящата технологична таблица дава основната визия на необходимите Задачи и начин за
постигане на целите и очакваните резултати, като описаното в нея е в строга връзка и съответствие с
описаните принципи, изисквания и насоки на Отделните ЕТАПИ и съпътстващите ги Основни Процеси.
Настоящата Технологична таблица е и основата и основанието за разработване на всички точки и
технологични таблици от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ:
СТАРТ на изпълнението на Договора. Срокът за изпълнение на поръчката
започва да тече от ткриване на строителна площадка Протокол 2.
I.

ЕТАП НА ИНИЦИИРАНЕ: Този ЕТАП, се състои от процеси за оторизиране на
договора и включват:

I.1.

С подписването на договора започва изпълнението му, като Възложителят е
длъжен официално да укаже съответните правомощия на съответните лица, както
от страна на изпълнителя на настоящия договор, така и от страна на Възложителя,
Строителния надзор и Представителя на етажната собственост или държавата (ако
има такъв).

I.2.

Предоставяне на наличните документи, така и друга налична документация и
информация, за която Възложителя е сметнал, че е необходима

II.

ЕТАП НА ПЛАНИРАНЕ: Този ЕТАП, се състои от процеси за определяне на
всички Задачи и ресурси за изпълнение на Договора, имат най-голямо
значение за успешното управление на Договора/Договора и включват:

II.1.

ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО

II.1.1.

Изпълнителя мобилизира и обезпечава офиса, площадката и обекта за работа

II.1.2.

Изпълнителя извършва предварителен Преглед и анализ на съществуващата
информация, която е предоставена след подписването на договора, както и
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текущото състояние на площадките/трасетата за да изпълни в съответното
качество, обхват и обем съответните ЗАДАЧИ

II.1.3.

В ОБХВАТА НА ТАЗИ ЗАДАЧА, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПОДРОБНИ ПРЕГЛЕДИ И
АНАЛИЗИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, ЩЕ СЕ ОТРАЗЯТ СЪОТВЕТНИТЕ КОМЕНТАРИ,
СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ/ПРЕПОРЪКИ, КАКТО, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ И
ПРОВЕРКА ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ ДОКУМЕНТИ,
ИНВЕСТИЦИОННИ ДОГОВОРИ ЗА НАЛИЧИЕТО НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ
СЪГЛАСУВАТЕЛНИ СТАНОВИЩА ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ДАВАНЕ НА
ПРЕПОРЪКИ, В СЛУЧАЙ НА ПРОПУСКИ, АДРЕСИРАНИ ДО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И
ЩЕ ОБХВАНЕ СЛЕДНИТЕ ПОД-ЗАДАЧИ:

II.1.3.1.

ЗАДАЧА 1.1: ПЛАНИРАНЕ И ДЕФИНИРАНЕ НА ОБХВАТА НА ДОГОВОРА.
Отчитайки Техническите спецификации, Офертата на изпълнителя и допълнително
предоставената информация и документация от възложителя като на база на тях,
ще се изготви работна структура на задачите. В работната структура на задачите,
подробно, ще бъде описан и дефиниран обхвата на Договора и ще служи, като
основа за всички бъдещи действия, решения и указания. Работната структура ще
указва и разделя главните Задачи и резултати на по-малки и по-лесно управляеми
компоненти, които е формират. В хода на изпълнение на договора, на определени
ЕТАПИ във времето, ще подлежи на ревизия с цел адаптиране, към реалното
изпълнение на Договора.

II.1.3.2.

ЗАДАЧА 1.2: ДЕФИНИРАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ. Отчитайки Техническите
спецификации, Офертата на изпълнителя и допълнително предоставената
информация и документация от възложителя като на база на тях, ще се Дефинират
основните Задачи и съпътстващите ги под-Задачи, които трябва да бъдат
извършени, за да се постигнат желаните цели и резултати. Тук ще бъдат
определени последователност във времето и на логическите зависимости между
Задачите и техните под-задачи, както и ще се извърши оценка на времето за
тяхното изпълнение и разработване на график с вече реални дати и срокове на
Договора. Одобреният график, ще служи като изходна рамка, спрямо която ще се
отчита и измерва изпълнението на Договора. Подробен Календарен график за
изпълнение на Задачите, ще бъде изготвен в съответствие със стратегията
/методологията/подхода предвиден да се използва от изпълнителя. В хода на
изпълнение на договора, на определени ЕТАПИ във времето, ще подлежи на
ревизия с цел адаптиране, към реалното изпълнение на Договора.

II.1.3.3.

ЗАДАЧА 1.3: ПЛАНИРАНЕ НА РЕСУРСИТЕ. Отчитайки Техническите
спецификации, Офертата на изпълнителя и допълнително предоставената
информация и документация от възложителя като на база на тях, ще се определи
вида (хора, оборудване, материали и др.) и количеството на необходимите ресурси
за изпълнение на Задачите по Договора, както и ще се оценят и разпределят
разходите по отделните Задачи (план на ресурсите). В хода на изпълнение на
договора, на определени ЕТАПИ във времето, ще подлежи на ревизия с цел
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адаптиране, към реалното изпълнение на Договора.

II.1.3.4.

ЗАДАЧА 1.4: ПЛАНИРАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА. Отчитайки Техническите
спецификации, Офертата на изпълнителя и допълнително предоставената
информация и документация от възложителя като на база на тях, ще се извърши
избор на конкретен подход и методи за управление на риска по предмета на
Договора. Тук ще се идентифицират и анализират рисковите фактори, както и ще
се определи и степента на тяхното влияние върху целите на Договора, както и ще
се разработят съответните процедури и методи за прилагане на конкретни
действия за намаляване на заплахите и за елиминиране на риска. В хода на
изпълнение на договора динамично, ще подлежи на ревизия с цел адаптиране, към
реалното изпълнение и елиминиране или намаляване на рисковите фактори.

II.1.3.5.

ЗАДАЧА 1.5: ПЛАНИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО. Отчитайки Техническите
спецификации, Офертата на изпълнителя и допълнително предоставената
информация и документация от възложителя като на база на тях, ще се Определят
изискванията и стандартите за качество, с които трябва да се осигури съответствие
и на процедурите, и отговорностите за осигуряване на качеството. Организация за
управление/осигуряване на качеството, който съвместно с внедрената системa за
управление на качеството съставят интегрираната система за контрол и
управление на качеството, като осъществявания контрол по нея е ВЪТРЕШЕН И
ВЪНШЕН КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ДВА ЕТАПА с по ТРИ НИВА и
КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ПО ДОГОВОРА на ТРИ НИВА. В хода на
изпълнение на договора динамично, ще подлежи на ревизия с цел адаптиране, към
реалното изпълнение и елиминиране или намаляване на рисковите фактори.

II.1.3.6.

ЗАДАЧА 1.6: ПЛАНИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ. Отчитайки Техническите
спецификации, Офертата на изпълнителя и допълнително предоставената
информация и документация от възложителя като на база на тях, ще се определят
процедурите за комуникация между участниците в Договора, кой от каква
информация има нужда, кога и как да му бъде предоставена, както и формата и
начина. План за набиране на информация, така и на допълнително необходимата
информация. В хода на изпълнение на договора динамично, ще подлежи на
ревизия с цел набавяне на необходимата информация.

II.1.3.7.

ЗАДАЧА 1.7: ПЛАНИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И НА ХОРАТА. Отчитайки
Техническите спецификации, Офертата на изпълнителя и допълнително
предоставената информация и документация от възложителя като на база на тях,
ще се идентифицират, документират и назначат роли, отговорности и отношения за
отчитане на работата по Договора. Ще се изготви Подробен списък на
ангажираният екип за изпълнение на договора, както и техните задължения,
отговорности и начин на отчитане.
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II.1.3.8.

ЗАДАЧА 1.8: ПЛАНИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. Отчитайки Техническите
спецификации, Офертата на изпълнителя и допълнително предоставената
информация и документация от възложителя като на база на тях, ще се определи
вида и количеството на ресурсите, които са необходими да бъдат доставени отвън
(други външни услуги от съответните доставчици и/или други лица), документиране
на изискванията към тях и условията на работа. Тук ще се изготви План на
доставките.

III.

ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Процеси за изпълнение на планираните Задачи за
постигане на целите и очакваните резултати. Координиране на усилията на
хората и използването на ресурсите. Подобряване на взаимодействието
между членовете на екипа, чрез развиване на индивидуалните и груповите
умения и компетенции на хората за реализация на Договора.
Разпространяване навреме на необходимата информация до всички
участници в Договора. Идентифициране на промени и осигуряване, че те са
анализирани и координирани. Осигуряване на качеството и полагане на
усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на
изискванията на участниците в Договора и включват:

IV.1.

Законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на
строителството, включително доставка на суровини и материали, механизация,
работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на
строителството в съответствие с техническите спецификации и инвестиционните
проекти, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му, всички други действащи нормативни
документи.

IV.2.

Изпълнение на СМР за „Основен ремонт на спортен комплекс "Асеновец", гр.
Сливен”
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ - Топлоизолиране на покрив и съпътстващи
СМР,
ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ – Вътрешно полагане на
топлоизолационна система на външните стени от минерална вата с дебелина δ=
120 mm, вкл. метална конструкция, гипсокартон, шпакловка, полагане на
дълбокопроникващ грунд и боядисване с латекс.
ПОДМЯНА ДОГРАМА - Подмяна на дограма, вкл. съпътстващи строителномонтажни работи, свързани с монтажа на новата дограма на сградата
РАБОТИ по част КОНСТРУКТИВНА – Ремонтни работи по елементи на на сградата
ЕЛЕКТРО – Въвеждане на енергоспестяващо осветление в сградата. Ремонт на
14
Подписал : Валентин Денчев ………………………

Консорциум “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“

електроинсталацията.
ОВК – Вентилация, Климатизация и Отоплителна инсталация
Изграждане на соларна инсталация за БГВ
ВиК – Изграждане на нова Водопроводна и Канализационна инсталация
Външни ВиК връзки
ІV.3.

Предаване на строежа на Възложителя

IV.

ЕТАП НА КОНТРОЛИРАНЕ: Процеси за следене и измерване на изпълнението
спрямо плана (изходната рамка). Всички отклонения се измерват, за да се
установи дали са значителни (излизащи извън допустимите граници,
заложени в плана) и налагат промени, което изисква съгласуване и
одобряване на актуализирани планове за обхвата, ресурсите или времето.
Контролирането на работата по Договора включва и вземането на
превантивни мерки за предотвратяване на проблеми, преди те да са се
проявили негативно върху целите на Договора, както и предприемане на
коригиращи мерки за решаване на възникнали проблеми или противоречия
между участниците в Договора и включват:

IV.1.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ИНТЕГРИРАН КОНТРОЛ

IV.1.1.

ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО – изготвяне и разпространяване на регулярни
отчети за статуса на Договорите и изпълнените Задачи, измерване на прогреса и
прогнозиране на бъдещото развитие

IV.1.2.

ИНТЕГРИРАН КОНТРОЛ НА ПРОМЕНИ – координиране на всички необходими
промени в хода на Договора за съгласуване на промените в обхвата, графика или
разходите, наложили се поради промени в изискванията или поради външни
фактори и условия по време на изпълнение на Договора.
Като в хода на изпълнение на тази Задача, ще се съставят, когато е приложимо
Документ за Искане за извършване на промени:
1)в какво се заключава исканата промяна;
2)обосновка на причините за промяната;
3)оценка на последствията от промяната (изменения в сроковете, разходите,
крайните параметри и т.н.);
4)становище на ръководителя на обекта;
5)решение за промяна.
Искането се изготвя от изпълнителите на Задачи и/или ръководителя на Договора.
Решението за промяна се взема от ръководителя на Договора и Възложителя.
Също така и ще се води Регистър на извършените промени:
1)Задача, дата;
2)кой иска промяната;
3)кой е утвърдил промяната;
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4)в какво се заключава промяната (описание на промяната). Регистърът се води от
ръководителя на Договора
IV.1.2.1.

ПЛАНИРАНИ СРЕЩА И/ИЛИ МЕРОПРИЯТИЕ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И/ИЛИ ТРЕТИ
СТРАНИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА НАПРЕДЪКА ИЛИ ПРОМЕНИТЕ НА ДОГОВОРА

IV.1.2.2.

ПЛАНИРАНИ ПОСЕЩЕНИЯ И/ИЛИ МЕРОПРИЯТИЕ НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА
КОНТРОЛ, ЧРЕЗ ОТЧИТАНЕ, ИЗМЕРВАНЕ И ПРОВЕРЯВАНЕ НА НАПРЕДЪКА
ИЛИ ПРОМЕНИТЕ НА ДОГОВОРА

IV.1.2.2.1.

Провеждане на срещата и/или съответното мероприятие като например
извършване на огледи, проби, проверки, даване на указания и препоръки на място
в офисите и/или на обектите и/или работните площадки на изпълнителя на обекта,
както и др. необходимо и изисквано от Възложителя и законодателството

IV.1.2.2.2.

Изпълнителя съставя Документ/ти (доклади, протоколи, становища, анализи,
препоръки, коментари, справки, Договор на писма и документи, окончателен
вариант на писма и документи, така и др. изисквано/и от Договора и/или
законодателството) от съответната среща и/или съответното мероприятие

IV.1.2.2.3.

ЕТАП на съгласуване на документите, когато това е приложимо – ЕТАПА започва с
предоставяне на документа за съгласуване от Възложителя и/или трети страни, на
които ангажиментите и правомощията им произтичат от действащото
законодателство и/или договора по настоящата обществена поръчка и/или
официално указание на Възложителя. ЕТАПА на съгласуване на документа
завършва със съгласуването (приемането без забележки), чрез подписването му.

IV.1.3.

Контрола на обхвата на договора включва процесите, които гарантират, че
договора включва цялата необходима работа и само необходимата работа за
успешното осъществяване на договора. То се занимава най-вече с определянето и
контролирането на това какво е включено и какво не е включено в договора.

IV.1.4.

Контрола на времето по договора включва следните процеси, необходими за
навременното приключване на договора: Определяне на Задачите;
Последователност на Задачите; Продължителност на Задачите; Определяне на
програма; Контрол на програмата.
Документ за Отчет за изразходваното време: 1)Задача, 2)изпълнител;3)отчетен
период (ден, седмица, месец); 4)описание на извършената работа по Задачата;
5)изразходвано време (часове, дни); 6)проблеми, които налагат обсъждане и/или
решение от страна на ръководителя на Договора;6)Отчетът се попълва от
изпълнителите на Задачи с периодичност, определен от изпълнителя и/или
Възложителя.
Документ за Регистър на изразходваното време: 1)Задача (идентификатор и
наименование); 2)дата на започване на изпълнението; 3)изпълнители;
4)изразходвано време (часове, дни) от началото на започване по изпълнители.
Регистърът се води от ръководителя на Договора
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IV.1.5.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО – проследяване на специфичните за договора
резултати и оценка на тяхното съответствие с приетите стандарти, и
идентифициране на пътища за елиминиране на причините за незадоволително
изпълнение.
Документ Форма за извършен контрол: 1)Задача, дата на извършване на
проверката; 2)параметри, върху които е извършен контрол; 3)норми, на които
трябва да отговарят параметрите; 4)констатирани при проверката действителни
стойности на параметрите; 5)анализ на отклоненията и препоръки; 6)кой е
извършил контрола.
Документ Регистър за извършени контролни проверки: 1)Задача, дата; 2)проверени
параметри; 3)констатирани отклонения; 4)направени препоръки; 5)изпълнение на
препоръките от предишни проверки. Регистърът се води от ръководителя на
Договора.
Документ Искане (за извършване на определени разходи): 1)изпълнители по
Договора; 2)Задача; 3)вид и описание на необходимия разход; 4)кога трябва да
бъде извършен разхода; 5)количество, стойност на разхода; 6)кой е доставчик на
услугата и Задачите.
Исканията се изготвят, съгласно договорите между възложителя и съответния
изпълнител от изпълнителите на Задачите и се утвърждават от ръководителя на
Договора.
Документ за Регистър на разходите: 1)Задача; 2)извършени разходи по видове от
началото на изпълнение; 3)обща сума на разходите. Регистърът се води от
ръководителя на Договора и се актуализира съобразно периодичността на
изготвяне на исканията за извършване на разходи.

IV.1.5.1.

КОНТРОЛ НАД ЗАДАЧИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ПО НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР

IV.1.5.1.1.

ПЪРВИ ЕТАП - КОНТРОЛ В ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ
ЗАДАЧИ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

IV.1.5.1.1.1.

ПЪРВО НИВО - Осъществяване на контрол от Ръководителя на обекта и/или от
съответния ръководител на съответния екип/звено, чрез управление на лицата
ангажирани в изпълнението, така и чрез контрол на техните действия в процеса на
изпълнение на съответната Задача.

IV.1.5.1.1.2.

ВТОРО НИВО - Осъществяване на контрол от отговорните лица за качество в
съответствие с интегрираната система за управление на качество

IV.1.5.1.1.3.

ТРЕТО НИВО - Осъществяване на контрол на място/офиса на Изпълнителя от
Възложителя, Надзора и/или Трети страни

IV.1.5.1.2.

ВТОРИ ЕТАП - КОНТРОЛ НАД ИЗПЪЛНЕНИТЕ ЗАДАЧИ И/ИЛИ ТЕХНИТЕ
РЕЗУЛТАТИ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

IV.1.5.1.2.1.

ПЪРВО НИВО – Непосредствено преди предоставяне на Задачата и/или нейните
резултати на Възложителя и/или трети страни се Осъществява окончателен
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контрол от Ръководителя на Договора и/или от съответния ръководител на
съответния екип/звено, така и от отговорните лица за качество на Изпълнителя.
Първо ниво завършва с предоставяне на изпълнената Задача и/или нейните
резултати на Възложителя, Надзора и/или трети страни

IV.1.5.1.2.2.

ВТОРО НИВО – Непосредствено след предоставяне на Задачите и/или техните
резултати
на
Възложителя,
той
ще
осъществи
контрол,
чрез
съгласуване/одобряване/приемане или извършва друго действие, което произтичат
от договора и/или действащото законодателство – Второ ниво започва от
предоставяне на Задачите и/или техните резултати и завършва с тяхното
съгласуване/одобряване/приемане от Възложителя, Надзора

IV.1.5.1.2.3.

На ЕТАП ВТОРО НИВО Изпълнителя, ще подпомага Възложителя, но в рамките на
задълженията си и отговорностите си произтичащи от Договора и действащото
законодателство до постигане на желаният резултат от Възложителя и/или
действащото законодателство.

IV.1.5.1.2.4.

ТРЕТО НИВО - Непосредствено след предоставяне на Задачите и/или техните
резултати на Трети страни, те ще осъществят контрол, чрез
съгласуване/одобряване/приемане или извършва друго действие, което произтичат
от настоящия договор и/или договор между тях и Възложителя и/или официални
писмени указания на Възложителя и/или действащото законодателство. Трето ниво
започва от предоставяне на Задачите и/или техните резултати и завършва с
тяхното съгласуване/одобряване/приемане от Трети страни.

IV.1.5.1.2.5.

На ЕТАП ТРЕТО НИВО Изпълнителя, ще подпомага Трети страни, но в рамките на
задълженията си и отговорностите си произтичащи от Договора и действащото
законодателство до постигане на желаният резултат от Възложителя и/или
действащото законодателство

IV.1.6.

Контролът на човешките ресурси включва процесите, които осигуряват найефективното използване на хората, участващи в Договора. То обхваща всички
заинтересовани страни – донори, клиенти, партньори, индивидуални изпълнители и
др.

IV.1.7.

Процесите по контрол на комуникациите осигуряват навременното и адекватно
генериране, събиране, разпространение, съхранение и унищожаване на
информацията по Договора. Те осъществяват критичната за успеха връзка между
хора, идеи и данни. Всеки участник в Договора трябва да е готов да изпраща и
приема комуникации и трябва да разбира как каналът на комуникация, в която
участва, се отразява на целия Договор

IV.1.8.

КОНТРОЛ НА РИСКА – следене на идентифицираните рискови фактори и на
ефекта от тяхното проявяване върху целите на Договора, идентифициране на нови
рискове, появяващи се в хода на Договора, осигуряване изпълнението на плана за
реакция на риска и оценка на ефикасността на предприетите действия за
намаляване и избягване на риска.
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Документ Анализ на риска: 1)списък на рискови фактори и ситуации, които се
предполага, че могат да възникнат в процеса на изпълнение на Договора; 2)оценка
на вероятността от възникване на рисковите фактори и ситуации;
3)препоръчителни действия при евентуално възникване на рискови фактори и
ситуации

V.

ЕТАП НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА: (тук е описано подробно начина на
управление на всички ЕТАПИ, Задачи и под-Задачи, които са описани в
настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ) изпълнението на предмета на поръчката се
разделя на ЕТАПИ и Задачи и под-Задачи, за да се осигури по-добър контрол
върху работата. Всяка Задача завършва с доставянето на определен
резултат, който подлежи на преглед и одобряване. Краят на всеки ЕТАП и
Задача бележи важна контролна точка по отношение на потвърждаване на
технически и финансови потребности на Възложителя, за удовлетворяване,
на които е предприет конкретният Договор. ЕТАПИТЕ на Договора описват
неговият жизнен цикъл от инициирането до неговото приключване и които
ЕТАПИ съставят интегрираният вид на управление. Всяка група процеси за
управление на Договора се състои от един или повече управленски процеси,
а именно:

V.1.

Процесите по управление на интеграцията, ще гарантират правилната координация
на различните елементи на Договора. Те включват балансиране на целите и
алтернативите с оглед на нуждите и очакванията на Възложителя и
заинтересованите страни. Процесите, които ще се използват са предимно
интегративни

V.1.1.

Разработване на план на Договора – При разработването на плана на Договора,
ще се използват резултатите от други планиращи процеси, включително
стратегическо планиране, за да се създаде един ясен и последователен документ,
който да насочва и изпълнението, и контрола на Договора. Този процес, ще минава
през няколко итерации. Сборът от всички интегрирани планове за управленски
контрол съставлява обхвата на Договора

V.1.2.

Изпълнение на плана на Договора – Изпълнението на плана на Договора, ще е
основен процес при осъществяването на плана – преобладаваща част от бюджета
и усилията по Договора, които ще се изразходват при извършването на този
процес. Чрез него ръководителят на Договора и неговия екип координират и
насочват техническите и организационните интерфейси. В рамките на този процес
фактически, ще се създава резултатите/продуктът на Договора. Изпълнението
постоянно ще се сравнява с основния план на Договора, за да се вземат
своевременни корективни мерки. В подкрепа на анализа ще се правят периодични
прогнози за окончателните разходи и резултати.

V.1.3.

Интегриран контрол на промените – Интегрираният контрол на промените, ще се
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занимава с факторите, които влияят върху пораждането на промени, грижи се за
съгласуването на промените, констатира наличието на промени и ги управлява,
когато възникнат. Първоначално дефинираният обхват и интегрираният основен
план на Договора се поддържат чрез постоянно управление на възникналите
промени чрез приемане или отхвърляне на промените и включването им в
актуализираната версия на основния план. Интегрираният контрол на промените,
ще обхваща:
V.1.3.1.

Поддържане интегритета на базовите измерители на изпълнението.

V.1.3.2.

Отразяване на промените в обхвата на Договора във вече дефинирания обхват.

V.1.3.3.

Координиране на промените във всички сфери на знание.

V.2.

Управлението на промените, ще се отнася за процедурите по контрол на промените
за искания, които се считат за отклоняващи се от основните и съгласувани рамки
на Договора като тези процедури, ще се прилагат за всички типове искания за
промяна. Всички промени се определят като някой тип от възможните проблеми по
Договора и се управляват чрез прилагането на една и съща техника При
управлението на промените, ще се има предвид следното:

V.3.

Управлението на обхвата на Договора, ще включва процесите, които гарантират, че
Договорът включва цялата необходима работа и само необходимата работа за
успешното осъществяване на Договора. То се занимава най-вече с определянето и
контролирането на това какво е включено и какво не е включено в Договора.

V.3.1.

Стартирането е процесът на официалното възлагане на Договор. Официалното
възлагане на този Договор ще бъде подписването на договор, което ще свърже
Договора с работата на изпълнителя.

V.3.2.

Планирането на обхвата е процесът на детайлизиране и документиране на
работата по Договора (обхвата на Договора), чийто резултат ще спомогнат за
правилното и качествено реализиране на продукта на Договора и за постигнати
съответните специфични цели на Договора. Описанието на продукта обхваща
изискванията, които отразяват съгласуваните нужди и технически и икономически
показатели на Възложителя. Резултатите от планирането на обхвата са Дефиниция
на обхвата и План за управление на обхвата. Дефиницията на обхвата е основата
за идентифициране на целите и резултатите по Договора. След стартирането на
Договора екипите разработват множество дефиниции на обхвата, в съответствие с
нивото на детайлизиране на работата (напр. Системен анализ, подробен график и
др.).

V.3.3.

Определянето на обхвата включва разбиването на основните резултати, посочени
в Дефиницията на обхвата, на по-малки, по-управляеми елементи. Целта е:

V.3.3.1.

Подобряване на прогнозите за разходи, продължителност и ресурси.

V.3.3.2.

Определяне на основни параметри за измерване на изпълнението и контрол.
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V.3.3.3.

Ясно разпределяне на отговорностите.

V.3.4.

Потвърждаването на обхвата е процесът по официално приемане на обхвата на
Договора от Възложителя и заинтересованите страни. Той изисква преглед на
резултатите от работата и потвърждение, че всичко е свършено както трябва. Ако
Договорът се прекратява преждевременно, потвърждението на обхвата трябва да
документира нивото и степента на завършеност.

V.3.5.

Контролът на промените в обхвата, ще се занимава с факторите, които влияят
върху пораждането на промени, грижи се за съгласуването на промените,
констатира наличието на промени и ги управлява, когато възникнат.

V.4.

Управлението на времето по Договора включва следните процеси, необходими за
навременното приключване на Договора:

V.4.1.

Определяне на Задачите – идентифициране и документиране на конкретните
Задачи, необходими за постигане на набелязаните резултатите и под-резултати.
Определянето на Задачите се съгласува с Дефиницията на обхвата и включва
детайлизиране, предположения и ограничения.

V.4.2.

Последователност на Задачите - идентифициране и документиране на логическите
взаимозависимости. Задачите, ще бъдат в правилна последователност, за да
спомогнат за разработването на реалистичен и постижим график.
Последователността, ще следва критичната пътека. В резултат се определя график
със съответните контролни точки и зависимости.

V.4.3.

Продължителност на Задачите – определя се въз основа на информацията за
обхвата на Договора и ресурсите. Предварителната оценка ще се детайлизира в
хода на работата, предвид наличието и качеството на входящите данни. Оценката,
ще се прави по методологията на критичната пътека.

V.4.4.

Определяне на график – задава се началната и крайната дата на Задачите по
Договора. Процесът преминава през няколко итерации преди окончателното
определяне на графика на Договора.

V.4.5.

Контрол на графика – занимава се с факторите, които влияят върху пораждането
на промени, грижи се за съгласуването /на промените, констатира наличието на
промени и ги управлява, когато възникнат.

V.5.

Целта на процесите по управление на качеството е да бъдат задоволени нуждите,
заради които се реализира Договорът. Тези процеси включват всички Задачи от
цялостното управление на Договора, които определят политиката, целите и
отговорностите по качеството и ги осъществяват чрез планиране на качеството,
гарантиране на качеството, качествен контрол и подобряване на качеството в
рамките на системата за качество.

V.5.1.

Планиране на качеството – идентифициране на стандартите за качество за
конкретния Договор и начините за спазването им. Това е един от ключовите
процеси при планиране на качеството и ще се извършва редовно, успоредно с
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останалите процеси по планиране на Договора.

V.5.2.

Гарантиране на качеството – всички планирани и систематични действия в рамките
на системата за качество, които дават увереност, че изпълнението на договора и
предоставяните услуги по него, ще отговаря на съответните стандарти. Ще се
извърша в хода на целия Договор от вътрешни Специалисти по качеството.

V.5.3.

Качествен контрол – проследяване на конкретни резултати, за да се определи дали
отговарят на зададените стандарти и да се набележат начини за отстраняване на
причините за незадоволителните резултати. Ще се извърша в хода на целия
Договор. Резултатите включват както доставката на конкретен резултат/продукт,
така и резултати от управлението на Договора (изпълнение на бюджета и графика).
Като тук обръщаме специално внимание на следните разлики между:

V.5.3.1.

Предотвратяване (недопускане на грешки в процеса) и проверка (недопускане на
грешки от страна на Изпълнителя).

V.5.3.2.

Изпробване на атрибути (резултатът отговаря или не отговаря) и изпробване на
променливи (резултатите се измерват по прогресивна скала за степен на
съответствие).

V.5.3.3.

Специални причини (необичайни събития) и случайни причини (нормално
отклонение от процеса).

V.5.3.4.

Допустимост (резултатът е приемлив, ако попада в посочения обхват на
допустимост) и контролни граници (процесът е под контрол, ако резултатът е в
рамките на контролните граници).

V.6.

Управлението на човешките ресурси включва процесите, които осигуряват найефективното използване на хората, участващи в Договора. Те ще обхващат всички
заинтересовани страни – донори, клиенти, партньори, индивидуални изпълнители и
др. Състои се от:

V.6.1.

Организационно планиране — идентифициране, документиране и определяне на
роли, отговорности и канали за отчитане.

V.6.2.

Набиране на персонал — осигуряване на необходимите човешки ресурси и
включването им в работата по Договора.

V.6.3.

Развитие на екипа — развиване на индивидуални и групови умения, с цел
подобряване на изпълнението.

V.7.

Процесите по управление на комуникациите осигуряват навременното и адекватно
генериране, събиране, разпространение, съхранение и унищожаване на
информацията по Договора. Те осъществяват критичната за успеха връзка между
хора, идеи и данни. Всеки участник в Договора трябва да е готов да изпраща и
приема комуникации и трябва да разбира как каналът на комуникация, в която
участва, се отразява на целия Договор.
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V.7.1.

Планиране на комуникациите – определяне на нуждите на Изпълнителя,
Възложителя УО, МЗ и заинтересованите страни от информация и комуникации:
кой от каква информация се нуждае, как ще я получи и от кого. Нуждата от
предоставяне на информация за Договора е общовалидна, но информационните
нужди и методите на разпространение са различни между съответните страни по
Договора. Идентифицирането на нуждата от информация и разпространяването й
по подходящ начин е важен фактор за успех на Договора.

V.7.2.

Разпространение на информацията – своевременното достигане на информацията
до Изпълнителя, Възложителя УО, МЗ и заинтересованите страни. Включва
прилагането на Плана за комуникация и откликването на неочаквани искания на
информация.

V.7.3.

Отчитане на изпълнението – събиране и разпространение на данни за
изпълнението, показателни за използването на ресурсите за постигане на целите
на Договора. Този процес включва:

V.7.3.1.

Отчитане на състоянието — описва докъде е стигнал Договорът в дадения момент.

V.7.3.2.

Отчитане на напредъка — описва какво е постигнал екипът по Договора.

V.7.3.3.

Прогнозиране — предполага бъдещото състояние и напредък по Договора.

V.7.3.4.

Отчитане на изпълнението – данни за обхвата, графика, разходите и качеството.

V.8.

Управлението на риска е систематичният процес по идентифициране, анализиране
и реагиране на рисковете по Договора. Той, ще включва максимизиране на
вероятността и последствията от благоприятни събития и минимизиране на
вероятността и последствията от нежелателни за Договора събития. Договорният
риск е несигурно събитие или състояние, което, ако се случи, има положително или
отрицателно влияние върху целите на Договора. Рискът е основен фактор в
управлението на Договора. В този процес трябва да има ангажимент и от
Възложителя, Съответните изпълнители по Договора и от Изпълнителя за
идентифицирането и контролирането на рисковете на целия Договор. Тук се
изисква специално внимание от всички заинтересовани страни през всички ЕТАПИ
и следва да бъде разглеждан на всички срещи, за да се удостовери, че всички са
навременно информирани и наясно от появата на потенциални рискове и от всички
възможни мерки за тяхното елиминиране или минимизиране са взети.

V.8.1.

Планиране на управлението на риска - процесът на определяне на подхода и
Задачите по управление на риска. Важно е да се планират и последващите
процеси по управление на риска, за да има съизмеримост между нивото, вида и
прозрачността на управление на риска от една страна и самия и риск и важността
на Договора за организацията от друга.

V.8.2.

Идентификация на риска – определяне на рисковете, които могат да повлияят на
Договора, и документирането на техните характеристики. Участници в процеса на
определяне на риска са: екипът по Договора, екипът по управление на риска,
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специалисти от други изпълнители по Договора, Възложителя. Определянето на
риска е итеративен процес. Първата итерация може да се осъществи от част от
екипа по Договора или от екипа по управление на риска. Целият екип по Договора и
Възложителя и основните заинтересовани лица могат да осъществят втората
итерация. Щом бъде идентифициран даден риск, се разработват и дори внедряват
прости и ефективни мерки за преодоляването му.

V.8.3.

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

V.8.4.

Количественият анализ на риска е цифровото изражение на вероятността от даден
риск и последствията му върху целите на Договора. В този процес ще се използва
техника, базирана на опростяване на симулацията “Монте Карло” и анализ на
решенията, с цел:

V.8.4.1.

Определяне на вероятността за постигане на дадена цел по Договора.

V.8.4.2.

Изчисляване на вероятностите за излагане на Договора на риск и определяне на
резервни разходи и график.

V.8.4.3.

Откриване на рисковете, които изискват най-голямо внимание, чрез изчисляване на
относителната им тежест за Договора.

V.8.4.4.

Идентифициране на реалистични и постижими разходи, график или обхват.

V.8.5.

Планирането на реакции на риска е процесът на разработване на варианти и
определяне на действия, които увеличават възможностите и намаляват заплахите
за осъществяване целите на Договора. Той включва възлагане на отговорности на
отделни лица или групи във връзка с действията при отделните рискове. Този
процес гарантира адекватна реакция на идентифицираните рискове.
Ефективността на планирането на реакции е пряко свързана с увеличаването или
намаляването на рисковете по Договора.
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V.8.6.

Наблюдението и контролът на риска е процесът по проследяване на
идентифицираните рискове, наблюдаване на остатъчни рискове и отриване на
нови рискове. Той спомага за осъществяването на плановете за риска и оценката
на ефективността им. Това е постоянен процес в хода на Договора. С времето
рисковете се променят, появяват се нови, някои очаквани рискове не се
материализират. Доброто наблюдение и контрол на рисковете дава информация,
която подпомага взимането на ефективни решения преди материализирането на
риска. Контролът на риска може да включва избор на алтернативна стратегия,
прибягване до резервен план, извършване на коригиращи действия или препланиране на Договора. Ръководителят на Договора и ръководителят на екипа за
риска периодично получават информация на ефективността на плана и наличието
на неочаквани влияния и взимат съответните мерки в хода на Договора.

V.8.7.

Процеси/Методи по управление на риска

V.8.7.1.

Идентифициране на рисковете, тук се идентифицира потенциалните рискове на
Договора. Веднъж идентифицирани, рисковете се въвеждат в Регистъра на
рисковете. Той съдържа детайли за всички рискове, тяхната оценка, собственици и
статус. Основни методи за идентифициране на рисковете са:

V.8.7.1.1.

Периодична проверка и анализ на вътрешни и външни фактори, които имат пряка
или косвена зависимост с резултати от Договора;

V.8.7.1.2.

Следене за възникване на събития, свързани с: други Договори; с други
изпълнители по Договора; промени в законодателството; отклонения от
спецификациите;
предоставяне
на
информация
необходима
на
резултатите/продукт на Договора; взимане на решения; отделени ресурси и
внимание от участниците в Договора; промени в процедурите; техническата среда;
сигурност на информация

V.8.7.2.

Оценката на рисковете се прави на база оценка на възможността да се случат,
влияние, взаимна връзка между отделните рискове. Рамката за категоризиране на
рисковете може да бъде високо, средно или слабо влияние:

V.8.7.2.1.

Възможността е оценената вероятност да се появи риска.

V.8.7.2.2.

Влиянието е преценения ефект или резултат от появата на риска.

V.8.7.2.3.

Влиянието се оценява на база на: време; разход; качество; обхват; ползи;
хора/ресурси

V.8.7.3.

Определяне на стратегии за управление на рисковете. Изборът на действие е
баланс между множество фактори. След идентифицирането и оценката на
рисковете, ще се изготви и план за управление на риска, в които са описани
контролните действия. Всяко контролно действие, от своя страна, е обвързано с
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асоцииран разход. Контролното действие е такова, че разходът за него трябва да е
по-приемлив от риска, който контролира, а именно действията са следните:
V.8.7.3.1.

Предпазване – преустановяване на риска чрез избиране на действия, които го
предотвратяват.

V.8.7.3.2.

Ограничаване – предприемане на действия, които или намаляват вероятността за
появата на риска, или намаляват неговото влияние върху Договора до приемливи
нива.

V.8.7.3.3.

Трансфериране – специална форма на ограничаване на риска, когато рискът се
трансферира на трета страна, например чрез застраховане.

V.8.7.3.4.

Приемане – допускане на риска поради най-вероятно невъзможността да се
предприеме друго действие на приемлива цена.

V.8.7.3.5.

Овладяване – действия, които са планирани и организирани да бъдат предприети
при случайно възникване на рисковата ситуация

V.8.7.4.

Планиране и ресурсно обезпечение. Планирането включва:

V.8.7.4.1.

Определяне на количеството и типа ресурси, необходими за извършване на
споменатите Задачи;

V.8.7.4.2.

Разработване на подробен план за действие;

V.8.7.4.3.

Потвърждение на желанието за извършване на Задачите, идентифицирани по
време на оценка на рисковете

V.8.7.4.4.

Получаване на одобрение от Ръководителя на Договора, Възложителя и когато е
приложимо и от УО, МЗ

V.8.7.4.5.

Определяне и възлагане на Задачи на ресурси за извършване на определените
Задачи

V.8.7.4.6.

Ресурсите, необходими за Задачите по превенция, редуциране и прехвърляне на
рисковете, ще се финансират от бюджета на Договора.

V.8.7.5.

Мониторинг и отчитане. Изпълнителят ще обърне специално внимание на
мониторинга и отчитането на Задачите по рисковете. Някои от Задачите ще
включват наблюдение на идентифицираните рискове за промени в техния статус, а
други ще включват:

V.8.7.5.1.

Проверка, че планираните Задачи имат очаквания ефект.

V.8.7.5.2.

Наблюдение за ранни сигнали за поява на риск

V.8.7.5.3.

Моделиране на насоки за предсказване на потенциални рискове

V.8.7.5.4.

Проверка, че цялостното управление на риска се прилага ефективно.

VI.

ЕТАП НА ПРИКЛЮЧВАНЕ - За приключване на всеки ЕТАП и на Договора като
цяло се изпълняват следните Задачи:
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VI.1.

АРХИВИРАНЕ, ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА – документиране на резултатите в
края на всеки ЕТАП, за да се осигури формално приемане на резултатите на
Договора от възложителя, а също и за извличане и съхраняване на важната
информация от Договора в архив и база знания за бъдещи Договори, така и
верифициране на резултатите на Договора и уреждане на взаимоотношенията по
договора.
КРАЙ на изпълнението на Договора

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
КОНСОРЦИУМ “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“се запозна с тръжната
документация, договорните условия и изисквания на Възложителя, , направи визуален оглед на място,
запозна се с техническите спецификации относно изискванията към материалите, които ще бъдат
влагани в обекта, както и методите за тяхното изпълнение и изпитване. Проучи в детайли видовете СМР
и количествата им, определи последователността на изпълнение и направи разчети за необходимостта
от работна ръка, материали и механизация, срокове и производителност. Определи източниците за
материали и изделия. Уточни регламентираното депо за строителни отпадъци, уточни възможните места
за обектова площадка за устройване на ръководния състав, работници, временен склад за материали,
транспорт, механизация, охрана.
Дейностите по изпълнение на поръчката ще бъдат изпълнени в следната последователност и
срокове:


Изпълнение на СМР - Технологична последователност
Предвидили сме 210 календарни дни за реализация на СМР.

Изпълнение на подготвителни работи
Подготвителни работи ще започнат веднага след подписване на Протокол обр. 2 за откриване на
строителна площадка, като обхващат следните дейности:
•

Устройване на временен офис и тоалетни;

•

Мобилизиране на техника и работна сила;

•

Поставяне на информационни табели съгл. ЗУТ, монтиране на ограда;

•

Доставка на контейнер за строителни отпадъци;

•
Направа на инструктажи.
Граници на строителната площадка и сигнализация
В зоните на изпълнение на СМР ще бъдат изградени предпазни заграждения по целия
периметър на определената площадка и предупредителна сигнализация, съгласно Наредба № 3/2010 г.
за временна организация и безопасност на движението при извършване на СМР, ще се поставят
предупредителни знаци и табели за обозначаване на обходите, а през нощта - сигнално осветление.
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Предпазните заграждения и предупредителната сигнализация ще се изграждат в пълно
съответствие с проекта и разпоредбите по организацията на движението по време на строителството и
по безопасността на труда, като допуснати повреди на същите, ще се отстраняват незабавно, така че
зоната за изпълнение на работите да бъде винаги защитена и обезопасена срещу достъп на външни
лица и транспортни средства за цялото време на извършване на работите.
След завършване на работите монтираните ограждения и сигнализация ще бъдат демонтирани.
Подготовка на строителната площадка и обезопасяването и
Площадката ще се обезопасява поетапно в зоните за работа. Изключително внимание ще се
обърне на мерките за недопускане на каквото и да е застрашаване на здравето на работещи,
ползватели и посетители по време на строителния процес. Стриктно ще се следи за обозначаване със
съответната маркировка на зоните на работа, загражденията и сигналните ленти, за недопускане на
външни лица, особено деца на работната площадка. Складирането и транспорта на строителните
материали и отпадъци ще се съобразява с мерките за недопускане създаване на затруднения за
намиращите се в сградата.
Ще се монтира информационна табела на входа на обекта.
Налична функционираща инфраструктура
На обекта съществува изградена инфраструктура – пътища за достъп, вода за строителни нужди,
електрозахранване, канализация.
Временно захранване с ел. енергия и вода на строителната площадка
Обектът разполага с вода за строителни нужди и електрозахранване. През етапа на подготовка
на площадката ще се регламентират взаимоотношенията между Изпълнителя и Възложителя на базата
на договор за захранване с ел. енергия и вода.
Получаване на разрешение от строителния надзор
За всички свои действия в етапа на подготовката на строителната площадка Изпълнителят ще се
консултира и ще работи в тясно сътрудничество с представителите на Възложителя.
Уведомяване на служители и ползватели на сградата
В етапа на подготовката на площадката, обитателите на сградата, които по някакъв начин ще
бъдат засегнати от предстоящата промяна в организацията на движение и от същинските строителни
работи, ще бъдат подробно информирани за началото на работите, времето за изграждане и срока за
приключване на договора.
Подготовка за изпълнение и организационен план
Включва дейностите преди започване на строително-монтажните работи на обектa:
•
Уточняване на всички конкретни изпълнители по дейности и дати, съобразно графика за
изпълнение на СМР;
•
Запознаване на техническите лица с техническата документация, плановете и графиците
за работа, мерките за безопасна работа;
•

Съгласуване на плановете за безопасност, графиците и начина на работа с общинските

•

Уточняване местата за разтоварване и складиране на материали, плановете за доставки,

власти;
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начина и местата за събиране и извозване на строителните отпадъци;
•

Поръчки на материали, консумативи, инструменти;

•

Изготвяне списъци на монтажници и строители по срок за изпълнение и видове работа;

•
Изготвяне списък на ангажираните за работата транспортни средства, скелета,
съоръжения, инструменти;
•
отпадъците;

Уточняване на транспортните маршрути, местата за извозване и депониране на

•
Уточняване мерките за контрол на качество, безопасна работа, изпълнение на сроковете,
опазване на околната среда;
•

Настаняване на персонала на дата, предхождаща началото на работите;

•
Инструктаж на работното място. Запознаване с плановете за безопасна работа,
пътищата за евакуация и мерките за хигиена;
•
Доставка и разтоварване на обекта на първоначално необходимите материали и
съоръжения;
•

Обезопасяване на зоните на работа - сигнални ленти, заграждения, табели и др.;


Изпълнение на строително-монтажните работи

Работи по предаване на изпълненото строителство (довършителни работи)
Довършителните работи включват:
•

Изготвяне на екзекутивна документация;

•

Почистване на строителната площадка;

•

Демобилизация, демонтаж на временното строителство, извозване на техниката.


Упражняване на авторски надзор
Авторски надзор ще бъде упражняван за целия период на изпълнение на СМР – 210 календарни
дни, вкл. периода на подготвителните работи и периода на предаване на изпълненото строителство.
Продължителността на изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката, както и
последователността на тяхното изпълнение са посочени в приложения към настоящата работна
програма Линеен график.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СМР
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ПВЦ И АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА
Изисквания за материалите: PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно
стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.70 W/m2К, петкамерна.
Изработка:
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Измервания и определяне на реалната строителна ситуация:
С цел предотвратяване на грешки се прави предварителен оглед на мястото, на обекта, където
ще бъде извършен монтажа. Провеждането на фактически замервания (вземане на размери), за всяка
една от позициите е от съществено значение за крайната удовлетвореност на възложителя. Операциите
по посещение на място, вземане на размери и преценка на основата, на която ще бъде монтиран
прозореца/вратата са задължителни.
Важно е също така, по отношение на повишените изисквания към продукта да бъде
предотвратено грубото нарушаване на конструкцията и характеристиките на прозорците/вратите в
следствие на скрити дефекти по сградата.
За провеждането на качествения контрол при извършване на монтаж на врати и прозорци
предварително ще е налична следната информация (от проектанта, архитекта, клиента, строителя и
т.н.):
Вида на сградата, използвани материали за изграждане на конструкцията. Целта е определяне
на подходящите скрепителни елементи;
Вид и състояние на основата (мазилка, тухла, плоча и др.). Те са основа за определяне на
задължителните крепежни елементи (вътрешни и външни), които ще бъдат използвани.
Вид и състояние на облицовката (мазилка, твърда облицовка, друго). Те са основа за определяне
на външна и вътрешна системи за уплътняване и установяване на допълнителни работи.
Според строителните изискванията прозорците ще бъдат така закрепени, че да не създават
опасност за живота, здравето и безопасността на хората.
Измерването на прозоречните отвори става директно на мястото на обекта. При това отворите се
измерват по три пъти на височина (в ляво, в среда и дясно) и на ширина (долу, в средата и горе). Най малкият размер е определящ за изработването на продукта.
При монтирането трябва да бъде гарантирано правилното закрепване по хоризонтала и
вертикала. Точността на вземане на размери е много важен елемент. Максимално допустимите
отклонения по хоризонталната и вертикална ос са съответно при дължина до 3,00 м. по 1,5 мм/м, но не
повече от 3 мм.
В случай, че е наложително превишаване на допустимите отклонения се предвижда вземане на
допълнителни мерки, които следва да са предварително съгласувани със заинтересованите страни.
При взимане на размерите, е важно да се уточни наличието на фуги към строителният отвор,
клинове и други подобни.
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Стойности на толеранса за отваряем прозорец (пример при номинален размер 1620 мм)

Графично представяне (работни чертежи) и вид на отварянето.
Графичното представяне на прозорци служат за изобразяване на позициите, разположението и
вида на отваряне. Подробности за крепежните елементи и начина на извършване на монтаж не могат да
бъдат извлечени от чертежа. Обозначаването на размерите на всяка позиция е гаранция за избягване на
груби грешки, чрез предварителен и последващ контрол. С цел да бъдат избегнати грешки се уточняват
подробности свързани с производството на продукта, методите за извършване на монтажа и
допълнителните изискуеми параметри.
Определянето на посоката на отваряне на вратата/прозореца трябва да е съобразена с
изискванията на Възложителя/Собственика. Предимство са случаите, в които това е изобразено на
работните чертежи.
Планиране на монтаж
След, като измерванията са направени може да се премине към извършване на монтажа. Вземат
се под внимание следните точки:
С цел правилно протичане на монтажа, трябва точно да се разделят и ясно да се определят
областите на компетентност (отговаря ли монтажната фирма за всички уплътнения? Трябва ли да се
изпълни измазване и др.)
По време на снемане на размерите трябва да се обърне внимание на допълнителните услуги
съдържащи се в офертата
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При обновяване на стари сгради особено важно е състоянието на прозоречните стени(страни)
под вградения прозорец за избор на средства за закрепване.
Организационно планиране.
Определяне на отговорностите:
Линия на извършване на монтажа при нови сгради
Уплътняване на прозорците
Шпакловка на монтираните прозорци (т.нар. „обръщане“)
Контрол на работната документация:
Оразмеряване и планове на позицията
Технически чертежи
Работни инструкции
Писма за материали
Смяна на стари прозорци при обновяване:
Планиране на смяната
Обявяване на работите
Отстраняване и/или рециклиране на старите прозорци
Монтаж на нови прозорци:
планиране на времето
чистене, отстраняване на защитно фолио
извършване на „приемането“ на монтажа
Общи указания:
Обучение на монтажния персонал
Използване само на разрешени монтажни средства
Избягване на замърсяване особено при цветни профили
Планиране на монтажа.
Всички елементи, даже и да не са изрично определени с други изисквания, трябва да се
монтират отвесно, хоризонтално и допрени.
Точното положение на прозорците и вратите в сградата, ако няма специални изисквания, трябва
да се консултира с възложителя или проектанта.
Закрепване в сграда.
Закрепването на прозорци и врати в сграда е основа на монтажа. Всички сили действащи на
прозореца трябва да се пренесат в необходима безопасност и при отчитане на движенията в областта
на връзките, на сградата.
Общи принципи
Прозорците трябва да се закрепват така, че да не застрашават живота или здравето на хората.
Това основно правило е задължително и при транспорта и складирането на прозоречните елементи.
Основни правила:
Прозорците трябва да бъдат закрепени механично. Пяни, лепила и подобни материали не са
разрешени за ползване, като крепежни материали.
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При закрепване, трябва да се гарантира възможност за движение, предизвикано от промяна на
температурата.
Сили от движение на сградата, не трябва да се пренасят върху прозореца.
Крепежни средства:
Закрепване с винтове със и без дюбели
Монтажни котви
Монтажни системи
Уплътнение:
Пръскащи уплътнителни материали
Импрегнирани ленти от изкуствен материал
Уплътнителни ивици
Уплътнителни ленти
Изолация:
Изолация с полиуретанова пяна
Минерална вата
Филцови ивици с минерално влакно
Корк
Защита срещу проникване:
Основни защити
Класове на защита
Стандарти БДС БМУ 1627, БДС БМУ 1628, БДС БМУ 1629, БДС БМС 1630 Допълнителни
елементи:
Подпрозоречни дъски (връзки и изолация, осигуряване отводняване на рамата, гарантиране на
уплътнение и др.)
Допълнително закрепване на остъкляването или маркизите.
Извършване на монтажа
Правилното монтиране, планиране и изпълнение на строителната фуга е от първостепенно
значение за дълготрайността и годността на експлоатация на вградените прозорци. Необходимо е да се
вземат предвид всички действащи върху прозореца сили на строителната физика .
Действия върху прозореца:
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Освен натоварванията от вятър, собствено тегло и силата на натоварване от потребителя,
влияние оказват и следните параметри:
•
податливост на огъване на профила на рамката;
•
разположение и брой на точките на закрепване;
•
температурна разлика отвън и отвътре;
•
коефициент на топлинно разширение на използвания материал на рамката;
•
съответствие (еластичност) на крепежните елементи.
Не спазването на тези условия може да причини увреждане на рамката на прозореца (като
спукване на ъглите) или повреда на укрепителните елементи.
Общи указания за извършване на монтажа.
Правилно пробиване, при работа не пробивайте с ударни инструменти (с изключение на бетон).
При зидария, ако е възможно пробивайте във фугата.
Товароносимост и дължина на дюбелите, като се вземат под внимание структурата на стената и
инструкциите на производителя.
При дюбелни системи да се използват подходящи винтове, котви, планки, монтажни системи и
т.н.
Почистване на пробитите отвори.
Да се спазват зададените от производителя разстояния между отделните елементи и ръба в
съответствие с вида на строителния материал.
При закрепването на долната хоризонтална каса, оста на завинтване да е възможно найнавътре, по посока навътре към помещение (така, че при проникване на вода, същата да може да се
отведе през водоотводните канали, необезпокоявана).
Закрепването трябва да се извършва механично, за да се гарантира отвеждане на
натоварването. Правилният избор на крепежни елементи зависи преди всичко от действащото
натоварване и от стената, на която ще се извършва монтажа.
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Чрез използваните крепежни елементи, главно се отвеждат силите от ветровото натоварване и
собственото тегло. Полиуретановата пяна, силикона, или други уплътняващи и изолиращи вещества не
са закрепващи средства, според съвременните методи и техники на монтаж.
Закрепване на елементите на прозореца

Крепежни елементи.
За избора на правилните крепежни елементи е определяща конкретната строителна ситуация.
Стената и крепежните елементи трябва да са съвместими едни с други. Същите са показани на
фигурата, като непременно трябва да се спазват препоръките дадени от производителя, като например:
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П
ри поголем
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ширин
и на
елеме
нтите,
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ение
на статиката и да се прецени вида на закрепване е задължително елементът да се раздели на подчасти.
Оформянето на куплунга се извършва в съответствие с илюстрацията дадена на фигурата.

Уплътняване/Изолация.
Наредбата за топлосъхранение изисква:
Фугите да са добре уплътнени и изолирани. Съпротивлението на дифузия на пари трябва да
бъде по-голямо от страната на помещението, отколкото от външната страна. Останалата част от
монтажния процеп трябва да бъде запълнен изцяло с изолационни материали.
Модел на областите за уплътняване
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Изолиране на монтажната фуга.
За изолиране на фугата могат да се използват следните изолиращи материали:
Еднокомпонентна полиуретанова пяна;
Двукомпонентна полиуретанова пяна;
Стъклена вата;
Минерална вата;
Шприцован корк;
Изолационни ленти.
Полиуретановата пяна упражнява налягане при втвърдяването си.
Изолация в областта на кутията за щори
Уплътняване на фугата.
За допълнителна информация и по-подробни онагледявания, може да се ползуват
ръководствата за уплътняващите материали за монтажна фуга за прозорци и входни врати.
Едностепенно уплътняване: Дъждът и вятърът получават едновременно отпор от
уплътнителното средство.
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ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
Тя е необходима, за да не се допусне проникването на вода и сняг. Използват се различни
видове хидроизолационни мушами и воалити, които при монтажа се залепват за да осигурят сигурна
изолация от влагата
Рулонните битумни хидроизолации намират широко приложение в практиката на изпълнение на
хидроизолации на сгради и съоръжения. Според вида на битума те биват два основни вида – окислен
битум и битум модифициран с полимери. Като полимерни модификатори най-често се изплозват атактен
полипропилен (APP) – изобретен в Италия, стирол-бутадиен-стиролов каучуков латекс (SBS) и олефинов
битумен кополимер (ОВС).
Битумните хидроизолации изпълнени на база битум-полимери имат значително по-добри
технически свойства и дълготрайност в сравнение с тези от окислен битум , поради което тенденцията в
съвременното производство е към APP и SBS модифицираните битумни хидроизолации.
Рулонните изолации от битум модифициран с APP имат повишена топлоустойчивост от 130150°С, а тези от окислен битум само 70-80°С. APP модифицираните битумни хидроизолации намират
най-широко приложение при направата на хидроизолационна система на плоски стоманобе-тонни
покриви. Идеално решение за работа в горещи дни през летните месеци – минимален риск от стичане и
омекване при работа – предимство пред всички останали битумни изолации. Пукнатини в APP
модифицираните битумни хидроизолации се появяват след 10-15 години, а не след 3-5 години, както е
при тези от окислен битум.
Модифицираните със SBS битуми и хидроизолации на тяхна база в сравнение с окисления битум
и изделията от него имат по-голяма еласто-пластична деформация, която се запазва до отрицателни
температури на полагане до -35°С. Това свойство на битумполимера е в основата на повишената
пукнатиноустойчивост на хидроизолации от него в сравнение с окисления битум (температура на
напукване от около -0°С). Подобно на хидроизолации от битум модифициран с АРР и тези
хидроизолационни изделия притежават повишена устойчивост на стареене и дълготрайност.
Модифицираните със SBS битум хидроизолации имат много добра адхезия (лепливост) към
предварително грундирани бетонови.
За открити, плоски покриви се препоръчва използването на АРР модифицирани хидроизолации
поради най-голямата им топлоустойчивост – до + 150°С, в сравнени с другите видове хидроизолации
(окисленият битум има до 90°С, а SBS хидроизолации до 110°С).
Битумните хидроизолации се произвеждат с армираща основа , разположена в средната третина
от дебелината им. При съвременният вариант на полагане на хидроизолации те се залепват за основата
и помежду пластовете посредством газопламъчно нагряване, при което битумът разположен от долната
страна на армировката трябва да бъде разтопен около 1мм, за да изпълнява ролата на лепило. По тази
причина дебелината на битумната хидроизолация, предназначена за газопламъчно залепване, трябва
да бъде не по-малка от 3,0 мм като често варира в интервала 3-5мм.
Стъклен воал или стъклена тъкан, за които се използват влакна от стъкло с нисък хидролитичен
клас. Обикновено масата на стъкления воал е 50-80 гр/м2 и се използва за производството на найстария клас хидроизолации, познати под названието воалити. Стъкленият воал има много малка
деформация при скъсване от опънно натоварване 2-4 %.
Синтетична тъкан или нетъкан текстил, която най-често е на база полиестерни влакна. По-често
се използва нетъкан полиестерен текстил с маса обикновено от 120-180 гр/м2, а за повишаване на
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якостта на опън на мушамите може да достигне до 300 гр/м2. Полиестерната армировка спомага за
повишаване на якостта на опън на мембраните (до 1000N/5cm), като същевременно граничната
деформация на скъсване е до 20 пъти по-голяма от тази на стъклената тъкан – 40-60%.
Двойна основа състоящата се от основен слой от нетъкан полиестерен текстил и от дублиращ
слой от стъклен воал, при което стъкленият воал е разположен отдолу. Основната идея за тази двойна
армировка, е че стъкленият воал при газопламъчно нагряване от долната страна на хидроизолацията е
значително по-топлоустойчив от нетъкания полиестерен текстил и влакната му не се деструктират при
температури на загряване от 160-180°С. По този начин по време на изпълнението на битумната, листова
изолация се гарантира нейната по-добра експлоатационна надеждност и дълготрайност.
Хидроизолациите, използвани в хидроизолационна система като завършващ слой се
произвеждат със защитен слой от минерална посипка или метално фолио.
Минералната посипка е от шисти, които могат да бъда оцветени. Тя защитава хидроизолацията
от директното действие на ултравиолетовите лъчи, ускоряващи стареенето на битума, а също така посветлият цвят на посипката (сив, бял) понижава температурата на загряване на покривната изолация с
10-15°С в сравенение с черния. Освен това минералната посипка по същество представлява слой,
защитаващ до известна степен изпълнената хидроизолация от механични увреждания.
При навиването на битумните хидроизолации на руло е необходимо да се предоврати
залепването на допиращи се повърхности. Това се постига чрез слой от от тънко полиетиленово фолио,
което е каширано от долната страна и при нейното газопламъчно залепване се стопява бързо.

ПРАВИЛА ЗА ПРАВИЛНО ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИМЕР-БИТУМНИ МЕМБРАНИ
1. Подреждане на листовете мембрана

Ролките мембрана трябва да се полагат
със застъпване, като се започне от воронките и
покривните улами.

2. Застъпване на листовете мембрана по дължина и ширина
2.1. по дължина
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Трябва да се създаде област по дължина,
обхващаща и двете ролки мембрана. При
препокриване по дължина, ролките трябва да са
внимателно залепени, така че около 1 см от
битума да се разтопи извън линията на
застъпване. Застъпването по дължина не трябва
да е по-малко от 10 см.

2.2. по ширина
Трябва да се създаде ивица на застъпване по
дължината на късата страна на рулата. Обработката при
презастъпващите ивици трябва да се изпълнява много
прецизно. При прeпокриване на рулата по ширина,
мембраната също трябва да се нагрее достатъчно, за да
се изтегли около 1 см от битума. Мястото на застъпване
трябва да е минимум 15 см широко. Там където се
полагат мембрани с армировка от нетъкан полиестер,
чрез залепване на 50% от повърхността на рулата към
основата, в близост до зона със застъпване по ширина е
необходимо тези рула да са напълно залепени към
основата поне 1м преди мястото на застъпване.
3. Система на пълно залепване на хидроизолационна мембрана

Както мембраната, така и основата трябва да
бъдат загрети, като се наблегне на хидроизолацията.
Вече положени, рулата мембрана също трябва да бъдат
загрети чрез директен пламък в областите на
препокриване.

4. Скосяване на листовете мембрана под 45 º при застъпване по ширина
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При застъпване на рулата мембрана по ширина,
от мембраната, която е в директен контакт с основният
слой, се изрязва ъглова част под 45 º, 10 см широка.

5. Двупластови системи

Когато се полага втори хидроизолационен
слой, той трябва да покрие площта на застъпване на
мембраните от първия слой и да бъде залепен
напълно чрез нагряване.

6. Застъпване по ширина на мембраната с минерална посипка

Страничните ивици по дължина на
мембраната с минерална посипка не съдържат
минерално покритие, докато тези по ширина трябва
да се нагреят, за да се разтопи битума и така да се
оформи снадката. Това се получава чрез
продължително нагряване както на мембраната, която
е в директен контакт с основата, така и на битумния
състав на горния слой мембрана.

ОБОРУДВАНЕ
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ГОРЕЛКА
Полагането
на
полимер-битумните
хидроизолационни мембрани се осъществява с
помощта на горелка. Дължината й зависи от типа на
работата, която се извършва. Тя е свързана с газова
бутилка с пропан-бутан (под високо налягане)
посредством гумен маркуч с дължина 20 м и
регулатор на напрежението.

СЪХРАНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА
На строителната площадка трябва да се
съхраняват ролките, необходими за деня. Те трябва
да са поставени вертикално на гладка и равна
повърхност. За издигането им на покрива в палет
трябва да се използва кран или подходящо
съоръжение. Ако се налага да се качват отделни
ролки, трябва да се използват подходящи аксеоари за
кранове. Не трябва да се използва въже с една кука
за повдигане на ролките.

СРОК НА УПОТРЕБА И КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

При температури под +5 ºС се очаква да има
наличие на лед върху основата, която трябва да се
изолира и това ще доведе до трудности при
разгъване на ролата мембрана. Освен това влагата
между мембраната и основата е благоприятно
условие за появата на балони. В такива случаи е подобре да не се полагат хидроизолационните
мембрани.
ИЗРАВНЯВАНЕ НА ОСНОВАТА
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Основата трябва да е гладка и равна.
Бетоновата повърхност е годна за хидроизолиране,
ако няма неравности по-големи от 10 мм в радиус от 2
м, или по-големи от 3мм в радиус от 0.20м.
Повърхността трябва да се изглади с мистрия, като
всички напуквания и дупки се запълнят с циментова
замазка. Всички издадености и останали пирони,
дървени парченца и т.н. трябва да бъдат отстранени.

ВОДА, ЛЕД

Основата трябва да е чиста и суха преди
полагане
на
хидроизолационните
мембрани.
Повърхности от бетон или бетонови плочи трябва да
се оставят да изсъхнат за период от 8 дни до 3
седмици в зависимост от сезона.

БЕТОНОВИ ОСНОВИ

Когато предишните две условия са изпълнени,
се нанася грунд на местата, където ще се полага
хидроизолационната мембрана. Грундът осъществява
важни функции при подготовката на основата като
спомага за увеличаване на адхезията. Той трябва да
се остави да изсъхне между 2 и 24 часа.

ЗАЛЕПВАНЕ ЧРЕЗ НАГРЯВАНЕ С ГОРЕЛКА
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Полимер-битумните
хидроизолационни
мембрани, които се залепват чрез нагряване, не
изискват употребата на разтворители и лепила.
Използването на горелка с пропан-бутан води до
нагряване на мембраната и прави възможно
залепването й. По време на нагряване филмът се
свива, повърхността почернява, докато придобие
лъскав вид, изпъкналите квадратчета спадат и
мембраната е готова да бъде залепена към
основата и при застъпванията.
ДВА ИЛИ ПОВЕЧЕ СЛОЯ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ

Когато хидроизолационното покритие се
състои от два или повече слоя, изключително важно
е те да са залепени добре един за друг. Това, че има
повече слоеве хидроизолация не дава основание да
се пренебрегват изискванията за правилно
залепване. В противен случай, ще бъдат налице
същите проблеми, както при еднослойните системи
и вероятността за течове е голяма. Ефективността
на многослойната система се гарантира единствено
при коректното залепване на всички слоеве.

ЗАЛЕПВАНЕ ЧРЕЗ НАГРЯВАНЕ С ГОРЕЛКА НА ВЕРТИКАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

При вертикално залепване се нагряват
едновременно мембраната и основата, като
хидроизолацията се придържа, докато лепилната
смес се втърди отново, за да се осигури стабилно
залепване

ЗАЩИТА НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА ПО ВЕРТИКАЛАТА
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Хидроизолационният материал вече е
залепен, върху него се поставя метална мрежа, а
детайлът се завършва от циментова мазилка, която
трябва да проникне изцяло в мрежата и заедно да
оформят защитата

МЕТАЛНИ ШАПКИ НА БОРДОВЕТЕ

Когато хидроизолацията е залепена по
пълния периметър на покриване в областта на
бордовете се монтират метални шапки.

ОТДУШНИЦИ

Монтаж на хидроизолация при отдушници.

ВЪТРЕШНИ ЪГЛИ

Разрезът на мемраната се оформя по
подобен начин, както при правилно застъпване на
листовете по ширина.

ВЪНШНИ ЪГЛИ
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Особено внимание трябва да се обърне на
местата на застъпване на ролките мембрана, така
че да не останат непокрити пукнатини или дупки.

БОЯДИСВАНЕ

Защитна боя трябва да се положи с мече
кръстообразно в два слоя. Четка може да
сеизползва
за
малки
участъци
или
детайли.Пониженията по покрива ще предизвикат
събиране на вода в тези участъци и това може да
доведе до отделяне на боята от основата. Не
боядисвайте участъци от покрива, които се
постоянно под вода.

ПОДДРЪЖКА
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Експлоатационният живот на хидроизолационните
мембрани е в пряка зависимост от поддръжката, която се
осъществява. Препоръчват се чести проверки с насочено
внимание към функционалността на металните профили,
воронките, отточните тръби и т.н., както и отстраняване на
паднали листа, мъх и други растения, които биха могли да
запушат дренажната система.

ВЪТРЕШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ

Предстенната обшивка се състои от метална конструкция и едностранно закрепени
гипскартонени плоскости. В кухината се вграждат изолационните материали.
Крепежните елементи, или така наречените директни окачвачи, се монтират на стената с
помощта на дюбели през точно определено разстояние. Максималното разстояние, на което може
да се монтира гипскартонената плоскост от стената е 125 мм. Тази възможност, която дават
използваните дистанционери, металните профили да се монтират на различно разстояние от
стената, позволява и идеалното им нивелиране.
CD профилите се монтират към окачвачите и към профилите, закрепени вече на тавана и
пода, с винтове за ламарина. Зад CD профилите трябва да има достатъчно място за монтирането
на изолиращата вата. Конструкцията трябва да е идеално нивелирана както вертикално, така и
хоринзонтално.
Преди да се монтират гипскартонените плоскости, зад щендерната конструкция се вгражда
минералната (каменната) вата. Съществено нейно качество е, че силно абсорбира шума. Този
материал е предпочитан при изграждане на топло- и звукоизолации на вътрешни помещения, на
леки преградни стени, скатни покриви и т.н. Друго предимство на минералната (каменната) вата е,
че не е необходимо допълнително да се обработва с химически материали, за да се направи
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пожароустойчива. За оптимална шумоизолация се препоръчва използването на вата с тегло между
40 и 50 кг на кубичен метър.
Обшивката на вече монтираната конструкция става с вертикално разположени
гипскартонени плоскости, специално предназначени за изграждане на предстенни обшивки и леки
преградни стени.
Гипскартонените плоскости се закрепват към щендерната конструкция със специални
рапидни винтове.
При монтажа на плоскостите трябва да се съблюдава и за разминаването на челните фуги.
Разместването трябва да е минимум 400 мм.
Системата за изграждане на предстенна обшивка включва и необходимите материали за
запълване на фугите и шпакловане на стените. Фугиращата смес се разбърква добре в съд със
студена вода. Нанася се с шпакла и маламашка. Фугите между стандартните и нефабричните
кантове се запълват с фугираща смес. Фугопокриващата лента се поставя между два слоя от
фугиращата смес. Тя създава здрава връзка между материалите и не позволява евентуално
напукване след окончателното изсъхване на шпакловъчната маса.
В ъгъла е задължително поставянето на хартиена лента. Тя е по-здрава и гъвкава от
стъклофазерната и предпазва ъгъла от напукване.
Шпакловат се всички фуги и глави на рапидните винтове.
Ако изискванията към гладкостта на стената са високи, то след изсъхването на
фугопълнителната смес стените се шпакловат допълнително. Правилната обработка на фугите и
повърхностите на гипсовите плоскости са основни фактори за качеството на работата в сухото
строителство. Неправилно и недобре оформената повърхност разваля цялостното впечатление от
строително ремонтните работи. А системите в сухото строителство, при спазване правилата на
работа и последователността на операциите, дават възможност за постигане на идеално гладки
повърхности.
Необходими материали и консумативи:
•
Гипсокартон - количеството се изчислява като към площта на стената в квадратни метра
се добавя количество гипсокартон, плюс около 7% за фира.
•
CD профили - разходна норма 3 лин.м за 1 кв.м
•
UD профили - разходна норма 1 лин.м. за 1 кв.м
•
директни окачвачи - разходна норма 1,5 бр. за кв.м
•
винтове за гипсокартон с размер 25 мм - около 25 бр. за кв.м
•
пирон дюбели – 4 бр. за 1 кв.м
•
минерална вата според квадратурата.
Необходими инструменти:
−
винтоверт
−
перфоратор или дрелка
−
нивелир с дължина поне 180 см
−
ножица за ламарина
−
чертожен конец
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макетен нож
−
чук
Монтиране на окрайчващия UD профил
По предварително очертана линия на пода тавана и съседните стени монтираме профила, като
за целта използваме дюбел пирони с диаметър 6 мм. Отстоянието между отделните дюбели трябва да е
не повече от 40 см.
−

Монтиране на директните окачвачи към стената
Директните окачвачи се монтират на отстояние един от друг точно 60 см по хоризонтала и около
80 см по вертикала. Всеки окачвач се закрепя към стената с по два дюбела.
Поставяне на CD профилите
Монтажните CD профили се подреждат през 60 см, като зад всеки от тях трябва да стоят по-рано
монтираните окачвачи. При стая с височина 250 см зад всеки профил трябва да има минимум по два
директни окачвача.
Прихващане на монтажните профили към директните окачвачи и тяхното нивелиране
Посредством винтове се прехващат профилите, като за целта задължително се използва
нивелир. Много важен момент е правилното нивелиране на профилите, както по вертикала, така и по
хоризонтала.
Поставяне на минерална вата в кухината между конструкцията и грубата стена
Поставянето на минералната вата е ключов момент за постигането на по-голяма шумо- и
топлоизолация. Желателно е ватата да бъде укрепена допълнително, за да се предотврати последващо
свличане.
Монтиране на гипсокартонените плоскости
Платната гипсокартон се монтират върху предварително нивелираните монтажни CD профили
посредством винтове за гипсокартон (рапиди). Отстоянието между винтовете трябва да бъде не поголямо от 25 см. Важна подробност също е те да не бъдат навити прекалено дълбоко в гипсокартона.
ШПАКЛОВЪЧНИ РАБОТИ
Шпакловъчните работи се изпълняват съгласно утвърдения график за обекта.
При изпълнение на гипсови мазилки, ако в РПОИС не е определено друго, се спазва следната
последователност на технологичните операции: преглеждат се и се почистват повърхностите на
готовата вътрешна мазилка, прави се проверка на геометричните размери, вертикалност и
хоризонталност на плоскостите, приготвя се гипсов разтвор. Нанася се гипсовия разтвор и се заглажда с
шпакла до получаване на гладка повърхност на стените и таваните, оформят се ъглите и ръбовете на
издадености с монтаж на метални ъгли.
Преди изпълнение на шпакловката се прави проверка на основата и се отстраняват всички
замърсявания, пукнатини, неравности и др. Шпакловка не се изпълнява върху замръзнали или мокри
места. Всички шпакловки трябва до втвърдяването им да се пазят от удари и сътресения, от дъжд, от
замръзване и от бързо изсушаване (прегряване) като се осигурява непрекъсната вентилация на
помещението.
49
Подписал : Валентин Денчев ………………………

Консорциум “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“

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

ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БГВ
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Макар и различаващи се по броя на циркулационните кръгове, тези системи се характеризират с
редица общи характеристики. На първо място, това е общият им принцип на работа, базиран на
естествената циркулация. Друга обща характеристика между директните и индиректните слънчеви
системи с естествена циркулация е използването на допълнителен източник на енергия. Във вид на
електрически или друг нагревател, той се монтира в акумулаторния съд. Когато интензивността на
слънчевото греене е недостатъчна, за да загрее водата в резервоара до желаните стойности, например,
при продължително заоблачаване или през зимните месеци, нагревателят се включва автоматично и
дозагрява водата до необходимата температура.
Слънчевите системи с естествена циркулация представляват сравнително ефективно и евтино
техническо решение, но безпроблемното им и ефективно функциониране е свързано със спазването на
няколко важни условия. За да се осигури добра циркулация на флуида, е необходимо бойлерът да се
монтира над колектора и то възможно най-близо до него. Също така, при тези системи съществува
опасност от замръзване на водата в колектора и водосъдържателя. Проблемът е напълно решим – в
колекторния контур циркулира течност, която е с ниска температура на замръзване. Индиректните
слънчеви системи с естествена циркулация на топлоносителя решават някои от недостатъците на
директните, но напълно логично са и по-скъпи. Като цяло процесът на топлообмен в системите с
естествена циркулация протича с невисока скорост, което е от определящо значение за ограничаването
на ефективността им.
Системите с принудителна циркулация са по-ефективни. Основен елемент в системите с
принудителна, наричана още и принудена циркулация на топлоносителя, е помпата. Препоръчително е
използването на допълнителна автоматика за следене температурата на водата в акумулатора, което се
налага поради факта, че системата работи непрекъснато, дори и при отсъствието на слънце, например
през нощта или при облачно време. Следователно, вместо да се загрява, водата в акумулатора ще се
охлажда. За да не се допуска това, елемент от системата са датчици за следене на температурата на
водата в акумулатора. В зависимост от генерирания от тях сигнал, помпата ще се включва само когато
температурата на водата в акумулатора е по-ниска от тази в колектора или в зависимост от желаната
температура. Помпата и допълнителната автоматика, естествено, оскъпяват системата. По-големият
брой елементи на системите с принудителна циркулация определя и по-сложния й монтаж, настройка и
ремонт. Но тези системи се отличават с по-висока ефективност, което позволява да се намали
колекторната площ, тъй като добивът на топлина от единица площ е по-голям.
За разлика от системите с естествена циркулация, при помпените колекторни системи не
съществува изискването за монтаж на акумулаторния съд по-високо от колектора. Монтажът на
колектора би могъл да се осъществи на покрива. А акумулаторът да се монтира навсякъде в сградата.
Възможно е да се използва и допълнителен източник на енергия, който да компенсира невъзможността
на колектора да произведе гореща вода с необходимата температура при по-дълги периоди на
неблагоприятни метеорологични условия. В процеса на проектиране на слънчеви системи за
целогодишно използване, задължително се залага на акумулатор с допълнителен нагревател, най-често
електрически. Ако акумулаторът е с две серпентини, е възможно да се включи към котел. Логично,
акумулаторът и тръбите следва да бъдат добре изолирани, за да се предотвратят загубите на топлина.
Слънчевите системи с принудителна циркулация също се проектират като директни или
индиректни системи.
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Директните слънчевите инсталации с принудителна циркулация са ефективни, но не са
подходящи за географски райони с твърда вода, както и за приложения, в които водата е с по-висока
киселинност. Изграждането им е целесъобразно в райони с по-мек климат, в които температурите рядко
падат под нула градуса. Препоръчително е осигуряването на защита срещу замръзване на водата.
Индиректни слънчеви инсталации с принудителна циркулация са подходящи за региони с
продължителни периоди на отрицателни температури.
Независимо от избрания вид на слънчевата система - с естествена или с принудителна
циркулация, топлоносителят в колекторния контур е добре да бъде химически очистена вода, както и по
възможност да се използва антифриз на основата на етиленгликол или пропиленгликол.
Препоръчително е слънчевите системи да се изграждат като индиректни инсталации, т.е. с отделен
колекторен кортур, тъй като по този начин се осигурява по-дълъг експлоатационен живот на колектора.
За сравнение, при директните системи опасността от корозирането му е значително по-голяма.
При проектирането на слънчевите системи с оглед постигане на висока ефективност, т.е. максимално
оползотворяване на достигналата върху колекторите слънчева енергия, следва да се отчете комплекс от
фактори. Сред тях, наред с вида на слънчевата инсталация и типа на колекторите, са и начинът им на
монтаж, включително местоположението, ориентацията и ъгълът на монтаж на колекторите.
Колекторите са част от архитектурата на сградата. Определящо значение за постиганата от
слънчевата инсталация ефективност има монтажното място на колекторите. Обикновено, при помалките инсталации слънчевите колектори се разполагат върху покрива на сградата и по-рядко върху
специална метална конструкция. При всички случаи условието е колекторите да се монтират на открито
и незасенчено място. В повечето приложения покривите напълно удовлетворяват това условие, но все
пак следва да се вземе предвид размера на колектора и съществува ли засенчване от останалите части
на сградата или от съседни постройки. Когато инсталацията е с по-голяма мощност, размерите на
колектора са значителни и това би могло да окаже влияние върху архитектурата на сградата или на
околното пространство.
При избора на място за монтаж на колектора е добре да се има предвид, че той поглъща найголямо количество от слънчевата енергия, когато равнината му е перпендикулярна на направлението на
слънчевите лъчи. През различните сезони, обаче, ъгълът, под който слънчевите лъчи достигат земята в
определена точка от нея, е различен. С цел постигане на максимално висока ефективност са
разработени монтажни системи, които следват слънчевия диск, както по дневния му път, така и в
зависимост от годишния сезон. При стандартните колекторни системи, които са масово използвани у
нас, се следва принципът на постоянно ориентиране на равнината на колектора в съответствие с
дневното и годишното положението на слънцето, с цел оползотворяване на най-голямо количество
слънчева енергия. Задължително е ориентацията на колектора да е на юг.
В краен случай, при невъзможност да се спази това условие, се допуска колекторът да е
ориентиран на югоизток или югозапад. Препоръчителният наклон на колектора следва да е в диапазона
от 30 до 60 градуса, като за оптимален се счита наклонът от 40 - 45 градуса. Производителите твърдят,
че при тази ориентация и наклон сумарната денонощна трансформация на енергия има максимум.
В случая, колекторите се монтират върху плосък покрив. Те се поставят върху специална носеща
метална конструкция, изработена от стоманени профили. Върху носещата конструкция се монтира не
само колекторът, но и тръбните връзки. Предимства на този вид монтаж са възможността за избор на
небесната ориентация на колектора и наклона. Като недостатък се приема не особено естетичния вид на
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колекторното поле и необходимостта от допълнителни инвестиции за топлинна изолация и предпазване
на тръбната мрежа от атмосферни влияния. Носещата конструкция се оразмерява за натоварване от
сняг и ветрови напор. При многоредово подреждане на колекторите е необходимо да се определи
подходящото разстояние между тях, така че да се предотврати или ограничи засенчването на всеки
следващ ред. Най-благоприятни условия за засенчване се получават при изгрев и залез, когато
височинният ъгъл на слънцето и интензитетът са с най-ниски стойности. При отсъствие на достатъчно
място за монтаж се допуска засенчване при изгрев и залез, но загубите от засенчване не трябва да
надвишават 10% от попадналата върху колекторите слънчева радиация при липса на засенчване.
Дължината на редовете не оказва съществено влияние върху засенчването.
Свързването на колекторите към тръбната мрежа се осъществява по следния начин топлоносителят постъпва в колектора в ниската му част и го напуска в по-високата. При свързване на
няколко колектора, за изравняване на условията им на работа се практикува паралелното им включване.
Когато броят на колекторите е голям, събирателната и разпределителната мрежи се изпълняват по
т.нар. попътна схема Тихелман. Това осигурява еднаквото обтичане на колекторите с флуида. За
ефективна работа на отделните колектори е желателно температурата на преминаващата през тях
течност да съответства на интензитета на слънцегреенето, което би могло да се постигне чрез
превключването им към акумулатори с различни температурни нива.
Конструктивни специфики и приложна област на слънчеви колектори.
Слънчевите колекторни инсталации ефективно използват част от достигащата земната
повърхност слънчева енергия за производство на топла вода за отопление и битово горещо
водоснабдяване. Основен елемент на всяка слънчева инсталация за топла вода, от чиито качества в
голяма степен се определят възможностите за усвояване на слънчевата енергия, е колекторът.
Принципно, слънчевите колектори улавят и трансформират в топлина пряката и дифузната слънчева
радиация. За да бъде максимално ефективен, колекторът трябва да приема слънчевата енергия и да не
я отдава обратно, което е особено важно през по-студените месеци от годината.
Защита от светкавици
Ако височината на сградата (монтажна височина) надвишава 20 m и няма налична защита от
мълнии, електрическите проводими части върху покрива трябва да бъдат свързани със заземител
минимум 16 mm2 и да бъдат свързани към изравнител на потенциал.
Ако височината на сградата (монтажна височина) е по-малко от 20 m, не са необходими
специални мерки за защита от светкавици.
Монтират се части само върху покриви с достатъчна издръжливост. Отчита се допълнителното
натоварване на покрива спрямо един носач за плосък покрив включително слънчевия колектор.
Ако съществува опасност от натрупването на големи снежни маси зад колекторите се поставят
съответните прихващащи скари.
Монтажната единица е пригодена за максимална тежест на снежната маса от 2,0kN/m2 и
монтажна височина от максимум 20 метра. Чрез разширение със съответните принадлежности,
монтажната единица може да се прилага за максимална тежест на снежната маса от 3,8 kN/m2 и макс.
монтажна височина от 100 m.
Монтажната единица за плосък покрив не може да се използва за закрепването на други
покривни конструкции. Тази арматура е предвидена само за безопасното закрепване на слънчеви
колектори.
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За свързването на колекторното поле не са необходими всички изводи и някои от тях трябва да
бъдат затапени.
Връзките на колекторите са защитени от увреждания с пластмасови тапи.
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За хидравличната връзка е необходима присъединителна арматура и свързваща арматура
между колекторите.
Хидравличното свързване на два колектора се изгражда през присъединителна единица (шлаухи
за слънчева инсталация 95 mm и закрепващи ресорни муфи, намиращи се в транспортните ъгли).

Закрепването на колекторите върху профилните шини става от едностранни закрепващи планки
към колекторите в края и началото на редицата от колектори и двустранни планки между колекторите.
Допълнително се предотвратява подхлъзване на колектора от предпазителите срещу падане.
Пластмасовите части на закрепващите планки на колекторите нямат носеща функция. Те само
улесняват монтажа.

Монтажът на колекторите трябва да се извършва винаги от двама души.
Първия колектор се полага върху профилните шини и се плъзга в предпазителите срещу падане.
Долния кант на колектора трябва да приляга в отвора на предпазителя срещу падане.
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Колектора се поставя внимателно към едностранните закрепващи планки и се изравнява по
хоризонталата. Завиват се едностранните закрепващи планки към колекторите с ключ SW 5. При
затягане се чупи пластмасовия извод на съответните места. Долния носач на колекторната планка
достига до долния кант на колектора.
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Полага се двустранната закрепваща планка на колекторите с гайката напред в отвора на
профилната шина и на щекерния съединител, така че пластмасовата дистанцираща конзола да обхваща
профилната шина. Вкарва се двустранната закрепваща планка към колектора до рамката на колектора.

Затяга се винта едва когато вторият колектор е вкаран до двустранната закрепваща планка на
колектора.
Полагане на втория колектор: Полага се втория колектор с предварително монтираните шлаухи
за слънчевата инсталация върху профилните шини и се оставя да се приплъзне върху предпазителя
срещу падане. Вкарва се втората самозатягаща лента върху шлауха за слънчевата инсталация.
Монтира се колектора към първия колектор така, че предварително монтираните шлаухи за слънчевата
инсталация да се вкарат върху левите връзки на първия колектор.

Подсигурява се всеки шлаух на слънчевата инсталация при връзката с колектора със
самозатягаща лента. Затяга се винта на двустранната закрепваща планка на колектора с ключ SW 5.
При затягане на винта се чупят пластмасовите прегради на съответните места. Притискачът на
закрепващата планка на колектора сега влиза в долния кант на колектора. След като всички колектори
са монтирани се закрепват двете останали едностранни закрепващи планки към колекторите.
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Колекторния датчик трябва да бъде монтиран в колектора към привода за подаване.

1 - Колекторен датчик
2 - Винтова муфа
3 - Извод за датчика
За безаварийното функциониране на слънчевата инсталация е необходимо колекторния датчик
да бъде вкаран до упор (съответства на около 250 mm) във водещата тръба на датчика.
Свързване на общата тръбопроводна система
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Обезвъздушаване при пълнене под налягане - ако обезвъздушаването на слънчевата
инсталация става през помпа за пълнене под налягане, не е необходим обезвъздушител на покрива.

1 - Холендър
2 - Шайба с клеми
3 - Ъглов елемент
4 - Адаптор 18 mm
5 - Холендър за адаптор
Обезвъздушаване през обезвъздушител - ако се обезвъздушава слънчевата инсталация с
автоматичен обезвъздушител (принадлежности) в най-високата точка, трябва да се положи привода за
подаването с наклон към обезвъздушителя, а привода за връщането с наклон към колекторното поле.
Необходими помощни материали
•
Нивелир
•
Нивелиращ шнур
•
Сифон
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•
•
•
•
•
•

Предпазно облекло
Материал за изолация на тръбите
Строителна арматура
Стълба или уреди за коминочистачни работи
Кран или повдигащ уред
Инструмент за закрепване по строителната част

Проверки на инсталирането
Завършващите дейности по топлоизолацията могат да се извършват едва след приключване на
проверовъчните дейности.
Проверовъчни дейности
1.
Подсигурени шлаухи на слънчевата инсталация със самозатягащи ленти (изтеглен
предпазен пръстен)?
2.
Затегнати винтове на закрепващата планка на колектора (едностранно и двустранно)?
3.
Свързани ли са всички колекторни подпори с профилни шини?
4.
Монтиран предпазител против падане и внедрен в профилната шина?
5.
Вкаран до упор датчик и подсигурен с клемно съединение?
6.
Проведен тест за налягане и плътност на всички връзки?

Настилки
Гранитогрес
Изкуствен камък, който абсорбира по-малко от 0,5% вода. Подходящо покритие за подове и
стени. Плочите от гранитогрес имат еднородна структура (най-често и цвят) по цялата си дължина.
Плътната структура на материала и липсата на капиляри, правят повърхността на плочите устойчива
срещу образуване на петна и проникване на влага. При лепенето на гранитогрес на открито е
необходимо използването на гъвкаво лепило. След изсъхване на лепилото, то запазва еластичните си
свойства и поема термичните разширения и свивания под влияние на климатичните условия. След
поставянето на гранитогресните плочи, е необходимо разстоянието между тях да се запълни с фугираща
смес. Има различни видове гранитогрес с финишно покритие – матиран, полиран, гранитогрес имитация
на дърво и паркет. Предлага се и калибриран гранитогрес - лазерно рязан, с голяма точност на размера
и може да се поставя и без фуга.
• Област на приложение: Подходящ както за външно, така и за вътрешно приложение при сухи и
мокри помещения
• Предимства: Не абсорбира вода, устойчив против навлизане на влага и поява на петна
• Дълговечност: Високо ниво на износоустойчивост, мразоустойчивост и UV-устойчивост; издържа
на механични и климатични влияния.
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Теракота
Използвани при създаването на теракота са изключително и само естествени материали, което
го прави съвършен от екологична гледна точка. Теракотните плочи са значително по-евтини на кв.м. в
сравнение с гранитогресните. Използват се предимно за настилки и стенни облицовки на вътрешни
помещения Технологичното изпълнение е същото като при гранитогреса с тази разлика, че теракотните
плочки е необходимо да престоят във вода минимум 24 часа преди поставянето им.

PVC настилки
Висококачествено модерно и дълготрайно подово покритие от ново поколение. Разнообразна
цветова гама - от светли през средни до тъмни нюанси, даващи възможност за разнообразен дизайн и
форми при работа с настилките. Фабрично обработеният повърхностен, износоустойчив слой с
полиуретаново покритие-PUR, осигуряващ лесна поддръжка и дълготрайност на продукта. При неговото
полагане се използва технология, при която не остават фуги и помещенията остават изключително
лесни за поддръжка. PVC настилките са подходящи за прилагане в различни помещения - от
административни сгради с висок процент човекопоток, където се изисква висока износоустойчивост,
спортни зали - до дома където можете да приложите различни дизайни за по-голям комфорт, уют и
чистота.
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Тавани
Растерни тавани
Растерните тавани, или както технически се наричат "минерал фазерни плоскости",
представляват плоскости с размери 60Х60см. или 60Х120см. Таванните пана се състоят от минерална
вата, перлит, глина и скорбяла. Затова се нареждат сред продуктите от естествени суровини.
Минералната вата се отличава, както с превъзходните си пожарозащитни качества, така и с много добри
акустични характеристики. Влагоустойчивостта им е между 90 -95%, което ги прави изключително
подходящи за бани и други помещения с голяма влажност. Освен с висок процент влагоустойчивост,
тези пана се харектеризират и със своята висока звуко и термо изолация. Паната от този клас се
използват за големи зали, при които е необходимо звукът да се отразява добре и да се избегне
кънтенето. При монтажа на растерни тавани не е необходимо да се поставя допълнително минерална
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вата между тавана и окачения таван, защото качествата на каменната вата, от която са изградени тези
плоскости, дава една доста добра термоизолация. Между плоскостите се монтира конструкция, която е
направена от алуминиева вложка и неръждаема ламарина, с дебелина 0.5мм. Цветовете на
алуминиевата вложка (това е видимата част) могат да бъдат стандартното бяло, хром (огледало) или
хром мат. Профилите се характеризират със своята здравина. Те не потъмняват и не ръждясват.
Монтажът към съществуващия таван става посредством окачвачи, които се завиват на анкер болтове,
всеки от които носи тежест оклоло 50 кг на кв.м. (целият таван за една баня е около 7 кг). Растерните
тавани са предпочитани, тъй като позволяват много лесна ревизия, значително по евтини са (но не за
сметка на качеството), монтажът им е много по чист и безшумен, позволяват боядисване с латекс без да
губят своите качества. Лесно изпълними са трудни елементи като: обикаляне на бойлер, две или повече
нива за скриване на тръби, или трегери по тавана, монтаж на вентилатор, колонка за музика и всякакви
осветителни тела.

Етапи и последователност на извършване на СМР и технологията им на
изпълнение
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Изпълнението на СМР за обекта „Основен ремонт на спортен комплекс "Асеновец", гр. Сливен” се
свеждат до изпълнението на следните видове строително – ремонтни дейности
Покривни работи – Направа на фасадно скеле, демонтажни покривни, тенекеджийски и електро
(мълниезащити) работи, подмяна изцяло на компрометираната дъсчена обшивка, направа на нова
хидроизолация върху нея и, нови тенекеджийски работи по покрив, възстановяване на мазилки по стени;
1.
Плосък покрив – демонтажни работи на компрометирана хидроизолация, нова замазка и
полагане на нова хидроизолация;
2.
Подмяна на дограма – демонтаж на старата и доставка и монтаж на нова ПВЦ дограма и
външни подпрозоречни поли, вкл. демонтаж метални решетки;
Фасадни работи – направа на топлоизолационна система на външни конструкции и елементи,
3.
в т.ч. външни стени, и др., вкл. подготовка на стените за полагане на системата – очукване на
компрометирани мазилки, възстановяването им, и изпълнение на система за отвеждане на
води от контен, полагане на грунд, монтаж на топлоизолация на мрежа и дюбели, направа на
фина шпакловка и грундиране и финиш с минерална мазилка, обръщане около дограма,
монтаж на нови делатационни фуги, възстановяване на водосточни тръби, , изработка на
аварийно стълбище, демонтаж на Фасадно скеле;
4.
Други работи по пренос, натоварване, разтоварване и извозване на строителни материали и
отпадъци
5.
Електроинсталация - подмяна на ЕТ, захранващи линии и подмяна на осветителна
инсталация с ново енергоспестяващо и евакуационно осветление, подмяна на
пожароизвестителна инсталация и подмяна на мълниезащита и заземителна инсталации ;
ОВК-Направа на 2 бр. самостоятелни газови котела. Предвидените инсталации в тази част, за различните
корпуси са както следва:
А. Зала за волейбол:







ВОИ на зала волейбол;
ВОИ на битови помещения – съблекални, умивални, треньори;
Вентилация на зала волейбол;
БГВ и слънчева инсталация;
Климатизация на зала волейбол;

Б. Зала по бокс и Административна част към нея:







ВОИ на зала по бокс;
ВОИ на битови помещения – съблекални, умивални, треньори;
Вентилация на зала бокс;
БГВ и слънчева инсталация;
Климатизация на зала по

бокс; В. Котелно
Г. Газ захранване на водогрейни котли;
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Д. Външен газопровод
За отопление на залата по волейбол са предвидени 8 бр. вентилаторни конвектори с топлоносител
гореща вода от котелното. За отопление на залата по бокс са предвидени 5 бр. вентилаторни конвектори с
топлоносител гореща вода от котелното. Конвекторите се монтират на 2,5 м. височина от пода. За отоплението
на битовите помещения е предвидена хоризонтална система за отопление с панелни радиатори с височина 500
мм. и 300мм. и AL радиатори и лири за санитарните възли.
За вентилация на залите е предвидена вентилационна система с оползотворяване на топлината от
изхвърления въздух. Предвидени са смукателни и нагнетателни въздуховоди, монтирани на определена
височина от пода.
За охлаждането на залите са предвидени Инверторни чилари въздух – вода.
Битово горещо водоснабдяване през отоплителния период е от котлите, а през останалото време са
предвидени 2 бр. комбинирани тривалентни бойлера по 300 литра и слънчеви колектори, монтирани на
покрива. Всяка зала е със самостоятелно БГВ.
За залата по волейбол и Административната част към нея е предвиден котел на газообразно гориво
125 кW, комплект с комбинирана газо/нафтова горелка. За отвеждане на димните газове е предвиден двустенен
комин Ф 250/300 мм. от неръждаема ламарина с топлоизолация от минерална вата. За залата по бокс и
Административната част към нея е предвиден котел на газообразно гориво 100 кW, комплект с комбинирана
газо/нафтова горелка. За отвеждане на димните газове е предвиден двустенен комин Ф 200/250 мм. от
неръждаема ламарина с топлоизолация от минерална вата. Котлите се монтират в котелното помещение на
бетонови фундаменти.
Газозахранването на котлите е по посочена функционална схема за котел с газообразно гориво 125 кW
за залата по волейбол и по функционална схема за котел с газообразно гориво 100 кW за залата по бокс.
Същото се осъществява от газоснабдителната мрежа на гр. Сливен, с външен газопровод 100 mbar от
Газорегулиращото и измервателно табло /ГРИТ/, разположено в близост до сградата. Ремонт на ВиК

инсталация - подмяна на компрометирани санитарни прибори и ВК мрежи и обособяване на санитарен
възел за хора в неравностойно положение;
6.

Вътрешни довършителни работи – ремонт на компрометирани мазилки, сваляне на слоеве
подкожушена боя и шпакловка по стени, изпълнение на нови шпакловки и бояджийски
работи, обръщане около дограма подмяна на компрометирана настилка и направа на
замазки и полагане на нова високоустойчива на износване настилка, направа на нови
окачени тавани, направа на нова настилка от гранитогрес нова фаянсова облицовка,
облицовка от ламинат, монтаж на нови врати вкл. пожароустойчиви и димоуплътнени,
Връзките между строителните процеси в етапите на изпълнение са следните:

Покривните работи започват след изпълнение на строително скеле по периметъра на
сградата за етапа. Скелето се изпълнява до кота корниз на покрива и се заталпва на котата с оглед
осигуряване на безопасността от падащи предмети, както и за по-лесен достъп на работниците за
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изпълнение на строителните работи. Предвидения срок за изпълнение на демонтажните покривни –
дъсчена обшивки, тенекеджийски и електро (мълниезащитни) работи на монтаж на изцяло нова дъсчена
обшивка, направа на нова хидроизолация, нови тенекеджийски работи по покрив, възстановяване на
мазилки по стени е при подходящи атмосферни условия, за което ще се следи ежедневно дългосрочната
прогноза за времето и ще се избере сух период за изпълнение на работите. В цялостния срок за
изпълнение има предвидени 40 календарни дни за наваксване на закъснение следствие неблагоприятни
атмосферни условия. Изпълнява се и мълниезащитна и заземителна инсталация.
След вдигането на фасадното скеле е предвидено изпълнение на демонтаж и монтаж на
нова дограма, като новата дограма предварително е доставена номерирана, като така едновременно с
демонтажа се изпълнява и монтажа. При забавяне и удължаване на процеса по подмяна на дограмата е
възможно изпълнението да се удължи за целия срок на изпълнение на фасадните работи.
Фасадните работи започват, като същевременно се очуква компрометираната мазилка и
се изпълнява кърпеж в тези участъци, грундира се фасадата на сградата с дълбокопроникващ грунд,
който ще позволи доброто залепване на топлоизолацията. Монтира се с лепене и дюбелиране
фасадната топлоизолация, полага се мрежа и шпакловка, изпълнява се обръщането около монтираната
дограма с топлоизолация, монтират се ъгли с мрежа, ъгли с водокап и се залагат еластичната част на
делатационните вертикални фуги. Полага се отново дълбокопроникващ грунд и се изпълнява финиш от
минерална мазилка за фасади. Тъй като минералната мазилка се изпълнява при средна денонощна
температура над 5°С, то това ограничение налага изпълнението да става извън зимния сезон.
Изпълняват се заземлението и мълниезащитата по стените. Най- накрая се изпълняват а цокъла на
сградата се изпълнява след демонтажа на фасадното скеле (само при условие, че са приключили
покривните работи).
Изпълнението на вертикален и хоризонтален пренос на строителни материали и
отпадъци, както и товара – разтоварни работи и извозване на отпадъци на депо са дейности, които ще
съпътстват строителния процес за всеки етап.
Ремонтните работи по електро инсталациите, както и довършителните работи не са
обвързани с покривните и фасадните работи, а само с монтаж на външната дограма и възможността на
спортният комплекс- ръководство да осигури достъп до помещенията за работа. За всяко помещение ще
се стартира с демонтажите работи, като очукване на компрометирана мазилка и начукване на стени,
изпълнение на лампени и контактни излази и демонтаж на компрометирани настилки и подготовка за
полагане на нови мазилки и шпакловки по стени и замазки по подове. След приключване на замазките и
тяхното изсъхване се предвижда полагане на ПВЦ настилка с висока износоустойчивост, която освен
естетически добрия си вид е и лесна за поддръжка, поради липсата на фуги, тя не задържа прах и е
антибактериална.
След замазките се изпълняват мазилките и шпакловките, като боядисването предшества
изпълнението на окачен таван, като така ще се осигури шумоизолация, както и ще се монтират
енергоспестяващи осветителни тела и повиши естетиката. Не на последно място е и по-лесната
подмяна и по-евтината поддръжка на този тип тавани.
С приключването на подовите и стенните работи се пристъпва към изработка и доставка
на вътрешни врати.
Изпълнение на ВиК работи и фаянсови облицовки
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Работата по подмяната на Електро Таблата и захранващата мрежа предвиждаме за
самото начало на обекта.
Отоплителната инсталация
Демонтажни работи
Преди започване разрушаването на елементи, сгради или съоръжения строителят проверява
дали:
Продуктите, от които са изградени съдържат опасни за здравето или сигурността на работещите
и населението вещества или лъчения;
- В тях няма опасни за работещите и населението вещества или лъчения.
Не се допуска ръчно разрушаване на конструктивни елементи от сгради или съоръжения, когато
работещият е стъпил върху тях или върху съседни такива. Когато това е технологично неосъществимо,
се допуска стъпване върху елементите, след като са взети необходимите обезопасителни мерки, вкп.
предпазни колани
Преди започване събарянето на следващо ниво, елемент или носещи конструкции техническият
ръководител извършва оглед на площадката за потенциални опасности.
Събарянето на пропукани стени, сводове и опорни пети се извършва след предварителното им
укрепване. Не се допуска едновременното събаряне на елементи от сгради или съоръжения на две или
повече работни места едно под друго, како и подсичане или подкопаване на паянтови стени с дебелина
до 0,24т.
Преди събаряне на:
Вътрешни стени чрез бутане или придърпване:
помещенията под тях се проверяват и освобождават от намиращите се там хора;
Външни стени:
опасната зона на падане се огражда или охранява.
Изпълнение
Корнизи, конзоли и други издадени от сградата или съоръжението елементи се разрушават от
скелета, разположени на срещуположната страна на падането на разрушавания елемент. Всички годни
за следваща употреба продукти след събарянето се обезопасяват и складират съгласно изискванията за
безопасно съхранение.
При разваляне на покривни покрития и дървени елементи на конструкцията демонтираните
материали се подреждат на купчини като се сортират здравите, подходящи за следваща употреба. Те са
собственост на Възложителя. Счупени керемиди и елементи се събират в чували или на снопове и се
изнасят от площадката.
Изкопни работи
Съответствие с нормативната уредба
При изпълнение на изкопните работи, спазваме изискванията на:
БДС 676-85 Почви строителни. Класификация
БДС 2761-86 Почви строителни. Физически свойства. Определяне и означение
БДС 644-83 Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на водното съдържание.
БДС 646-81 Почви строителни. Метод
за
лабораторно определяне на
специфичната плътност.
БДС 647-83 Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на обемната плътност.
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БДС 8992-84 Почви строителни. Метод
за
лабораторно определяне на
компресионните свойства.
БДС 14783-79 Почви строителни. Метод за лабораторно определяне
БДС 8004-84 Почви строителни. Определяне на обща деформация.
Условия за започване
Освен да са изпълнени условията по договора, до започване на изкопите и другите земни
работи, трябва да са завършени дейностите:
Мерките за безопасност на строителната площадка и проведени съответни инструктажи
Маркиране и трайно геометрично очертаване на осите и геометричните контури в зоните
на изкопните работи, на трасетата на временни пътеки и парапети и другите съоръжения, съгласно
проекта.
Изграждане временни отводнителни съоръжения за отвеждане на попаднали
повърхностни атмосферни води;
Заснемане съществуващите дървета, сгради и съоръжения на избрания участък, които
ще бъдат засегнати или ще бъдат защитени от работещите и преминаващи строителни машини;
Почистване на строителната площадка от нежелана растителност, пънове, коренища и едри
камъни (валуни)
Да са маркирани и реперирани местата на всички известни подземни инженерни мрежи
(телефонни и радио кабели, ел. кабели високо и ниско напрежение, газоразпределителни мрежи,
интернет и ТУ мрежи, водопроводни канализационни клонове на терена;
Отстраняване и извозване по предназначение на плодородния почвен слой или неговото
депониране и съхраняване;
Завършване на подготвителни и демонтажни работи
Преди да започване на изкопните работи техническият ръководител:
Разрешава започването на изкопни работи само след взимане на всички необходими
мерки по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
Прави проверка на сигурността и обезопасяване на откосите на изкопите;
Означава зоните на подземните съоръжения или мрежи със знаци и табели на терена
или на подходящо място и ръководи извършването на земните работи в тях;
Дава нареждане за възобновяване на работата във временно спрени или замразени
изкопи след извършена проверка на устойчивостта на откосите или укрепването им и отстраняването на
констатираните при проверката неизправности и опасности;
Дава указания и нареждане за демонтиране на укрепването на изкопите;
Дава нареждане за извършване на обратните насипи;
Има право да спре работата на земекопните машини при установяване на неизправност.
Мерки за безопасност
Задължително преди започване на изкопните работи се изграждат и да се доставят на
място Временните пътища и необходимите продукти и приспособления за извършване на земните
работи (укрепителни елементи, стълби и др.);
Всички предвидени ограждащи и предпазни съоръжения трябва да са монтирани преди
започване на изкопните работи;
68
Подписал : Валентин Денчев ………………………

Консорциум “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“

Предварително се установят и съответно минимизират опасностите от подземни
съоръжения и мрежи;
Оформят се откосите или се използва подходящо укрепване
Предотвратяват се рисковете, свързани с падане на хора, продукти и предмети и с
проникване на вода;
Осигурява се вентилация на работните места;
Осигурява се безопасен достъп до работните места;
Създава се организация на извеждане на работещите на безопасно място в случай на пожар,
авария, затрупване или наводняване;
Складирането на продукти или земна маса и движението на транспортни средства или
строителни машини става на безопасно разстояние от изкопите и водните площи, а при необходимост се
поставят подходящи ограждения
В охранителната зона на проводници под напрежение или на действащ продуктопровод
изкопните работи да се извършват освен под ръководството на техническия ръководител и под
наблюдението на оторизиран представител на собственика на съоръжението.
Забранява се извършването на земни работи със строителни машини на разстояние по-малко от
0,20 м от подземните съоръжения. При извършване на земни работи на разстояние по-малко от 0,20 м от
подземните съоръжения изкопаването трябва да се изпълнява ръчно с права лопата.
Последователност на изпълнение
Земните работи се извършват съгласно изискванията на Раздел I от ПИПСМР „Земни работи и
земни съоръжения".
Изкопаването ще бъде механизирано до достигане на пластове непозволяващи изкоп с багер.
Изкопаната пръст, негодна за обратен насип ще се товари на самосвали и ще се депонира на
регламентирани за целта площадки. Изкопаната хумусна почва ще се запази на предназначеното за
съхраняване на хумус място.
Изкопи с багери
Багерите използваме за изпълнение на изкопни ями във всякакъв вид почви, за направа на тесни
изкопи (при подземни комуникации, канавки и пр.), както и за почистване на канавки. Видът на багера
зависи от ширината (дали е само за един или за двата тръбопровода вода и канал), дълбочината на
изкопа и наклона на терена
Еднокошовите багери извършват циклично следните работни операции:
Копане (рязане на почвата и напълване на коша);
Пренасяне (транспортиране) на почвата на определено разстояние;
Изсипване на изкопаната почва в транспортни средства или на депо (на отвал).
Еднокошовите багери работят по надлъжни, напречни и/или челни проходки. Когато
багерът копае успоредно на посоката си на движение, работата му се дефинира като надлъжна
проходка. Напречната проходка имаме когато багерът копае перпендикулярно на направлението си на
движение.
Последователност на операциите, изпълнявани при работата на челни товарачни машини:
Установяване на машината на забоя;
Загребване на почвата;
Изсипване на почвата в самосвал или на депо.
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Освен производствения процес през смяната, машинистът извършва помощна и спомагателна
работа: ежедневно в началото или в края на работната смяна - техническо обслужване на машината,
което обхваща:
Обслужване на двигателя с вътрешно горене
Проверка изправността и закрепването на всички възли и механизми, включително на
болтовете
Проверка количеството на маслото и хидравличната уредба и при нужда доливане
Проверка плътността на маслопроводите и притягането им
Проверка действието на спирачния механизъм на ходовата част на багера
Последователност на работите с булдозер:
Привеждане булдозера в работно положение за послойно изкопаване и преместване на почвата
на разстояние до 100 м. при благоприятни инженерно - технически условия (попътен наклон на
преместване на почвите, минимално разпиляване на премествания материал и др.)
Техническо обслужване на булдозера: преглед на съответния тип трактор и
булдозерна уредба; проверка болтовите съединения и ножа; проверка закрепването на греблото
и лебедката към трактора; опорните ролки; регулировката на съединителя и действието на спирачката
на лебедката; състоянието и изключването на хидравличната помпа.
При разриване на земни почви на депо - посочват се местата за разтоварване на почвата
от превозните средства. Разриване на разтоварената почва с прехвърляне на същата до 1 метър.
Ръчни изкопи
Ръчния изкоп започваме след като са изпълнени условията за безопасност и здраве, и са
предприети всички мерки за предотвратяване на инциденти, аварии и нараняване на работници и
служители, като са спазени и всички препоръки, дадени в проекта. Към мерките за безопасност
бригадирът проверява състоянието на откосите и укрепването.
Последователност на операциите, изпълнявани при ръчния изкоп:
Разкопаване с лопати, кирки, лостове
Изхвърляне на почвата извън изкопа
Ръчно доизкопаване на неравностите с дебелина до 0,15 м., за оформяне на
дъното на траншеята;
Изравняване на неравностите и засипване вдлъбнатините с прехвърляне на пръстта
Разриване на почвата
Разхвърляне на почвата с разбиване на буците
Изравняване напълно повърхността на изкопа Последователност на операциите за
укрепване на изкопите:
Скрояване, рязане и направа на елементите на крепежа
Пренасяне ръчно на елементите на крепежа до 30 м с подаване в изкопа
Монтиране на елементите на временния крепеж с изсичане
на
отделни
неравности по стените на изкопа и засипване с почва на празнините зад дъските на крепежа.
Осигуряване устойчивост на изкопите
Стените на всички изкопи ще бъдат изпълнени със съответни откоси, укрепени с по подходящ
начин или вертикални, ако е необходимо, за да се осигури стабилността им против свличане, пропадане
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или друга опасност за персонала или конструкциите. Всички свлечени излишни маси извън границите на
изкопа и определените изкопни повърхности ще бъдат премахнати.
Вертикалните и траншейни изкопи ще бъдат конструирани съобразно съответните държавни
норми за безопасност - ППЗРЗС Д-3-02-01.
Контрол и приемане
Контролът по изпълнение на изкопните работи включва проверките за:
Завършването на всички работи, предшестващи започването на изкопите, съгласно проекта
Спазването на
технологичните изискванията в проекта, на правилата за безопасност и
здраве при изпълнението на работите, и Правилата за приемане на земни работи и земни съоръжения, и
Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите, а именно:
Спазването на
проектните изисквания по отношение на временните и
окончателни откоси и контурите на изкопите.
За водочерпенето (където се е наложило) се изготвя дневник с описание на помпите и уредбите
Когато са
установени различия между проекта и инженерно-геоложките проучвания
на земната или скална основа, се съставя протокол за установяването им
Извършените лабораторни анализи за установяване качествата на почвения грунд в основите на
съоръженията, на добитите кариерни материали и земни пулпове, според изискванията на проекта, като
за резултатите се изготвя протокол
Спазване на проектните изисквания относно временните и окончателни откоси и контурите на
изкопите по време на изпълнението им обхващащ:
Проверка на стръмността и разположението на временните и постоянните откоси на скатните,
траншейните заимствени изкопи, изпълнението на берми, както и на изкопите за основи на сгради,
съоръжения и конструкции, вкл. машинни фундаменти и за строителните ями
Дълбочините и стабилитета на стените на изкопите с вертикални откоси със и без укрепване, в
зависимост от профила
Дълбочините и осигуряването на стабилитета на стените на изкопите с вертикални
откоси, изпълнявани с укрепване
Широчината на дъното при траншейните изкопи
Достигането на проектните коти на дъното на изкопите
Отстраняването на оставения защитен слой при прекъсване на изкопни работи:
Отстраняването му от дъното на изкопа съгласно проекта
Наличието на изоставени недоизкопани части от машинно изпълнение изкопи
Спазването предвидената в проекта технология за отстраняване на защитен слой
При наличие на воден приток:
Извършва се контрол върху спазване специфичните изисквания за водочерпенето и
безопасността на труда, посочени в проекта
Правилното попълване на дневника за работите по водочерпене
При работа в скални почви:
Следи се за изпълнението на мероприятията, изисквани в проекта и правилниците
Изпълнението на изкопни работи в зимни условия включват проверките:
За данните, отразени в дневник за температурите и проведените мероприятия за зимно
строителство - предпазване от измръзване, снегозадържане, засоляване, разкъртване, изграждане на
защитни съоръжения
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Контрол върху изпълнението на изкопи в зимни условия:
Не се допуска извършване на засоляване върху замръзнали почви, когато предстои
полагане на тръби, стоманобетонни конструкции или метални съоръжения на разстояние, по-малко от 10
метра от участъка на засоляването;
Не се допуска оставяне на изкопни ями и траншеи в замръзнали почви с незавършени
строителни работи до настъпването на прелетното затопляне без укрепване на стените.
Показателите, контролирани при изкопните работи имат следните допустими отклонения от
проекта:
Отклонения от проектната ос ±0.05м
Отклонения от проектния надлъжен наклон по дъното на канали, траншеи, дренажи и други
±0.0005%
Отклонения в размерите на напречното сечение на каналите ±0.05м
Отклонение по отношение наклона на планираните площи ±0.001 м
Увеличаване на наклона на откосите не се допуска
Средно превишение на котите по короната на насипа ± 0,10м
Колебание в единични измервания от -0.2 до +0.3м

Кофражни работи
Съответствие с нормативната уредба
БДС 8635:1978 Платна кофражни метални
БДС ЕЫ 12390-1:2012 Изпитване на втвърден бетон. Част 1: Форма, размери и други изисквания
за пробни тела и кофражни форми
БДС ЕЫ 13377:2003 Готови дървени греди за кофраж. Изисквания, класификация и оценяване
БДС ЕЫ 15435:2008 Готови бетонни елементи. Кофражни блокове от нормален бетон и бетон с
леки добавъчни материали. Характеристики и изпълнение на продуктите
БДС ЕЫ 15498:2008 Готови бетонни продукти. Дървобетонни блокове за кофраж. Характеристики
и изпълнение на продуктите
БДС 427:1990 Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви
БДС 771:1972 Бичени материали от широколистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви
БДС 16186:1985 Дъски от широколистни дървесни видове. Размери и технически изисквания
БДС 17097:1989 Дъски от иглолистни дървесни видове. Размери и технически изисквания
БДС 6716:1972 Болтове Т-образни за тръбно скеле
БДС ЕЫ 1004:2006 Подвижни работни площадки и скелета от готови елементи. Материали,
размери, проектни натоварвания и изисквания за безопасност
БДС ЕЫ 12811-1:2004 Временни съоръжения за строителство. Част 1: Скелета. Експлоатационни
изисквания и основно проектиране
БДС ЕЫ 12812:2008 Скелета. Изисквания за изпълнение, проектиране и монтаж
БДС ЕЫ 12813:2004 Временни съоръжения за строителство. Носещи скелета от готови
елементи. Специфични методи за конструктивно проектиране
БДС ЕЫ 1298:2003 Подвижни работни площадки и скелета. Правила и ръководство за съставяне
на работни инструкции
БДС ЕЫ 39:2003 Стоманени тръби за тръбно скеле. Технически условия на доставка
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БДС ЕЫ 74-1:2006 Съединения, болтове и опорни плочи за работни и носещи скелета от
стоманени тръби. Част 1: Съединения за тръби. Изисквания и методи за изпитване
БДС ЕЫ 74-2:2008 Съединения, болтове и опорни плочи за работни и носещи скелета от
стоманени тръби. Част 2: Специални съединения. Изисквания и процедури за изпитване
Условия за започване
Преди започване на кофражните работи трябва да са изпълнени и приети:
Проектните коти и наклони/откоси на изкопите;
Проектните параметри на уплътнената почва.
Мерки за безопасност
При използване на строителни машини, скелета, платформи или люлки за извършване на
кофражни и армировъчни работи се спазват изискванията за безопасна работа с тях.
Преминаването (включително с ръчни колички) върху кофраж и монтирана армировка става само
по стабилно поставени върху подложки пътеки. Пътеките се поставят на разстояние не по-малко от 1,5 м
от външните контури или непокрити отвори, както и от други елементи, представляващи опасност при
евентуално падане встрани на преминаващите по пътеките.
При монтаж на кофраж на няколко нива едно над друго всяко следващо ниво може да се монтира
само след стабилно укрепване на долното.
Забранено е изкачването на работници по кофражите по време на монтажа им, както и
стъпването и движението върху монтираните части без използването на специални приспособления.
Подготовката, оразмеряването, сглобяването, разглобяването, ремонтирането и почистването на
кофража (кофражните платна) се извършват извън строежа и в границите на строителната площадка.
Кофражните елементи да се подреждат на строителната площадка преди започване на работа според
последователността и вида на технологичните операции, при които те ще бъдат използвани.
Ако не е посочено друго решение със съответно предвидени ефективни мерки за осигуряване на
безопасността при работа, стенният кофраж за асансьори и други шахти да се изпълнява след
направата на етажна подова плоча
Стойките и подпорите на кофража за хоризонтални конструктивни елементи се отстраняват едва
след сваляне на страничния кофраж. Декофрирането на елементи от сгради и съоръжения
се извършва поетапно и с повишено внимание по нареждане и съгласно указанията на
техническия ръководител.

Последователност на изпълнение
Направа на кофражни платна, включително рендосване на дъските, изрязване на форми
по размери, наковаване върху готови кръжила;
Монтиране на кофражните платна, отвесиране и укрепване, монтиране на кофражните
платна при всеки етап от бетонирането им;
Разкрепване сваляне и преместване на кофражните платна с почистване и намазване с
масло.
Когато кофражът се употребява повторно, цялостно се почиства докато се приведе в
добър вид преди приемането му.
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Контрол и приемане
Когато в проектите не са посочени допустимите отклонения при изпълнението на кофражи и
скелета, се спазват стойностите:
Когато в проектите не са посочени допустимите отклонения при изпълнението на кофражи и
скелета, трябва да са спазени стойностите:
Отклонения в подпорните разстояния на кофражните елементи, подложени на огъване, спрямо
проектните:
на 1 т дължини:
+25 мм
на целия отвор:
+75 мм
Отклонения от вертикалата или от проектния наклон на кофражите и на пресечните им линии:
на 1 т височина: 5 мм
на цялата височина на конструкциите за:
а)
фундаменти: 20 мм
б) стени и колони с височина до 5 т вкл.: 10 мм
в) стени и колони с височина над 5 т: 15 мм
г) колони, свързани с греди: 10 мм
д) греди и дъги: 5 мм
Отместване на осите на кофража от проектните за:
фундаменти: 15 мм
стени и колони: 8 мм
греди и дъги: 10 мм
фундаменти под стоманени конструкции (1_ е дължината на отвора при стъпка на
колоните в т): 1,1 1_
Отклонения във вътрешните размери на кофрираните напречни сечения на греди, колони, стени:
-0 до +5
Местни неравности на кофражните платна (при проверка 2-метрова летва): 3 мм
Армировъчни работи
Съответствие с нормативната уредба
БДС 4758:2008 Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна
стомана В235 и В420
БДС 5267:1974 Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни конструкции
БДС 9251:1989 Тел стоманен кръгъл за армиране на предварително напрегнати стоманобетонни
конструкции
БДС 9252:2007 Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна
стомана В500
БДС 10065:1986 Тел стоманен нисковъглероден кръгъл студеноизтеглен с общо предназначение
БДС Е1М 10080:2005 Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи
положения
БДС Е1М 10080:2005 Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи
положения
Условия за започване
Преди започването на армировъчни работи трябва са удовлетворени следните условия:
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Удовлетворени са мерките за безопасност на строителната площадка и са проведени
съответни инструктажи;
Проектните изисквания към кофража за осигуряване поемането на предвидените в
проекта постоянни и временни товари без опасност за работниците и авария на конструкциите;
Проектните изисквания към кофража за осигуряване предаването на действащите товари
върху земната основа или върху вече изпълнени носещи конструкции
Техническият ръководител и надзорникът на обекта да са приели изпълнения кофраж с
акт и да са разрешили монтажа на армировката
Мерки за безопасност
Заваряването да се извършва само от работещи, които притежават съответната
правоспособност за конкретния тип заваряване и след като те са преминали необходимия инструктаж по
безопасност на труда и противопожарна охрана.
Лицата, които работят със строителни машини, задвижвани чрез електрически двигатели, трябва
да притежават валидно удостоверение за най-малко II квалификационна група по електробезопасност.
Армировъчните работи на височина се извършват само от устойчиви и обезопасени платформи
или от инвентарни или индивидуално проектирани и оразмерени скелета. Забранено е рязане с ръчна
ножица на парчета от стоманени пръти, по-къси от 0,30 м
Обработката на армировка и изправянето на кангалната стомана да се извършват само на
оградени и обезопасени за целта места. Тези места да се означават като “опасни зони” с ограничен
достъп.
Последователност на изпълнение
Изпълнението на армировъчни работи се състои в следните операции:
Изготвяне на армировката на основание на одобрените работни чертежи за съответните
съоръжения.
Доставяне на фасонирана армировка по спецификация, съответно етикирана съгласно
позициите от армировъчните планове.
Монтаж на армировката съгласно проектното положение в кофражните форми без
каквито и да е повреди
Осигуряване на положената армировка срещу преместване
По повърхността на армировката не се допуска да има вещества, които могат да окажат
вредно въздействие върху стоманата, бетона или сцеплението между тях. Състоянието на повърхността
на армировката се проверява преди монтажа й.
Контрол на армировъчните работи
Заварените съединения на армировъчните стомани трябва да съответстват на предписанията в
проекта. В случаите, когато в проекта не са определени видът, конструкцията и геометричните
характеристики на съединенията, се спазват изискванията на приложения № 2 и 3 от Нормите за
проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, които са дадени и като приложение № 12 - табл.
1 и 2, на правилата.
Бетонови работи
Съответствие с нормативната уредба
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БДС 10038:1972 Материали естествени трошени добавъчни за огнеупорен бетон
БДС 166:1972 Добавки активни минерални към свързващите вещества
БДС 12100:1989 Портландцимент бял
БДС 6387-82 Бетони с леки добавъчни материали. Методи за изпитване
БДС 7416-87 Бетон клетъчен. Методи за изпитване
БДС 12770-75 Бетони огнеупорни. Класификация. Технически изисквания. Методи за изпитване
БДС 14068-77 Бетон видим. Класификация и технически изисквания налягане
БДС ЕИ 12504-1:2009 Изпитване на бетон в конструкции. Част 1: Ядки. Изрязване, проверка и
изпитване на натиск.
Условия за започване
Преди да започне полагането на бетона, трябва да са завършени предшестващите дейности по:
Почистване на кофража и армировката.
Непосредствено преди бетонирането се навлажнява или смазва кофражът
Контрол и приемане на кофража
Контрол и приемане на армировката
Мерки за безопасност
Полагането на бетона да започва след приемането на кофража и армировката по съответния
нормативен ред.
Полагането и вибрирането на бетонната смес в самостоятелни стоящи конструктивни елементи и
в дълбоки фундаменти да се извършва от обезопасени работни площадки с плътен под и парапет с
бордова лента, средно и главно перило за ръцете.
Скелетата, по които се превозва бетон към отделно разположени греди и колони, да са с плътен
под с ширина не по-малка от 1,2 м и да са оградени с парапет с най-малко средно и главно перило за
ръцете и бордова лента
При механизирано полагане на бетон след прикачване на стоманеното въже за куката на
повдигателния механизъм, обслужващият бетонджия-сапанджия задължително да се отдръпва встрани
така, че да не е в обсега на повдигания товар. Строго се спазват подаваните сигнали.
При липса на пряка видимост с краниста да се поставя втори сигналист. Сигналистите при
подаване на сигналите да ползват сигнални оранжеви (резедави) жилетки и най-малко едно ярко
червено сигнално флагче. Схемата с описанието и значението на използваните от сигналистите сигнали
да се постави на видно място на входа към санитарно - битовите помещения (фургоните).
Забранено е кранистът да върти кофата над работници без подаване на сигнал и докато те се
намират в опасната зона.
Бетонната смес да се изсипва от кюбела само след установяването му в пълен покой. След
приключване на бетонирането да се почиства щателно от бетоновата смес.
На площадката за зареждане на кюбелите с бетонна смес се забранява присъствието на други
лица освен обслужващия работник. Площадката да се означава като зона с ограничен достъп със знаци
“Забранен достъп за външни лица” и “Опасност от падащи предмети”, а работещите при преместване на
товара да застават извън опасната му зона.
Последователност на изпълнение
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Полагането на бетон с автобетонпомпа започва от най-отдалечената точка и, като по в процеса
на бетониране се скъсява чрез демонтиране на определени звена, в следния ред:
Стабилизиране на помпата
Монтаж на тръбопровода
Приемане на бетона от транспортното средство
Почистване на транспортното средство
Зареждане на помпата с бетонова смес
Полагане на бетонната смес в кофражната форма
Уплътняване на положената бетонна смес - ръчно или машинно
Избутване ръчно на бетона в ъглите и местата с гъста армировка
Очукване на кофража с дървени чукове
Подравняване на повърхността след бетониране с мастар, изпердашване и заглаждане
Демонтаж на тръбопровода
Почистване на помпата и принадлежностите й след приключвай на работата и всички
други допълнителни манипулации
Контрол и приемане на бетонови работи
Контролирането и определянето на якостта на бетона ще бъде направено на базата на якостта
на натиск на 28-ия ден и съгласно БДС ЕИ 206-1 чрез статистически метод, позволяващ сравнения
между действителната бетонна якост и стандартната (контролирана) якост за съответен клас бетон,
който ще се постигне.
Якостта на бетона ще бъде определена чрез пробни кубчета, които са приготвени, складирани и
изпитани според изискванията на БДС ЕИ 12390-2 в заготовъчни форми, отговарящи на формите в
съгласно БДС ЕИ 12390-1.
Пробите за изпитване на бетонната якост ще бъдат взети от мястото на приготвяне на бетона
и/или от мястото на полагане.
На контрол по време на производството на бетона подлежат:
•
количеството и качеството на влаганите материали (цимент, добавъчни материали, вода,
а при предписания - пълнители и химически добавки) съгласно рецептурния състав;
•
класът на бетонната смес по консистенция;
•
плътността на прясната бетонна смес;
•
продължителността на замесване;
класът на бетона по якост на натиск, а за леките бетони - и класът по плътност
Контролът на бетона на строителната площадка включва:
•
входящ контрол при доставяне на бетонната смес;
•
проверка на консистенцията и вземане на контролни проби за определяне на класа на
бетона по проектните показатели;
•
отделните работи (процеси) по време на полагането, обработката и отлежаването на
бетона;
•
качеството на извършените бетонови и стоманобетонови работи по външен вид след
декофрирането.
Изпитването на бетонната смес и на бетона и оценката на резултатите се извършват съответно
по БДС 4717, БДС 7016, БДС 505, БДС 7269, БДС 9673, БДС 3816 и БДС 15013.
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Контрол на изградените бетонни и стоманобетонни конструкции:
Контролът на качеството при изпълнението на бетонните и стоманобетонните конструкции
гарантира нормативната им надеждност при експлоатация и дълготрайност и при минимални разходи за
поддържане.
Материалите, изделията и елементите, използвани при изпълнението на бетонни и
стоманобетонни конструкции, трябва да съответстват на предписаните в проекта и да притежават
сертификати. В случаите, когато няма сертификат, се прилагат лабораторни документи и заключения,
които доказват тяхната годност за употреба.
Метални конструкции и изделия
Съответствие с нормативната уредба
БДС ЕИ 10025-1:2005 Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи
технически условия на доставка
БДС 3112-85 Заваряване. Краища за ръчно електродъгово и газокислородно заваряване. Форма
и размери
БДС 530-80 Нитове. Общи технически изисквания
БДС 1960-73 Гайки кръгли. Технически изисквания
БДС 3202-88 Шайби. Технически изисквания. Правила за приемане и методи за контрол
БДС 3905-74 Болтове анкерни. Размери
БДС 3907-70 Гайки за анкерни болтове. Размери
Позовавания
“Директива 89/106ЕЕС за строителни продукти”;
“Наредба № 3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции”;
DIN EN ISO 3834-2:2006 “Изисквания към качеството на заваряване чрез стопяеми метални
материали - Част 2: Подробни изисквания към качеството”;
БДС EN 10204:2005 “Метални продукти. Видове документи от контрол”;
ISO 13920:1996 “Заваряване - Общи допуски за заваръчни конструкции - Размери на дължини и
ъгли - Форма и позиция”;
DIN EN ISO 14731:2006 “Координиране на заваряването - задачи и отговорности”;
БДС EN ISO 15610:2003 „Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални
материали. Квалификация въз основа на изпитани допълнителни заваръчни материали;
БДС EN ISO 15614-1:2006 “Спецификация и квалификация на заваръчните процедури за метални
материали. Изпитване на заваръчни процедури. Част 1: Електродъгово и газово заваряване на стомани
и електродъгово заваряване на никел и никелови сплави.
DIN 18800 - 7 “Стоманени конструкции - Част 7: Изпълнение и квалификация на изпълнителя.
Условия за започване
За започване монтажа на металните конструкции трябва да са приключили работите и приети с
протокол от нулев цикъл, включващ фундаментите и други опори на стоманената конструкция. Допуска
се започване на монтажните работи, когато са готови и приети част от площадката на сградата,
фундаментите и други опори под стоманените конструкции, най-често в границите между
температурните фуги.
78
Подписал : Валентин Денчев ………………………

Консорциум “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“

Мерки за безопасност
Преди започване на монтажните работи на металните конструкции, се изпълняват следните
подготвителни работи:
Изграждането на временни сгради и съоръжения и пътища, предвидени в ПОИС
Снабдяване на строителната площадка с ел.енергия, вода, сгъстен въздух, и други към
местата за консумация
Подготовка и планировка на монтажните площадки, устройство на складови площи,
осветление, пожарна безопасност и др.
При сглобяване и монтаж:
Спазват се монтажните планове при изработване на металната конструкция.
Стоманените ферми ще бъдат с двойно окачване за стрелата на автокрана, като сапаните ще
бъдат неподвижно закрепени.
Монтажните работи се извършват така, че да са осигурени устойчивостта и геометричната
неизменяемост на монтираната част във всеки етап на монтажа и безопасното изпълнение на
монтажните и останалите видове строителни работи, извършвани по съвместен график
При монтажа на кулокранове в обсега на монтажната площадка не се допуска извършване на
други видове СМР и достъпът на лица, неучастващи в монтажния процес.
Елементите и конструкциите при преместването им с кран се осигуряват срещу завъртане и
движение.
Не се допуска работещите да се качват върху елементите и конструкциите по време на
преместването им с кран.
При недостатъчна носеща способност на почвата под опорите на крановете се поставят щитове,
плочи или траверси.
За да се минава между фермите, трябва да бъдат направени мостчета, с ширина най - малко
80см и с парапет. Минаването по фермите и по подкрановите греди се допуска само при наличие на
опънато въже по дължина на фермите или подкрановите греди, на които се окачват предпазни пояси.
Забранява се повдигнатата част на конструкцията да остане във висящо положение. Елементите
или конструкциите се откачват от куката при товарене или разтоварване само след като се провери
тяхното стабилно състояние. Когато се монтират елементи, те могат да се откачват само след като
бъдат закрепени на място, както следва:
Колони - с не по-малко от 4 анкерни болта
Покривни ферми - с напречни и надлъжни връзки, свързващи фермата с укрепените
такива
Елементи, които се закрепват чрез заварка - с всички монтажни болтове по проекта
Занитваните корпуси - с не по-малко от 20% от предвидените нитове
Скелетата, служещи за монтиране на конструкции, не трябва да се свързват или
опират към конструкциите, преди да се укрепят правилно.
Когато се монтират ферми, подът на скелето и положението им спрямо опорите на фермите
трябва да позволяват на работниците, които преминават и монтират фермите, да работят от пода и да
не стъпват върху опорите на фермата
Движението по долния пояс на фермата и работенето върху него се допуска само при наличие
на опънато въже, за което да се закачва самозатварящата се кука на пояса.
Трябва да се вземат мерки срещу претриване и провисване на въжетата.
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Работенето върху горния пояс на фермата може да се допусне само при задължително
използване на предпазен пояс.
При използване на автокран
Задължения на собственика: Собственика на крана е задължен да осигури правилна
експлоатация, редовно поддържане и преглеждане на крана и сменяемите товарозахранващи
приспособления; да назначи отговорно техническо лице и правоспособен обслужващ персонал, кранист,
правоспособен такелажник, монтьор, отговорно лице за безопасно пренасяне на товари, което да следи
за правилното извършване на товаро-разтоварните работи да спре незабавно работа при наличие на
неизправности или други причини, които създават рискови ситуации; да предаде на обекта разработена
инструкция; Преди започване работа с крана на същия да бъде извършен технически преглед и да бъде
разрешено да се работи с него едва, след като се установи, че е в изправност. Прегледът се отразява в
дневник. Едновременно с това се проверява състоянието на подкрановия път с всички механизми и
предпазни устройства.
Задължения на краниста: Кранистът не трябва да отвлича вниманието си със странична дейност,
а да следи за правилната работа на механизмите, а при поява на неизправност веднага да уведоми
отговорника; забранено е присъствието в кабината на лица нямащи отношение към работата с крана;
Преди всяко движение, краниста подава звуков сигнал. Сигнал “стоп“ краниста изпълнява независимо
кой го е подал. Забранено е пренасянето на товари, когато под тях се намират хора. При повдигане и
преместване на товари, краниста се съобразява със сигналите на такелажника. Товароподемната кука
на крана задължително се установява под центъра на товара за да се избегне наклонено положение на
въжето. Повдигане на товари се разрешава само отвесно. При повдигане на товар близък до
максималната товароподемност на крана, същия се повдига на 30 см. над земята за проверка на
спирачката и правилното обвързване на товара
При хоризонтално преместване на товара, същия предварително се вдига на височина 1,00 м. от
съществуващите препятствия. Преместените товари се поставят само на предварително определените
за това места.
Забранява се на краниста: да влачи товара хоризонтално при косо положение на въжетата; да
открива с куката товари засипани с пръст, притиснати от други товари, заляти с бетон и др.; да поставя
товара върху кабели, тръбопроводи и др.;да работи с неизправни предпазни устройства и механизми;
Доставка на метални структури, елементи и дребни крепежни конструкции на обекта
Металните конструкции се доставят на обекта на отделни елементи - марки. Една марка
представлява носещ елемент (колона, греда, ферма и др.), изработена от главен стоманен профил и
заварените към него второстепенни елементи. Всички елементи се доставят на обекта етикирани
(трайно маркирани), съгласно позициите им, посочени в монтажните и детайлировъчни планове,
сортирани по технологична зависимост на монтаж.
Последователност на изпълнение:
Монтаж на метални конструкции и врати
Изработката и монтажът на стоманените конструкции и дограми се извършва по утвърдени
технологически документации (технологични инструкции, карти, процедури и др.). За тегло на
стоманените конструкции се приема теоретически изчисленото въз основа на работните чертежи (КМ
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и/или КМД - конструкции метални детайлировка). Разрешава се към него да се добавя теглото на
заводските заварки в размер на 1,5% за нитовите глави, 2% - за прътовите конструкции и 3 % за
пълностенните нитовани конструкции от теоретично изчисленото тегло.
По време на монтажните работи на стоманените конструкции се води дневник, в който се
отразяват условията и обемът н работите, изпълнявани от отделните групи работници. В дневника се
отразява монтажът на отделните конструктивни елементи и части от структурата, изпълнението на
заварките. Приемането на стоманените конструкции се извършва преди полагането на грунда, с
участието на представители от монтажната организация.
Монтаж на вертикални носещи елементи (стойки, колони):
Подбиране на необходимите звена за монтаж и проверяването им по чертеж
Подготовка на монтажната площадка за уедрена сглобка на отделните звена
Установяване на необходимите подемни съоръжения
Уедрено сглобяване на колоната с пасване, центроване и нивелиране на отделните
звена и съединението им посредством болтове и заварка, като предварително се зачистват допирните
части от замърсявания и ръжда
Проверка и почистване на фундамента
Завързване на колоната със стоманено въже
Пробно повдигане
Проверка на окачването
Изправяне и поставяне на колоната върху фундамента, или наставяне на отделните
звена и детайли последователно на място
Отвесиране и центровка на колоната или на отделните звена
Окончателно притягане на фундаментните и свързващите болтове и тези на
допълнителните укрепвания
~ Цялостна електроженова заварка
Контрол при подливането на колоната с бетон
Демонтаж и прибиране на всички съоръжения
Проверка правилността на качеството на монтажа и предаване на извършената работа с
протокол.
Монтаж на решетъчни конструкции (покривни, ограждащи):
Подбиране на необходимите звена за монтаж и проверяването им по чертеж
Подготовка на монтажната площадка за уедрена сглобка на отделните звена в блокове
Установяване на необходимите подемни съоръжения
Зачистване допирните части от замърсявания и ръжда
Уедрено сглобяване на конструкцията с пасване, центроване и нивелиране
Насипни работи
Съответствие с нормативната уредба
Качествата на материалите за насипване ще се установят по лабораторен способ от
правоспособна лаборатория и да се одобрят от Строителният надзор.
При изпълнението на насипи и уплътняване спазваме изискванията на:
БДС 676-85 Почви строителни. Класификация
БДС 2761-86 Почви строителни. Физически свойства. Определяне и означение.
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БДС 644-83 Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на водното съдържание
БДС 646-81 Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на специфичната плътност.
БДС 647-83 Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на обемната плътност.
БДС 8992-84 Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на компресионните свойства.
БДС 14783-79 Почви строителни. Метод за лабораторно определяне
БДС 8004-84 Почви строителни. Определяне на обща деформация.
БДС 15130 Определяне на стойността на постигнатата на място носимоспособност и степен на
уплътняване на строителни почви по метода "натискова плоча".
БДС 17146:1990 Почви строителни. Определяне на максималната плътност на скелета и
оптималното водно съдържание на почвите. Метод на Проктор.
БДС 10188:1982 Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на якостта на срязване в
едноплоскостен апарат.
БДС 15783:1983 Пясък за пътни настилки. Класификация. Технически изисквания
БДС ЕИ 1097-1:2011 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на
скалните материали. Част 1: Определяне съпротивлението на износване (тюго-Оеуа!)
БДС ЕИ 1097-10:2003 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на
скалните материали. Част 10: Определяне на височината на проникване на вода
БДС ЕИ 1097-5:2008 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на
скалните материали. Част 5: Определяне на съдържанието на вода чрез изсушаване в сушилен шкаф с
вентилатор
БДС ЕИ 1097-2:2010 Изпитване за определяне на механични I/ характеристики на скалните
материали. Част 2: Методи за опред отивлението на дробимост.
Условия за изпълнение
За започване на насипните работи трябва да са изпълнени следните условия:
Съответствието на приетите в Проекта и действителните физико-механични показатели на
почвите;
Плътността и носимоспособността на основата на насипа преди подготовката на насипа;
Еднородността на почвата за влагане;
Равността и наклона на повърхността на земната основа на насипа; Широчината на земната
основа на насипа;
Правилното изпълнение на водоотвеждащите и дренажни съоръжения.
Мерки за безопасност
Предварително се установят и съответно минимизират опасностите от съоръжения и мрежи;
Откосите се оформят или се използва подходящо укрепване
При работа в кални и влажни изкопи да се използват ботуши.
Последователност на изпълнение
Засипването на изкопите ще се изпълнява от несвързан инертен материал дренажен чакъл,
баластра и трошен камък) съгласно предписанията на Проектанта ще се правят на пластове и ще се
трамбоват според ширините и дължините на траншеите с трамбовки или вибрационни валячета до
постигане на уплътненост.
82
Подписал : Валентин Денчев ………………………

Консорциум “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“

Насипването на почвен пласт под конструкции се извършва чрез пластове с максимална
дебелина 0.25 м. Работите по насипването ще се извършват като материалът на основата да не е
прекалено мокър вследствие на дъждовни повърхностни води, нито да е пресушен поради изпарение. На
места материалът на основата е прекалено мокър или прекалено сух, или не покрива очакванията към
материалите, ще се замени с подходящ материал.
Последователност на операциите при трамбоването с пневматична трамбовка
комплектоване на трамбовката;
свързване на трамбовката към маркуча и въздухопровода (компресор за трамбоване).
Контрол и приемане
Контролът при изпълнението на насипи включва:
Проверките за завършени съгласно проекта всички предшестващи з< работи и
подготвителни работи за терена
Спазването на технологичните изисквания на проекта и на приемане на земната основа
и фундаментите
Спазването на правилата за безопасност и здраве при СМР
Височината на насипа
Наклоните на основата на насипа
Дебелината на положения уплътнен пласт При зимни условия се проверяват:
Спазването на изискванията на проекта
Данните, отразени в Дневника за температурите
Спазването на правилата за безопасност при СМР в зимни условия
Скелета и платформи
Съответствие с нормативната уредба
БДС ЕИ 12812:2008 Скелета. Изисквания за изпълнение, проектиране и монтаж
БДС ЕИ 1298:2003 Подвижни работни площадки и скелета. Правила и ръководство за съставяне
на работни инструкции
БДС 427:1990 Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви
БДС 771:1972 Бичени материали от широколистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви
БДС 16186:1985 Дъски от широколистни дървесни видове. Размери и технически изисквания
БДС 17097:1989 Дъски от иглолистни дървесни видове. Размери и технически изисквания
БДС 6716:1972 Болтове Т-образни за тръбно скеле
БДС ЕИ 1004:2006 Подвижни работни площадки и скелета от готови елементи. Материали,
размери, проектни натоварвания и изисквания за безопасност
БДС ЕИ 12811-1:2004 Временни съоръжения за строителство. Част 1: Скелета
Експлоатационни изисквания и основно проектиране
БДС ЕИ 12813:2004 Временни съоръжения за строителство. Носещи скелета от готови елементи.
Специфични методи за конструктивно проектиране
БДС ЕИ 39:2003 Стоманени тръби за тръбно скеле. Технически условия на доставка
БДС ЕИ 74:2003 Съединения, болтове и опорни плочи за работни и носещи скелета от стоманени
тръби. Изисквания и методи за изпитване
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БДС ЕИ 74-1:2006 Съединения, болтове и опорни плочи за работни и носещи скелета от
стоманени тръби. Част 1: Съединения за тръби. Изисквания и методи за изпитване
БДС ЕИ 74-2:2008 Съединения, болтове и опорни плочи за работни и носещи скелета от
стоманени тръби. Част 2: Специални съединения. Изисквания и процедури за изпитване
БДС ЕИ 74-3:2007 Съединения, болтове и опорни плочи за работни и носещи скелета от
стоманени тръби. Част 3: Равнинни опорни плочи и болтове. Изисквания и процедури за изпитване
Безопасност и контрол при работа със скелета
Преди започване на демонтаж и монтаж на скелета, платформите и люлките, техническият
ръководител се задължава да провежда инструктаж по безопасността на труда с работниците, които ги
изпълняват.
Преди да се пристъпи към сглобяване на скелето, елементите и фиксиращите устройства
подлежат на визуален контрол и при наличие на елементи с повреди и дефекти, същите да се заменят с
годни
Транспортиране на елементите на скелето се извършва съгласно инструкциите на
производителя за осигуряване срещу удари и повреди, хлъзгане, падане.
Състоянието на платформите и скелетата и люлките се проверява от бригадира преди
започването на всяка смяна. При констатиране на неизправност работата да не започва, а ако
неизправността се установи по време на работа, последната да се преустановява до отстраняването.
Скелетата се монтират от квалифицирани работници след провеждане на инструктажи, с
височини и допустими наклони, посочени в техническата карта на производителя само при осигурена
стабилност и равност на основата. Изграждането на скелето се извършва отдолу нагоре, съпроводено с
нивелиране като се осигурява и срещу преобръщане. Може да се използват подходящи противотежести
за баласт на скелето
Фасадните скелета се закрепват към фасадата чрез временни анкериращи устройства с
технически характеристики и размери в зависимост от структурата на основата. Анкериращите
приспособления се поставят едно спрямо друго по височина, на разстояние посочено от производителя.
Забранява се ползването на скелета, платформи и люлки, когато:
1. не отговарят на изискванията на паспорта или на проекта; не са анкерирани /укрепени/
към сградата или съоръжението.
2. имат деформирани, пукнати, корозирали, загнили или липсващи елементи
луфтът между пода и стената на сградата /съоръжението/ е по -голям от 0.05 м при изпълнение
на зидарски работи е 0.2 м при изпълнение на довършителни работи и полагане на топлоизолации
Монтаж и демонтаж на скелета и платформи
Монтажът и демонтажът на скелетата, платформите и люлките се извършва от опитни
работници, ползващи предпазни колани, обувки с неплъзгащи се подметки, под непрекъснато
ръководство на техническия ръководител.
След сглобяването и преди експлоатацията скелето се проверява от квалифицирани за целта
лица, като данните от контрола се нанасят в протокол.
Дърводелски работи
Съответствие с нормативната уредба
БДС ЕИ 942:2007 Дървен материал, използван в строителството. Общи изисквания
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БДС ЕИ 336:2013 Строителен дървен материал. Размери, допустими отклонения
БДС 427:1990 Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.
БДС 456:1984 Материали бичени. Правила за приемане, съхранение и транспорт.
БДС ЕИ 14081-1:2006 Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен материал
с правоъгълно напречно сечение. Част 1: Общи изисквания
БДС 771:1972 Бичени материали от широколистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви
БДС ЕИ 300:2006 Плочи от ориентирани частици (ОБВ). Определения, класификация и
изисквания.
БДС ЕИ 309:2006 Плочи от дървесни частици. Определение и класификация.
БДС ЕИ 912:2011 Елементи за закрепване на дървен материал. Изисквания за дюбели със
специална конструкция за дървен материал
Мерки за безопасност
При обработването на дървесината задължително се спазват изискванията, посочени в
експлоатационните документи на съответната машина и в технологичните инструкции, в т. ч. за
допустимите размери, маса, обем, избор на обработващия инструмент, режими на обработване.
Забранено е свалянето на защитните съоръжения, както и работата с неокомплектовано
оборудване или такова със свалени защити. Задължително е защитните ограждения на зоните на
рязане, задвижващите механизми, механизмите за подаване и капаците (вратите) да имат блокировка от
пусковите и спирачните устройства.
Обработването на детайли на дървообработващи машини да започва само след достигане на
номиналната честота на въртене на работния орган. При работа обработваните детайли да се закрепват
устойчиво. Забранено е пускането на машината в действие, ако приспособлението, детайлът или
обработващият инструмент не са закрепени безопасно. Приспособленията за закрепване на детайли или
на инструменти, които се установяват върху машината, се затягат в посока, обратна на въртенето.
Последователност на изпълнение
При разкрояване на иглолистни фасонирани материали с дебелина до 10 см и на широколистни
с дебелина до 8 см задължително се използват приспособления за притискане на материала към
линеала на плота. Забранено е подаването с ръце на материала за разбичване на разстояние от
циркулярния трион, което е по-малко от 30 ст. При установяване на неизправност в предпазните
устройства на дървообработващите машини работата с тях се прекратява.
Последователност при направа на покривни конструкции, дървени подове, скелета:
направа на платформа за шаблона;
разчертаване на шаблон за конструкцията
приготвяне и изрязване на всички части по шаблона и по размери;
предялване на две и повече страни ако е необходимо
направа на сглобките; пренасяне на готовите части и монтирането им на място
закрепяне на хоризонтални и наклонени елементи към носещи ги с пирони, скоби и други
фиксиращи средства;
поставяне на клещи, паянти и други допълнителни опорни елементи;
наковаване и притягане на цялата конструкция
Последователност при направа на обшивки:
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подготовка на основата за получаване на равнинна повърхност
оразмеряване по шаблони, разкрой и изрязване /предялване ако е необходимо/ на
дъските или дървени плоскости по шаблон и размер;
поставяне върху скарата /или друга основа според детайла/ и наковаване към опорните
точки (при глъб и зъб краищата трябва да са напаснати)
Последователност при паркети и настилки с дъски:
почистване на помещението, даване на линия на паркетните редове и поставяне на
паркетните парчета /ламели/ на паркета;
при кован паркет елементите се наковават;
при лепен паркет - първо се грундира основата, след което се полага лепилната паста
при всеки започващ нов ред;
Оформяне и изрязване на парчета за фуги, ъгли, под радиатори, около тръби и др. и
поставяне на парчето по съответната технология (лепене или наковаване);
Изрязване на первазите по съответните дължини и закрепването им към стената чрез
подходящи фиксиращи средства.
Контрол и приемане на дърводелски работи
Извършените дърводелски работи трябва да отговарят на предписанията на Проектанта,
изискванията в РПОИС и технологиите за изпълнение. Дървените конструкции трябва да са изпълнени
така, че да са осигурени:
тяхната геометрична неизменяемост и устойчивост,
без премествания
спазени наклони и връзки
Преградни стени зидани
Съответствие с нормативната уредба
БДС ЕИ 771-4:2011 Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария
БДС ЕИ 771-4:201 ША:2013 Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария.
Национално приложение (ИА)
БДС ЕИ 998-2:2010/МА:2013 Изисквания за разтвор за зидария. Част 2: Разтвор за зидане.
Национално приложение (МА).
Условия за започване
За започване изпълнението на зидарски работи трябва да са изпълнени следните дейности:
Да са завършени и приети с протокол бетоновите работи
Взети са бележки от работния чертеж
Оразмеряване на помещенията и зидовете съгласно проектната документация
Мерки за безопасност
При придвижване на работещи по стени с дебелина, по-голяма от 0,75 м, да се
използват предпазни колани.
При иззиждане на стени с височина по-голяма от 7,0 м задължително да се използват
козирки.
Работните места на зидарите трябва да са разделени с плътни защитни прегради.
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При извършване на зидарски работи отворите в стените,
както и
отворите
в
пода да бъдат обезопасени срещу падане с парапети или здрави и
означени
с
надписи “отвор” капаци, които да могат да понесат предвидения товар.
Подходи, проходи и входове към работната площадка да са съоръжени с предпазни
подове и козирки съобразно конкретните условия.
Ако обезопасяването с колективни средства за защита на работните места на зидарите,
разположени над 1,5 м. височина от пода или терена, е невъзможно или нецелесъобразно, зидарските
работи да се извършват с ползване на предпазни колани.
Изпълнение на зидарски работи в зимни условия:
Изпълнението на зидарски работи в зимни условия се допуска да се извършва при средно
денонощна температура не по-ниска от - 5 °С при спазване на предписанията в проекта.
Зидарийните тела трябва да се съхраняват на сухо, като се предпазват от сняг и
заледяване.
Зидането се извършва с циментови и смесени разтвори с вид и марка съгласно проекта, но не
по-ниски от 2.5 МРа при зидане на стени и 5 МРа
Последователност на изпълнение
Зидарията се изпълнява със зидарски лепилен, вароциментов и циментов разтвор или с два
разтвора /циментов за лицевата страна и вароциментов - за вътрешната/.
Зидането се извършва равномерно по целия етаж на сградата и се прекъсва при необходимост
по наклонена или вертикална стъпаловидна линия. При прекъсване на зидането празнините между
зидарийните тела се запълват с разтвор и се вземат мерки за защита от атмосферни въздействия.
Изискването не важи при изпълнение на сухи зидарии.
Продължаването на зидането след прекъсване и зазиждане на оставени отвори се извършва при
спазване на системата на превръзката на редовете и заклинването във височина и в страничните
плоскости.
Зидането при височина на зидовете над 1.5 m се извършва с помощта на работно
скеле.
Последователността на операциите при зидарски работи е следната
Подбор на блоковете
Пренасяне и подреждане на тухлите на банки в зоната за работа
Приготвяне на разтвора и очукване на тухлите ако е необходимо
Нанасяне на разтвор
Поставяне на тухлите/блоковете
Отвесиране и нивелиране
Контрол на зидарските работи
При приемането на завършени зидарии се прави проверка на:
размерите на зидарията;
връзките й с другите конструктивни елементи;
изпълнението на превръзката на редовете, ширината и запълването на фугите;
вертикалното положение на повърхностите на стените и ъглите;
87
Подписал : Валентин Денчев ………………………

Консорциум “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“

равнинността на стените;
вида и качествата на използваните материали и др. в съответствие с предписанията на
проекта, удостоверенията за качествата на материалите и протоколите от изпитванията.
Проверките за дебелината на зидовете, праволинейността и хоризонталността на редовете,
ширината на фугите и отворите, вертикалността и равността на стените се извършват не по-малко от
два пъти на 1 м височина на зида и при завършване на зидарията на етажа.
При извършване на зидарски работи в зимни условия се води дневник, в който ежедневно се
нанасят данни за атмосферните условия - температура на въздуха, наличие на валежи, температура на
разтвора по време на полагането.
Приемането на всички видове зидарии се извършва преди изпълнението на мазилките и
облицовките с акт. Обр. 12 в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството.
Монтаж на дограми
Съответствие с нормативната уредба
БДС ЕЫ 479:2002 Профили от непластифициран поливинилхлорид (Р\/С-11) за производството
на врати и прозорци. Метод за определяне топлинното свиване
БДС 1890:1979 Врати и прозорци дървени. Технически изисквания
БДС 4614:1988 Врати от дървесина вътрешни за жилищни и обществени сгради. Класификация,
размери и конструкции
БДС ЕЫ 12365-1:2004 Строителен обков. Уплътнители за защита от атмосферни влияния за
врати, прозорци, капаци и окачени фасади. Част 1: Изисквания за техническите характеристики и
класификация
БДС 1330:1984 Обков строителен. Дръжки с шилдове за брави, за врати и прозорци. Типове и
основни размери
БДС 15340:1981 Изделия от стъкло за строителството. Термини и определения
БДС ЕЫ 1279-1:2005 Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 1: Общи положения,
допустими отклонения на размерите и правила за описание на системата
БДС ЕЫ 12758:2011 Стъкло за строителството. Остъкляване и изолация от въздушен шум.
Описание на продукта и определяне на свойствата
Мерки за безопасност
Преди започване на дограмаджийски работи се обезопасяват отворите в стените и пода и
откритите контури на сградите. Предпазните капаци трябва да могат да понесат предвидените товари и
да бъдат осигурени срещу разместване.
Преди започване на столарски и дограмаджийски работи се обезопасяват отворите в стените и
пода и откритите контури на сградите. Предпазните капаци трябва да могат да понесат предвидените
товари и да бъдат осигурени срещу разместване
Местата, над които се повдигат, преместват и монтират стъклопекети и крила на височина, се
ограждат или се организира охрана от поне един наблюдател срещу нараняване от падащи стъкла или
други предмети.
Условия за започване
Преди започване на столарски и дограмаджийски работи техническият ръководител:
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Проверява изправността на скелетата и платформите и при установяване на
неизправност спира работата.
Провежда инструктаж на работещите по здравословни и безопасни условия на труд.
За започване на дограмаджийски работи трябва да са завършени и приети с протокол
предшестващите работи по зидарски работи както и да са уточнени:
Размерите, дадени в спецификациите
Сглобяването на отделните части и елементи
Начин на окачване, отваряне, затваряне и задържане на крилата
Начин на уплътняването между крилата и касите
Последователност на изпълнение
Най-напред се уточнява нивото за монтаж на съответната дограма, като се съобрази с работния
хоризонт, маркиран трайно преди направата на замазките.
Монтажът на дограмата започва със снемане на крилата, монтаж на касата, закриляване и
приковаване на касата към клепетата от страната на пантите, закачване на крилата, подвеждане,
отвесиране, заклиняване другата половина от касата и приковаването й към клепетата. Преди
уплътняване с монтажна пяна касите се укрепват (разпъват) за поемане на налягането създадено от
пено-полиуретановата пяна.
Крилата и стъклопакетите се доставят на строежа с размери, съответстващи на отворите на
касите и рамките. Видът, качеството на стъклата и начинът на закрепване се спазват както са указани в
проекта
Стъклопакетите, които по време на експлоатацията на сградата са подложени на големи
температурни деформации, с оглед предпазването им от счупване трябва да се поставят така, че в
единия край да се допуска свободно разширение.
Контрол и приемане
Всички доставени изделия и изпълнени работи се приемат от техническия ръководител.
За изпълнените дограми се съставят два констативни акта:
За съответствие и качество от производителя.
На обекта след завършване на монтажа.
Крилата и касите на вратите и прозорците трябва да лежат в една равнина.
Не се допуска приемането на дограми, за отварянето и затварянето на които е необходимо
прилагането на усилие > 2И, и обковът на които е повреден.
Ако в проекта или стандартизационните документи не е посочено друго, не се допуска
приемането на дограма, когато:
Крилата на прозорците с височина над 1.70 м и вратите не са окачени с три панти;
Касите на вратите и прозорците с височина над 120 см не са закрепени към стените на
три места от всяка страна;
Прозорците с широчина над 150 см не са закрепени към щурца най-малко на 2 места;
Не е осигурена предписаната (изискваната) плътност на местата на съединенията им с
другите части на сградата;
Има отклонения от праволинейността на ръкохватки по-големи от 3 мм на 4 м дължина
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Изолационни работи
Съответствие с нормативната уредба
БДС ЕИ 15217:2007 „Енергийни характеристики на сгради. Методи за изразяване на енергийните
характеристики и за енергийна сертификация на сгради"
БДС ЕИ 1БО 15316-2-1:2008 „Отоплителни системи в сгради. Метод за изчисляване на
необходимата енергия и ефективността на системата. Системи за отопляване на помещенията чрез
излъчване"
БДС ЕИ 1БО 15316-2-3:2008 „Отоплителни системи в сгради. Метод за изчисляване на
необходимата енергия за системата и ефективността на системата. Системи за разпределение на
отопляването в помещенията
БДС ЕИ 1БО 13370:2008 „Топлинни характеристики на сгради. Топлопреминаване през земята.
Изчислителни методи"
БДС ЕИ 1БО 6946:2008 „Строителни елементи и елементи на сградата. Топлинно съпротивление
и коефициент на топлопреминаване. Метод за изчисляване"
БДС ЕИ 1БО 13789:2008 „Топлинни характеристики на сградите. Коефициент на топлинните
загуби. Изчислителен метод"
БДС ЕИ 1БО 13786:2008 „Топлинни характеристики на строителните елементи. Динамични
топлинни характеристики. Изчислителен метод"
БДС ЕМ 1БО 10456:2008 „Строителни материали и продукти. Процедури за определяне на
декларирани и проектни топлинни стойности"
БДС ЕМ 1БО 14683:2008 „Топлинни мостове в строителните конструкции. Коефициент на
линейно топлопреминаване. Опростени методи и ориентировъчни изчислителни стойности"
БДС ЕИ 1БО 10211:2008 „Топлинни мостове в строителни конструкции. Изчисляване на
топлинните потоци и повърхностните температури. Подробни методи за изчисляване"
БДС 14043-80 Пластмаси. Пенополистирол
БДС 16448-86 Материали и изделия топлоизолационни. Термини и определения
БДС 8264-84 Мушама хидроизолационна с основа конопен тъкан.
БДС 6315-84 Мушама битумна хидроизолационна с основа стъклен воал.
БДС 14825-79 Хидроизолации на подземни части на сгради и съоръжения. Основни положения
за проектиране.
БДС ЕМ 1296:2005 Гъвкави листове за хидроизолации. Битумни, пластмасови и каучукови листа
за покривна хидроизолация. Метод за изкуствено стареене чрез дълготрайно излагане на повишени
температури.
Гъвкави листове за хидроизолиране. Пластмасови и каучукови листа за хидроизолиране на
покриви. Методи за излагане на течни химикали, включително вода.
БДС ЕМ 1850-1:2004 Гъвкави листове за хидроизолиране. Определяне на видими дефекти. Част
1: Битумни листа за хидроизолиране на покриви.
БДС ЕМ 1850-2:2004 Гъвкави листове за хидроизолиране. Определяне на видими дефекти. Част
2: Пластмасови и каучукови листа за хидроизолиране на покриви.
БДС ЕМ 12310-2:2004 Гъвкави листове за хидроизолиране. Определяне на устойчивостта на
разкъсване. Част 2: Пластмасови и каучукови листа за хидроизолиране на покриви.
БДС ЕМ 12311-2:2013 Гъвкави листове за хидроизолиране. Определяне на опъни свойства. Част
2: Пластмасови и каучукови листа за хидроизолиране на покриви.
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БДС ЕМ 12691:2006 Гъвкави листове за хидроизолация. Битумни, пластмасови и каучукови листа
за хидроизолиране на покриви. Определяне устойчивостта на удар.
БДС ЕМ 12730:2006 Гъвкави листове за хидроизолация. Битумни, пластмасови и каучукови листа
за хидроизолиране на покриви. Определяне на якостта при статично натоварване
Условия за започване на изолационните работи
Бетонът е достигнал необходимата якост
Да е почистена бетоновата повърхност от прах и други замърсители и неравности
Да е измита и подсушена бетоновата повърхност
Техническият ръководител и бригадирът осигуряват необходимите мерки за безопасност срещу
въздействие на отрови, летливи вещества и прах, отделяни от използваните продукти, както срещу
термични или химически изгаряния и падане от височина;
Техническият ръководител осигурява провеждането на необходимия ежедневен
инструктаж по безопасност на труда
По технологично оборудване - техническият ръководител осигурява изключване на
захранването на електродвигателите, както и на работните му механизми, ако има такива;
По технологичното оборудване на работните места, както и в близост до тях - на видно
място се поставят предупреждаващи табели за наличието на работещи, извършващи изолация на
оборудването съгласно схемата за разполагане на знаците и сигналите по безопасност на труда и
противопожарна охрана.
Мерки за безопасност
Постоянна част от оборудването е пожарогасител със среден капацитет. Около
областите, които ще бъдат хидроизолирани се поставят предпазни парапети с приспособени против
плъзгане ръбове.
Не се използват стълби при пренасяне на материалите;
За да се избегнат пожари при използване на изпарители (бойлери, котли), тези
изпарители (бойлери, котли) трябва да се държат поне на 10 метра разстояние от други запалими
продукти.
В частност, преди използване на горелка върху повърхност, върху която е нанесен първи слой,
се проверява дали повърхността е напълно суха
Забранява се използването на открит огън в радиус 50 метра от мястото, където се извършва
смесване на битум с органични разтворители като бензин, терпентин и др.
При изпълнение на изолации върху вертикални плоскости с топли изолационни смеси да
се вземат мерки срещу изгаряния на преминаващи под работните места хора. При изпълнение на
изолации с газопламъчно залепване да се спазват изискванията за работа с газ пропан-бутан и
изискванията за противопожарна безопасност.
Преди започване на работа вентилите на бутилките под налягане и маркучите да се
проверяват за херметична изправност. Да се използват само бутилки под налягане, преминали контрол
за годност и изправност. Бутилките с пропан- бутан да не се оставят в близост на източници на високи
температури и леснозапалими материали.
След приключване на работата с тях да се проверява плътното затваряне на вентилите
им. Забранено е оставянето на бутилките под налягане без надзор или на места, където е възможно да
бъдат ударени или да паднат от височина или да се преобърнат и търкалят.
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По време на газопламъчно залепване е забранено пушенето на работното място или в
близост до него.
Забранено е едновременното грундиране и заваряване на рулонен продукт.
Относно охраната на труда и противопожарната охрана ще важат „Правила и
норми по техниката на безопасността при строително-монтажните работи“ и „Противопожарните
строително-технически норми“.
При изпълнение на изолации върху вертикални плоскости да се изграждат предпазни козирки,
защитни екрани или около мястото на полагане на изолацията да се определя зона на ограничен достъп.
При извършване на изолационни работи работещите задължително да ползват следните лични
предпазни средства:
Предпазни очила;
Респиратори
Топлоизолиращи ръкавици;
Термоизолиращо и работно облекло при риск от изгаряне - кожени престилки или
работно облекло от негорим материал;
При работа с активни химически вещества работното облекло трябва да бъде изработено от
подходящ материал за конкретния вид активно вещество
Работни обувки с негорими подметки и метална защита на пръстите. Изолационните
работи да се преустановят при неблагоприятни климатични
условия, като гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд или вятър, гъста мъгла, през
тъмната част на денонощието или при прекъсване на изкуственото осветление.
Изолационни работи в зимно време
Изпълнението на хидроизолационните работи в зимно време (при температура на въздуха, пониска от +5°С) се разрешава само по изключение и спазване на изискванията, предписани в проекта.
Последователност на операциите при топлоизолации:
Подготовка на основата - основата трябва да бъде достатъчно подравнена. Стари,
изветрели мазилки или подпухнали места се отстраняват и се изкърпват.
Подвеждане на нива
Приготвяне на шпакловъчното лепило
Лепене на топлоизолационните плочи
Полагане на полиетиленово фолио за пароизолация при подове или дюбелиране на
топлоизолационните плочи при стени
оформяне на ъгли, фуги и допълнително армиране
Полагане на армирана шпакловка за стени, и замазка при подове
При стени: грундиране и полагане на крайно покритие - структурна мазилка
Последователност на операциите при хидроизолации:
Развиване на бембранните листове /ивици
Налагане на първия лист в посоката на залепване чрез нагряване с газ-горелка
След изстиване на залепения лист, следва полагане на следващия лист чрез
нагряване с газ-горелка, като всеки следващ лист застъпва залепения лист застъпване по
дължина с ивица широка 8-10 см (съгласно инструкциите от производителя на мембраната)
92
Подписал : Валентин Денчев ………………………

Консорциум “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“

Операциите се повтарят до изпълнение на посочения в проекта брой пластове
хидроизолация.
Контрол и приемане на топлоизолациите
Не се допускат:
механични повреди на топлоизолационната конструкци
опъване на армировъчна мрежа в отклонение от предписаното в проекта
провисване (свличане), усукване и междини на изолационната конструкция
изпълнение на температурните фуги в отклонение от преписаното в проекта
пукнатини и неплътно полагане на пароизолационния слой, празнини между защитното
покритие и основния топлоизолационен слой.
На приемане на топлоизолационните работи от техническия ръководител подлежат:
Подготвените за изолиране повърхности преди полагане на топлоизолационните плочи.
Броя и вида на положените дюбели.
Стъклофибърната мрежа
Защитния слой шпакловка
Участъците, които подлежат на запушване при изпълнението на други видове
строителни работи.
При окончателното приемане на топлоизолациите се проверява:
Видът и показателите на използваните материали, изделия и полуфабрикати, съгласно
предписанията в проекта и изискванията на тези правила.
Свидетелствата за качеството на материалите и изделията, предадени от
производителите и протоколите от лабораторните изпитвания, ако има такива.
Констативните актове за скрити работи на отделните етапи на съответния вид работи
Изпълнението на детайлите в съответствие с проекта (била, капандури, комини, улами и
др.)
Отклоненията в размерите и плътността на топлоизолационните конструкции и защитното
покритие от проектните решения
Наличието на вдлъбнатини по повърхността на готовата топлоизолационна конструкция.
Наличието на пукнатини, процепи и отвори в топлоизолационната конструкция.
Контрол и приемане на хидроизолациите
На междинно приемане подлежат:
основата на хидроизолацията, като се проверяват дебелината, равността, наклонът,
разположението на предвидените в проекта фуги, оформлението при ъгли, чупките и др.,
правилното разположение и закрепване на всички части, които трябва да бъдат
вградени;
основата трябва да бъде суха, устойчива, равна, плътна, без прегорели повърхности;
Всеки пласт хидроизолация, като се проверява плътността на залепването, ширината и
плътността и разположението на застъпванията;
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Деформационните фуги, като се наблюдават през време на изпълнението и се приемат
само ако са изпълнени точно по проекта при водоплътна връзка между хидроизолацията и евентуалните
механически компенсатори.
На приемане с актове за скрити работи подлежат следните етапи от полагането на
хидроизолацията:
Изпълнение на основата;
Широчината и запълването на фугите;
Грунда върху циментовата замазка;
Всеки пласт положена мушама .
Ламаринени обшивки
Съответствие с нормативната уредба
БДС ЕИ 501:2003 Покривни продукти от метални листове. Изисквания за изцяло подпрени
покривни продукти от цинкови листове
БДС ЕИ 502:2013 Покривни продукти от метални листове. Изисквания за изцяло подпрени
покривни продукти от корозионноустойчиви стоманени листове.
БДС ЕИ 504:2004 Покривни продукти от метални листове. Изисквания за изцяло подпрени
покривни продукти от медни листове.
БДС ЕИ 506:2008 Покривни продукти от метални листове. Изисквания за самоносещи продукти от
медни и цинкови листове.
БДС 13284-76 Покрития листови антикорозионни, залепени за стоманени строителни
конструкции. Определяне на непрекъснатост
БДС 13574-84 Защита от корозия. Покрития метализационни цинкови и алуминиеви. Означение,
технически изисквания и методи за изпитване
Условия за започване
За започването на работите по метални обшивки трябва да са завършени предшестващите
работи по изграждане на елементите (зидове, дървени конструкции, бетонови елементи и др.) трябва и
да са изпълнени условията:
Да са проверени средствата за измерване и разкрояване на листовете
Да са предприети всички мерки за безопасност, при работа на височини, лични
предпазни средства и пунктове за оказване на първа долекарска помощ,
Мерки за безопасност
Задължително преди започване на обшивките от ламарина трябва да са изпълнение мерките за
безопасност при работа на височини. На видни места на площадката да са обозначени опасните места.
Монтажът на всеки участък от фасадата трябва да започва от пространствено устойчива част на
сградата или съоръжението
Монтажът на метални обшивки върху конструкция се извършва при стриктно спазване
предписанията на Проектанта за постигане проектните изисквания за:
Устойчивост и неизменяемост на монтираната част от конструкцията на сградата или
съоръжението за всички етапи на монтажа;
Безопасно изпълнение на монтажните и други строителни работи, извършвани по
съвместен график;
94
Подписал : Валентин Денчев ………………………

Консорциум “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“

Забранено е използване на товароповдигателни съоръжения, които не отговарят на
изискванията за безопасна експлоатация. При товаро-разтоварните работи да се спазват изискания и
инструкциите за безопасност на труда при товаро-разтоварни работи.
Изработката и монтажът на метални обшивки се извършва по утвърдена технологическа
документации (технологични инструкции, карти и др.).
Последователност на изпълнението
изрязване на щурц от ламарина;
огъване (профилиране) и монтаж към стената фасадата;
изрязване на необходимите ламаринени парчета на обшивката по дължина и широчина
и направа на валцове;
свързване на заготвените ламаринени обшивки с щорца и монтирането им върху корниза
или подпрозоречните прагове, включително закопчаване на отделните парчета сдвоен стоящ фалц.
Контрол и приемане
Не се допускат отклонения, ако не е предписано друго в нормативните документи, проекта,
РПОИС или технологиите за изпълнение:
1. от проектните размери на отделните части (или от взаимното им положение) на
строително-металните работи и по-големи от 5%, но не повече от 50 мм, а в местата на огъването им по-големи от 10%;
2. от проектното покритие на рамки на части от строително-метални работи (врати, прозорци,
капаци, решетки и др.) с подвижните им елементи по-големи
от 2 мм в затворено (заключено) положение;
3. от проектната равнина по-големи от 1%, а при вратите - 0,5% и в двете направления.
Не се допускат просветлявания (неуплътнения) между уплътнителя и контактните
повърхности на елементите на частите на уплътнени строително- метални работи (врати, прозорци и
др.), когато са в затворено (заключено) положение.
Не се допуска приемането на:
лети части, при които не са отстранени ръбовете и издатъците;
листови и валцувани части, рязаните видими ръбове, на които не са загладени;
заварени съединения, които не са очистени от шлака 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.
Настилки и замазки
Съответствие с нормативната уредба
БДС ЕИ 13318:2003 Подови замазки и разтвори и смеси за подови замазки. Определения
БДС ЕИ 13813:2003 Подови замазки и разтвори и смеси за подови замазки. Разтвори и смеси за
подови замазки. Характеристики и изисквания.
БДС ЕИ 13892-3:2005 - Методи за изпитване на подови замазки. Част 3: Определяне на
устойчивост на износване.
БДС ЕИ 14411:2013 Керамични плочки. Определения, класификация, характеристики, оценяване
на съответствието и маркировка
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БДС ЕИ 1БО 10545-16:2012 Керамични плочки. Част 16: Определяне на малка разлика в
цветовете (1БО 10545-16:2010)
БДС ЕИ 1Б0 10545-6:2012 Керамични плочки. Част 6: Определяне на устойчивостта на
дълбочинно абразивно износване на неглазирани плочки (1БО 10545-6:2010)
БДС ЕИ 12002:2009 Лепила за плочки. Определяне на напречната деформация на циментови
лепила и фугиращи смеси
БДС ЕИ 12418:2000+А1:2009 Машини за рязане на зидария и каменни материали на строителния
обект. Безопасност.
БДС ЕИ 1177:2009 Ударопоглъщаща настилка за площадки за игра. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване.
БДС СЕИ/ТБ 14472-1:2004 Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Проектиране,
подготовка и полагане. Част 1: Общи положения
БДС СЕИ/ТБ 14472-2:2004 Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития.
Проектиране/разработване, подготовка и полагане. Част 2: Текстилни подови покрития
БДС ТБ 14472-3:2004 Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития.
Проектиране, подготовка и полагане. Част 3: Ламинирани подови покрития
БДС СЕК1/ТБ 14472-4:2004 Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Проектиране,
подготовка и полагане. Част 4: Еластични подови покрития
БДС ЕИ 1817:2010 Еластични подови покрития. Изисквания за хомогенни и хетерогенни гладки
каучукови подови покрития
БДС ЕИ 13990:2005 Подово покритие от дървесина. Подови дъски от масивна иглолистна
дървесина
БДС ЕИ 14354:2005 Плочи дървесни. Фурнировано подово покритие от
дървесина
БДС 8460:71 Плочи от дървесни влакна твърди ламинирани
БДС 9855-72 Плочи от дървесни частици ламинирани
Всички действащи свързани с горните, посочени от производителя стандарти
Условия за започване
Условия за започване на замазките
Преди полагането на цименто-пясъчния разтвор бетонната повърхност се очуква,
почиства се много добре от строителни отпадъци, измита се и се измива с вода.
Стените се облепват с полиетилен на ниво до 30 тт от пода за предпазване от
изпръскване вследствие шприцоването и хоризонталното придвижване на разтвора по бетонната
повърхност.
Извършва се предварителна нивелация на подовете, като до касата на всяка врата
върху стената или на самата каса се нанася маркировка, гарантираща сигурното определяне нивото на
готовата замазка. Препоръчва се тази маркировка да бъде на разстояние 150 ст от желаната повърхност
на готовата замазка. При определяне нивото на готовата замазка се допускат разлики в зададените коти
не повече от ±3 тт. Нивата на замазката се определят в зависимост от вида на настилката, заявена от
клиента или съгласно работния проект.
Условия за започване на настилките
За полагане на настилките със и без лепене (редени), основата трябва да бъде здрава, добре
почистена, нивелирана и равна циментова замазка, приета със следните качествени показатели:
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Якост /здравина/
Да няма пукнатини;
Твърдост;
Здраво свързана без ронести се части;
Да е почистена от прах;
Влажност;
Водопоглъщане
Твърдостта се проверява чрез драскане с остър метален инструмент, например върха на
отвертка или шлосерска чертилка. При достатъчно твърда основа се образуват
съвсем плитки драскотини. Основа, в която върхът на инструмента лесно оставя дълбоки,
изпълнени с песъчинки, бразди, няма необходимата здравина и трябва да се ремонтира.
За рулонните настилки с различни цветни очертания трябва да са разчертани цветовите секции.
Мерки за безопасност
При изпълнение на замазки и настилки в обхвата на работната зона се ограничава
достъпа на лица, незаети с изпълнението на работите.
Замазки и настилки се изпълняват от лица, притежаващи необходимата квалификация и
правоспособност, след провеждане на съответните инструктажи.
Работниците изпълняващи замазки и настилки са длъжни да почистват и поддържат
работното си място чисто.
При използването на лепилни разтвори помещенията трябва да са с подходяща
температура на въздуха и проветриви.
Задължително е ползването на лични предпазни средства - ръкавици, очила, подходящо
облекло и подходящи обувки.
При рязане на керамични и каменни плочи да се използва и защитна маска.
Складираните настилки и продукти се подреждат така, че да се избегне рискът от
хлъзване, търкаляне, падане, разпиляване, изтичане или преобръщане.
Инструментите се съхраняват и пренасят в специални сандъчета или чанти.
За полагане на съответната настилка стриктно се спазват инструкциите за безопасност
на производителя.
В близост до работното място трябва да има налична аптечка.
При зимни условия:
Вътрешни настилки при зимни условия се изпълняват само ако са взети допълнителни мерки и
са осигурени условията в проекта и РПОИС.
Температурата на разтворите трябва да бъде над плюс 15°С, а всички други материали трябва
да са темперирани до температурата на помещението. Основата трябва да не е замръзнала и да има
влажност до 8%.
Външните настилки не се изпълняват при температури на въздуха под плюс 10°С и при очаквани
минимални температури под плюс 5°С. Външните настилки могат да се изпълняват, ако с проекта и
РПОИС се осигури температурно-влажностният режим, който се поддържа денонощно най-малко 14 дни
след завършване на настилката.
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Настилките, изпълнени при зимни условия, се защитават от атмосферните валежи и от
заледяване и заскрежаване. При настъпване на трайно затопляне настилката се проверява, прочуква се
за да се установи за наличие на отлепени плочи и се отстраняват евентуално появилите се дефекти.
Последователност на изпълнение на замазките
Добре почистената и изметена повърхност се намокря обилно с вода - двукратно на интервал от
30 минути с цел водонасищането й, като не се допуска образуването на локви.
Преди полагането на замазката се уплътняват всички отвори и процепи с цименто- пясъчни
разтвори, приглаждат се достъпите на монтажни и инсталационни отвори, а така също и до вратите на
стълбищните площадки, когато условията налагат това.
Забърква се необходимото количество цименто-пясъчен разтвор по рецепта съгласно проекта
или указания от техническия ръководител, пренася се ръчно до местополагането му, полага се, заглажда
се и се изпердашва до получаване на гладка хоризонтална повърхност.
Последователност на изпълнение на настилки от керамични плочки и естествени каменни
материали:
Подготовка на основата - с твърдостта се проверява чрез драскане с остър метален инструмент,
например върха на отвертка или шлосерска чертилка. При достатъчно твърда основа се образуват
съвсем плитки драскотини. Основа, в която върхът на инструмента лесно оставя дълбоки, изпълнени с
песъчинки, бразди, няма необходимата здравина и трябва да се ремонтира. От съществена важност за
здравото залепване на плочките е способността на основата да попива влага. При повишена порьозност
водата от лепилото много бързо се просмуква и то не залепва добре.
Способността на основата да попива вода се проверява опитно, като върху малък участък се
излеят 50-100 т1 вода. Ако водата попие за по-малко от минута, основата е прекалено порьозна и тази й
способност трябва да бъде ограничена чрез грундиране с подходящ грунд.
Настилките от керамични плочки и естествен камък се изпълняват като се спазва началото и
посоката на редене, както са дадени в проекта и РПОИС, при максимално прилагане поточната
организация на работите.
Полагане - в зависимост от размерите на плочите се избира и маламашка с голям,
среден или ситен гребен. Големината на зъбците на гребена се отразява на разхода на лепило.
Количеството, нанесено върху основата лепило, трябва да е достатъчно, за да може да покрие изцяло
гърба на всяка плочка, без под нея да остават кухини.
Не се допуска нанасяне на прекомерно тънък слой лепило - основата издърпва влагата в
лепилото, което се втвърдява бързо и не достига нормалната си здравина.
За керамични с плочки с размери под 33x33 ст, независимо дали са вътрешни помещения или на
открито, се използва маламашка със зъби 10x10 тт, при което минималната дебелина на пласта лепило
под плочките е 5 тт.
Фугиране - след постигане на проектната якост, фугиращият разтвор се нанася чрез
заглаждащи движения с гладка маламашка, и след изсъхването му плочките се почистват с мека гъба и
подходящ препарат или вода.
Последователност на изпълнение на еластични настилки
Рулонните настилки за вътрешно приложение се полагат при температура на въздуха в
помещението между (+15 и +25)°С.
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От момента на доставката до полагането е необходимо материалите (настилката, лепилото и
грунда) да престоят 24 часа при температура (+15 и +29)°С и влажност на въздуха <75%.
Основата се почиства от прах и други замърсители.
При разопаковането ролките се проверяват за дефекти и цветови различия. В случай, че не се
констатират несъответствия, настилката се разкроява и се оставя да се климатизира и да улегне към
пода.
Полага се по разкроя като се залепва към пода с лепило, при стриктно спазване инструкциите за
безопасност на производителя. Отделните разкрои (цветови участъци) се заваряват с пистолет с горещ
въздух - фугите между настилката се запълват със заваръчен шнур, който съответства на параметрите
на настилката (за дебелини, цветове, материал). Каучуковите настилки се полагат върху основата, която
независимо дали е от асфалт или бетон, трябва да бъде суха, почистена от отпадъци и обезпрашена, да
отговаря на условията посочени от производителя за ниво, гладкост и равност.
Залепването на каучуковите настилки се изпълнява с двукомпонентно лепило, посочено от
производителя на настилката, при спазване инструкциите за безопасност
Проверка и подготовка на основата
Разопаковане и нареждане на ламелите в работната зона
Нареждане на ламелите чрез напасване на глъб и зъб
Изрязване и монтиране на ламелите при отвори и чупки
Монтаж на первази
Монтаж на первазите - первазите се изпълняват след изпълнение на настилката чрез наковаване
на дървените первази, или прикрепване чрез фиксиращи устройства към стената
Контрол и приемане на настилките
Контролът за съответствието с проекта при изпълнението на подовите настилки ще включва
проверка на основата и на междинните пластове за:
Отклонението от проектната равнина;
Наклоните към сифони, канали, улами и събирателни шахти;
Дебелината на бетонната основа и изравнителните, заглаждащите и водоизолиращите
пластове;
Радиуса на закръглението на заглаждащия пласт на местата на пресичане на подовата настилка
с вертикални и наклонени повърхности (със стени, колони, фундаменти под технологични съоръжения,
улами, открити канапи и шахти);
Якостта на натиск (с изготвяне по безразрушителни методи или по лабораторни
протоколи);
Влажност;
Неравности на повърхността (издатини и вдлъбнатини);
Наличност на пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали места;
Чистотата (налепи от строителни разтвори и отпадъци, маслени петна, прах и други
замърсявания);
Изпълнението на деформационните фуги;
Изпълнението на монтажните и инсталационните работи, които трябва да бъдат
завършени преди полагането на настилката (монтиране на сифоните и на преминаващите през подовата
конструкция и през и под настилката тръби и други съоръжения)
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При приемането на завършените подови настилки ще се проверяват следните документи и
показатели:
Видът на подовата настилка и съответствието й с проекта
Съответствието на изпълнение на детайлите с проекта (изпълнението на первазите,
съединяването на подовата настилка със сифоните и с облицовките на стени, канали, отвори,
инсталации, тръби и други съоръжения, снажданията на пластовете и др.
Съответствието на настилката със съответните изисквания към нея
Удостоверенията за качество на вложените материали и изделия, издадени от
производителите, протоколите от лабораторни изпитвания на материалите (ако има такива) и
съответствието на показателите на материалите с изискванията на проекта
Актовете за приемане на скритите работи при изпълнението на настилките, съдържащи и
условията, при които те са изпълнени Изпълнената мека (еластична) настилка трябва да има гладка,
равна и здрава основа. Ако основата няма необходимата здравина, гладкост и ниво, положената върху
нея настилка ще получи дефекти по повърхността (подуване, скъсване и др.) и съответно няма да
отговаря на експлоатационните изисквания.
Направа на мазилки
Съответствие с нормативната уредба БДС 12017-74 - Цимент цветен
БДС 12100-89 - Портландцимент бял
БДС 5659-75 - Пясък перлитов набъбнал
БДС ЕИ 998-1:2010/МА:2013 Изисквания за разтвор за зидария. Част 1: Разтвор за външна и
вътрешна мазилка. Национално приложение (ИА).
Условия за започване
Мазилките се полагат, след изпълнение на всички инсталационни работи и приемане на
основата. Преди започване на мазаческите работи ще са завършени основните видове строително
монтажни и покривни работи на сградата, в това число да бъдат завършени и изпитани всички
инсталации (ВиК, ОВ, Ел. и др.).
Преди изпълнение на мазилката се прави проверка на основата и се отстраняват всички
замърсявания, пукнатини, неравности и др. Мазилката не се изпълнява върху замръзнали или мокри
места
Всички повърхности преди измазването се проверяват за отклонение от размерите, за
вертикалност и хоризонталност на плоскостите и др. За осигуряване на дебелината и равнинността на
мазилката се изпълняват водещи ленти (майки) от разтвор.
Мерки за безопасност
Работните места, на които се извършват мазачески работи и пътищата и проходите към тях да се
поддържат чисти.
При мазане на височина над 1,5 м от пода или терена външните и вътрешните стени да се
изпълняват от обезопасени устойчиви скелета или платформи. При използване на скелетата и
платформите да се спазват инструкциите за работа на височина.
При извършване на мазачески работи на места с недостатъчна осветеност задължително да се
осигурява осветление с ниско напрежение - 42 V.
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Допуска се придвижване на работещи по стени само ако стените са с дебелина, по- голяма от
0,75 м, и при използване на предпазни колани.
Забранено е започване на измазване на стени на следващ етаж, преди да бъдат изградени или
монтирани напълно междуетажната носеща конструкция и стълбищните рамена и площадки.
Защитните козирки от първия ред да са плътни и да се изграждат на височина 6,0 м от терена.
Забранено е демонтирането на защитните козирки по каквато и да е причина. Защитните козирки от
втория ред да бъдат изработени от мрежест материал, чиито отвори не са по-големи от 0,05 х 0,05 м.
Изпълнение на мазилки при зимни условия:
Мазилки при зимни условия се изпълняват само, ако са взети допълнителни мерки, предписани в
проекта и са осигурени условия, съгласно чл.8 от Правила за изпълнение и приемане на мазилки,
облицовки, бояджийски и тапетни работи.
Допустимо е изпълнението на мазилки ако са спазени следните условия: полагането,
транспортирането и съхраняването на разтворите ще става така, че в
момента на полагането температурата на разтвора да бъде над + 5 °С- при ръчно полагане.
Прилагането на химически добавки при изпълнение на вътрешни мазилки не се допуска. В
момента на мазането повърхностите не трябва да са мокри или замръзнали. При минимални
температури под - 5 °С не се разрешава изпълнението на външни мазилки.
При изпълнение на външни мазилки по стени и корнизи задължително да се изграждат фасадни
скелета, които трябва да отговарят на общите изисквания за безопасност на скелетата и защитни мрежи
с отвори не по-големи 0,05 х 0,05 м.
Забранява се работата с неизправни или не комплектовани мазачески и торкретни машини.
Последователност на изпълнение
Всички гладки и плътни повърхности се почистват и обработват (чрез награпяване,
бучардисване и др.) за осигуряване на сцепление на мазилката с основата.
След обработката повърхностите се измиват с вода и се шприцоват с цименто- пясъчен
разтвор.
Разтворът за мазилката се приготвя като се смеси с вода в съотношение съгласно
предписанията на производителя, и се разбърква с електрическа бъркалка.
Обикновената мазилка се изпълнява от един пласт разтвор - изравнява се с мастар и
мистрия и след това се изпердашва.
Силикатните мазилки се нанасят върху основата с пердашка в зависимост от едрината
на зърното и се структурира с помощта на ПВЦ пердашка.
Силикатна мазилка, която е нанесена и изпердашена, не трябва да се повтаря отново.
Контрол и приемане на мазилките
При приемането на мазилките ще техническия ръководител проверява следното
Мазилката, както и всеки от пластовете, да бъде здраво захваната за основата или по
долния пласт (проверява се чрез изчукване на повърхностите).
Повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без
петна от разтворими соли или други замърсявания и без следи от обработващи инструменти.
Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими
дефекти.
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При приемане на мазилките се съставя пълна документация (протоколи, актове за скрити
работи, удостоверения и др.) за доказване на качествата на материалите, марката на разтворите и за
специалните изисквания, поставени в проекта.
Приемането на всички видове мазилки се извършва преди изпълнението на шпакловъчните и
облицовъчни работи с акт. Обр. 12 в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Сухо строителство
Съответствие с нормативната уредба
БДС ЕИ 14353:2007+А1:2010 Метални обрамчващи и допълнителни профили за гипскартонени
плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване.
БДС ЕИ 14496:2006 Гипсово лепило комбинирани топло-/звукоизолационни панели и
гипскартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване.
БДС ЕИ 14566:2008+А1:2009 Механични скрепителни елементи за системи от гипскартон.
Определения, изисквания и методи за изпитване
БДС ЕИ 520:2004+А1:2009 Гипскартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за
изпитване.
СД СЕИ/ТИ 16239:2011 Правила за монтаж на гипсфазерни продукти
БДС ЕИ 12354-1:2006 Строителна акустика. Оценка на акустичните характеристики на сгради
чрез характеристиките на елементите. Част 1: Изолация от въздушен шум между помещения
БДС СЕИ/ТР 15226:2007 Продукти за сгради. Разглеждане на въпросите, свързани с акустиката в
техническите спецификации за продукти
БДС 10480:1972 Строителни акустични материали на основата на полимери. Класификация
БДС 10676:1990 Зали в обществени сгради. Акустично проектиране
БДС 14151:1977 Акустика. Определяне специфичното съпротивление на продухване от въздушен
поток на порьозни материали
Условия за започване
Освен, че трябва да са изпълнени и приети с протокол всички инсталации (ВиК, Ел, ОВК), преди
започване на сухото строителство се прави проверка, съставя се акт за скрити работи, като се
отбелязва:
вида на основата, размера на неравностите, вертикалните и хоризонталните отклонения
наличието на соли (избивания) или други петна от боя, битум и др.
пукнатини (направление, характер, размери и др.)
наличие на гладки и непригодни за облицоване плоскости
влажни или мокри петна и участъци
омаслени площи
замръзнали или повредени от мраз участъци
наличие на гипсови части и мазилки по основата
геометрията на металната конструкцията за гипскартон
проверка на геометричните размери - хоризонталност
полагане на усилващи ленти
полагане на протектори по ъглите
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шпакловане на фуги.

Мерки за безопасност
Работите по изпълнение на сухо строителство се изпълняват след междинно почистване на
строителната площадка, осигуряване на подходящо работно пространство за работа с обемисти
материали, изправни инструменти и лични предпазни средства - ръкавици, маски, обувки, работно
облекло.
Последователност на изпълнение
Последователността на изпълнение включва следните операции:
Сортиране и подреждане на листата гипскартон, профили и крепежи
Отбелязване осите на профилите, чупки, отвори, нива
Разкрой на листата
Изрязване на отвори за тръби, ключове, контакти, осветителни тела, розетки и ДРМонтаж на профилите към пода/тавана/стените и укрепване
Монтаж на пълнежните изолации, където са посочени в проекта
Монтаж на гипсовите плоскости
При монтаж на листовете от гипскартон се избягва снаждане на късите страни, тъй като ивицата
на листа не е изтънена и ще затрудни уплътнението на фугите.
Най-напред се планира оптималното количество гипскартон, необходимо за изпълнение на
сухото строителство. Количеството винтове, свързваща лента, шпакловъчна смес се определя от
производителя на материалите за сухо строителство, при подаване на точните размери на помещението
и схемите за смяна на нива.
Монтажът на конструкцията от гипскартон започва с монтиране и нивелиране на носещите
профили
Рязането на листовете гипскартон се извършва посредством обикновен макетен нож, или
специализирани инструменти, предлагани от производителите. Рязането започва от повърхностния
хартиен слой на плочата от гипскартон и част от сърцевината, след което листът може да се пречупи
Отворите за тръби или кабели се маркират предварително, преди монтирането на изрязания
лист гипскартон към профилите, или стената /при суха мазилка/, и се изрязват с помощта на боркорона
със съответния диаметър
При монтаж на гипскартон /Гипсфазер/ по тавани, листовете гипскартон се позиционират
перпендикулярно на ръбовете. Това напасване е препоръчително да се извършва най-малко от двама
монтажници.
След монтажа на плоскостите, фугите се уплътняват чрез уплътнителна лента, и се шпакловат с
шпакловъчна смес във фин слой. Където е необходимо и има грапавини.
Финишния слой от латекс се нанася след грундиране.
При помещенията с повишена влажност плоскостите с влагоустойчиво покритие се монтира при
спазване същите правила и последователност, както при обикновените плочи. Разликата е във вида на
уплътнителните и шпакловъчни смеси.
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При влагоустойчивите гипскартонени стени и обшивки с конструкция се изграждат т.нар. „кутии“,
за закриване на измервателни и вентилационни уреди и отвори. Към ревизионните отвори се монтират
ревизионни капаци с квадратна или правоъгълна форма, на нивото, на което е монтиран уредът за
измерване и отчитане.
Върху изпълнените обшивки и/или преградни стени с влагоустойчив гипскартон може да се
залепват облицовките от керамични плочки, и/или да се полага влагоустойчив латекс.
Контрол на сухото строителство
Изпълнените обшивки с конструкция гипскартон се провереряват за устойчивостта на
конструкцията, не се допуска измятане на плочите, следи се за равността на повърхността, вертикалност
на изпълнените стени, както и равността на ръбове, уплътнението на фугите, и шпакловката за покритие
на рапидни винтове.
Измерват се нивата, когато има смяна на нива, габаритите на челата при стъпалообразни
форми, кутии, капители и др., като размерите, наклоните и нивата трябва да отговарят посочените в
проекта.
Шпакловки
Съответствие с нормативната уредба
БДС ЕМ 13279 - Гипсови свързващи вещества и гипсови мазилки.
БДС ЕИ 13658-1:2005 Метални летви и профили. Определения, изисквания и методи за
изпитване. Част 1: Шпакловки
Видът на шпакловките според използваните материали се посочва в проекта
Условия за започване
Шпакловъчните работи се изпълняват след изсъхване на вътрешната мазилка и съгласно
утвърдения график за обекта.
Преди изпълнение на шпакловката се прави проверка на основата и се отстраняват всички
замърсявания, пукнатини, неравности и др. Шпакловка не се изпълнява върху замръзнали или мокри
места.
Мерки за безопасност
Шпакловки на височина в затворени помещения се изпълняват от скелета (стационарни или
подвижни), работни платформи и преносими стълби, а външните - от скелета, люлки или платформи.
При работа в затворени помещения на височина над 3,50 м се ползват само скелета и
платформи.
Преди започване на шпакловките по вътрешността на сградата да се обезопасяват всички
отвори в стените и пода. Предпазните капаци трябва да могат да понесат предвидените товари и да
бъдат осигурени срещу разместване.
Преносимите стълби да се използват само като крайно решение. Те могат да бъдат използвани
само в случай, когато е невъзможно или нецелесъобразно използването на строителни скелета,
платформи или други по-удобни и по-безопасни съоръжения.
Последователност на операциите
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При изпълнение на шпакловките, ако в РПОИС не е определено друго, се спазва следната
последователност на технологичните операции:
Преглеждат се и се почистват повърхностите на готовата вътрешна мазилка
прави се проверка на геометричните размери, вертикалност и хоризонталност на плоскостите
Приготвя се гипсовия разтвор.
Нанася се гипсовия разтвор и се заглажда с шпакла за попълване на порите на варовата
мазилка до получаване на гладка повърхност на стените и таваните.
Оформят се ъглите и ръбовете на издадености с монтаж на метални ъгли.
Шпакловъчната смес се забърква според указанията (обикновено около 4 части вода на 10 части
материал). Бърка се 3-4 мин. с ел. бормашина и бъркалка след което се остава сместа да узрее 2-3 мин.
След повторно кратко разбъркване сместа е готова за работа. Подходящи съдове за бъркане на
шпакловъчна смес са меки пластмасови кофи. Големината на съда и количеството материал който се
забърква се преценява предварително така че да стигне за покриване на цялата стена една ръка. За
втората ръка се забърква около 1/2 по малко материал. За покритието на 1 кв.м. е нужна около 1кг-1.5кг
суха смес за първа ръка(2мм) или 0.5-0.75кг за втора ръка (1мм).
Оформяне на ъгли и ръбове с монтаж на ъглови профили /обръщане около дограма
За оформяне на ръбове се използва "алуминиев профил" (ръбохранител), който се фиксира на
място предварително, като се нанесе гипс по ръба на топки през 25см. Притиска се колкото е
необходимо, нивелира се и се заравнява излезлия през дупките гипс.
Последователност на изпълнение при монтаж на ъгли:
Шпакловане:
Подравняване и заглаждане първа ръка
Втора ръка шпакловка
Подравняване и заглаждане втора ръка
Полиране.
Всички шпакловки трябва до втвърдяването им да се пазят от удари и сътресения, от дъжд, от
замръзване и от бързо изсушаване (прегряване) като се осигурява непрекъсната вентилация на
помещението.
Контрол и приемане на шпакловките
Повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без петна от
разтворими соли или др. замърсявания и без следи от обработващите инструменти.
Шпакловката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и др. видими дефекти.
Облицовъчни работи
Съответствие с нормативната уредба
БДС ЕИ 1469:2006 Продукти от естествени каменни материали. Плочи за облицовка. Изисквания.
БДС ЕИ 12057:2006 Продукти от естествени каменни материали. Модулни плочи. Изисквания.
БДС ЕИ 12002:2009 Лепила за плочки. Определяне на напречната деформация на циментови
лепила и фугиращи смеси.
БДС ЕИ 12418:2000+А1:2009 Машини за рязане на зидария и каменни материали на строителния
обект. Безопасност.
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БДС 17097:1989. Дъски от иглолистни дървесни видове. Размери и технически изисквания
Условия за започване
При външните облицовки трябва да са завършени изолациите и засипването на основите и да е
изпълнен цокълът на сградата. Вътрешните облицовки се изпълняват след завършване на мазилките
Преди започване на облицовката се прави проверка, съставя се акт за скрити работи, като се
отбелязва:
вида на основата, размера на неравностите, вертикалните и хоризонталните отклонения
наличието на соли (избивания) или други петна от боя, битум и др.
пукнатини (направление, характер, размери и др.)
наличие на гладки и непригодни за облицоване плоскости
влажни или мокри петна и участъци
омаслени площи
замръзнали или повредени от мраз участъци
наличие на гипсови части и мазилки по основата
геометрията на металната конструкцията за гипскартон
проверка на геометричните размери - хоризонталност
полагане на усилващи ленти
полагане на протектори по ъглите
шпакловане на фуги.
Мерки за безопасност при дървени обшивки:
Работещите са длъжни да поддържат работните места, където се извършва механично
обработване на дървесина, в такова състояние, че да не застрашават безопасността и здравето им и
това на други лица, които присъстват или работят на строителната площадка
Режещите инструменти се съхраняват в специални калъфи, покриващи режещите ръбове,
поставени в здрави кутии или сандъчета, които са оборудвани със специални гнезда за всеки инструмент
поотделно
При обработването на дървесината задължително се спазват изискванията, посочени в
експлоатационните документи на съответната машина и в технологичните инструкции, в т. ч. за
допустимите размери, маса, обем, избор на обработващия инструмент, режими на обработване
При разкрояване на иглолистни фасонирани материали с дебелина до 10 ст и на широколистни с
дебелина до 8 ст задължително се използват приспособления за притискане на материала към линеала
на плота.
Мерки за безопасност при облицовки :
Облицовките се изпълняват при спазване на всички изисквания на Правилник по безопасността
на труда при строително-монтажните работи. За изпълнение на облицовките трябва да са осигурени
освен изправни инструменти и каменореазчка, и лични предпазни средства - очила, маска, ръкавици,
подходящо облекло.
На всяко скеле и работна площадка трябва да има трайни означения и надписи за допустимите
натоварвания и схеми за разположение на товарите.
При зимни условия:
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Вътрешни облицовки при зимни условия се изпълняват само ако са взети допълнителни мерки и
са осигурени условията в проекта и РПОИС.
Температурата на разтворите трябва да бъде над плюс 15°С, а всички други материали трябва
да са темперирани до температурата на помещението. Основата трябва да не е замръзнала и да има
влажност до 8%.
Външните облицовки не се изпълняват при температури на въздуха под плюс 10°С и при
очаквани минимални температури под плюс 5°С. Външните облицовки могат да се изпълняват, ако с
проекта и РПОИС се осигури температурно-влажностният режим, който се поддържа денонощно наймалко 14 дни след завършване на облицовката.
Облицовките, изпълнени при зимни условия, се защитават от атмосферните валежи и от
заледяване и заскрежаване. При настъпване на трайно затопляне облицовката се проверява, прочуква
се за да се установи за наличие на отлепени плочи и се отстраняват евентуално появилите се дефекти.
Последователност на изпълнение
Облицовките от керамични плочки и естествен камък се изпълняват предимно отдолу нагоре,
съгласно предписанията в проекта и РПОИС, като се прилага максимално поточната организация на
работите.
Преди залепването на плочките се почиства основата. Тухлените стени се напръскват с вода.
Каменните и бетонни стени се почистват и напръскват с вода и се „шприцоват" с цименто-пясъчен
разтвор. Гладките и плътни плоскости предварително се награпяват механично.
При използването на циментов разтвор преди залепването керамичните плочки се потапят за
кратко време във вода, след което се нареждат изправени. При плочки с водопопиваемост над 10%
водонапиването трае до 5-6 мин., при водопопиваемост под 10% - до 3-4 мин.
При използване на лепила плочките не се мокрят, а се обработват според описанията за
съответното лепило, като основата се подравнява с вароциментов разтвор, ако в проекта не е
предписано друго.
Последователност на операциите при облицовки с плочки:
пренос на материалите
сортиране на плочите и материалите
пасиране на издадени части грапавини и неравности, почистване основата за
- разстилане на лепилния разтвор
полагане на облицовката и размерване.
Контрол и приемане
Контролът върху качеството на доставените материали и изпълнението на видовете работи се
осъществява от техническия ръководител на обекта в съответствие с изискванията на проекта.
. Повърхностите, подложени на облицоване, не трябва да имат отклонения по- големи от
допустимите за съответния вид конструкция и трябва да бъдат чисти от всякакви замърсявания.
При приемане на облицовките трябва да са спазени следните изисквания:
Геометричните размери на отделните полета да отговарят на дадените в проекта
Материалите, използвани за облицовките да отговарят на изискванията на проекта
съответните стандарти и отраслови нормали
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Повърхностите, облицовани с изкуствени плочи да имат еднакъв цвят, а при
естествените каменни плочи да има постепенен преход в нюансите на отделните плоскости, съгласно
еталона
Хоризонталните и вертикални фуги да са еднотипни, еднакви по размер и да отговарят
на проекта
Разширителните фуги между полетата, както и температурните фуги на конструкцията да
са изпълнени според детайла на проекта и РПОИС
Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, избивания от
водоразтворими или други соли и др. дефекти
При залепените облицовки се прави проверка на сцеплението с основата.
Не се допускат незалепени участъци или плочи. При приемане на облицовките се изисква пълна
документация (лабораторни протоколи, удостоверения за материалите, актове и др.) за доказване
качествата на основата, на използваните материали, марката на разтворите
Бояджийски работи
Съответствие с нормативната уредба
БДС ЕИ 13300:2004 - Бои и лакове във водна фаза за вътрешни стени и тавани. Класификация.
БДС ЕИ 1062-2001 Бои и лакове. Системи за външна зидария и бетон.
БДС ЕИ 1062-1:2006 Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за външна зидария и
бетон. Част 1: Класификация
БДС ЕИ 12206-1:2005 Бои и лакове. Покрития от алуминиеви сплави за архитектурни цели. Част
1: Покрития от прахообразни лаковобояджийски материали
БДС ЕИ 13438:2006 Бои и лакове. Прахообразни органични покрития за галванизиране и
поцинковане на стоманени продукти, предназначени за конструкции
БДС ЕИ 14135:2005 Покрития. Определяне на огнезащитната способност
Условия за започване
Техническият ръководител е длъжен да провери преди започване на работа изправността на
скелетата, люлките и платформите.
При установяване на неизправност разпорежда спиране на работата. При пожар или авария
предприема всички необходими действия за евакуиране на работещите.
Трябва също да са завършени и приети с протокол строително-монтажните и довършителни
работи, предшестващи боядисването /дограмаджийски, изолационни, мазачески, инсталационни/.
Повърхността /основата/ предназначена за нанасяне на бои, грундове и лакове трябва да бъде
суха, чиста, обезпрашена и отговаряща на изискванията в проекта.
Мерки за безопасност
Бояджийски работи на височина в затворени помещения се изпълняват от скелета (стационарни
или подвижни), работни платформи и преносими стълби, а външните бояджийски работи - от скелета,
люлки или платформи.
При изпълнение на бояджийски работи в затворени помещения на височина над 3,50 м се
ползват само скелета и платформи.
Преди започване на бояджийски работи по вътрешността на сградата да се обезопасяват всички
отвори в стените и пода. Предпазните капаци трябва да могат да понесат предвидените товари и да
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бъдат осигурени срещу разместване. Преносимите стълби да се използват само като крайно решение.
Те могат да бъдат използвани само в случай, когато е невъзможно или нецелесъобразно използването
на строителни скелета, платформи или други по-удобни и по-безопасни съоръжения.
Последователност на изпълнение
Боядисване с латекс
- Замерване влажността на основата - не-повече от 70%
Нанасяне на грунд - латексов или дълбоко проникващ в зависимост от основата по
Нанасяне първи пласт латекс по таван
Контролно маджуниране и шлайфане по таван
Нанасяне на грунд - латексов или дълбоко проникващ в зависимост от основата
по стени
Нанасяне първи пласт латекс по стени
Нанасяне втори пласт латекс по тавани
Контролно маджуниране и шлайфане стени
Нанасяне втори пласт латекс по стени
Боядисване метални и дървени повърхности
Боядисване с лакови покрития и грундове
Преди боядисването (лакирането) се прави подготовка на основата, почистване от прах и
замърсявания, почистване от ръжда при металните повърхности. Подготовката на основата включва
грундиране на подготвените повърхности с готов грунд, предназначен за съответната повърхност метална или дървена.
Върху грундираната основа се полагат два тънки пласта от същинското покритие с мече, четка
или бояджийски агрегат. Между двата пласта се изчаква изсъхването на предходния. Не се допуска
боядисване на външни метални повърхности при наличието на конденз върху тях и при относителна
влажност на въздуха над 80 %.
Контрол и приемане на бояджийски работи
Приемането на бояджийските работи ще се извършва след окончателното изсъхване на боите и
след образуване твърда корица върху повърхностите, боядисани с блажни и полимерни лакове и бои.
Приемането на боядисаните дървени повърхности се извършва не по-рано от 10 дни след
нанасяне на последния пласт боя или лак. Бояджийските работи при приемането ще отговарят на
следните изисквания:
Повърхностите, боядисани с воднодисперсни бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв
цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка
Няма да се допуска долният пласт да прозира, а също наличието на петна, олющвания,
набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, предизвикани от лошо
шлифоване, следи от четка.
Петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести
пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия фон.
По боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии и
зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3 мм.
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Бордюрите и фризовете трябва да имат еднаква ширина по цялото си протежение и да
нямат видими фуги.
Браздите, пръските и петната по релефно обработените повърхности да бъдат
разположение равномерно, според изискванията на проекта.
Декорираните повърхности с валяци, шаблони и др. Да имат еднороден рисунък. Не се допуска
наличието на пропуски, петна, пресичане на линии. Допуска се застъпване при съединяване на ивиците
(при обработка с валяк и др.) до 0,5м.
ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:

Схема:

УПРАВИТЕЛ

СПЕЦИАЛИСТ ПТО

СЧЕТОВОДСТВО
СНАБДЯВАНЕ

Проектов
ръководител

ДОСТАВЧИЦИ И
СНАБДИТЕЛИ

ОТГОВОРНИК ПО
КАЧЕСТВОТО

ТЕХНИЧЕСКИ
РЪКОВОДИТЕЛ

КООРДИНАТОР
БЕЗОПАСНОСТ И
ЗДРАВЕ

БРИГАДИРИ
ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ
СЪСТАВ

110

Подписал : Валентин Денчев ………………………

Консорциум “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ
•
•
•
•

•

Описание на отговорностите и пълномощията:
организира пряко строителния процес на работната площадка;
извършва подготовка на работата във връзка с План-графика, отчита протичането на
дейностите, определя необходимите работници, материали и машини;
планира извършването на специфични технически изисквания чрез определяне на специални
работни производства и методи при спазване на изискванията за защита на околната среда и се
осигуряват безопасни условия на труд;
при подготовката на работата от квалифициран персонал извършва строително-практична
проверка и докладва за резултатите на Ръководителя на обекта;
•

изготвя количествени сметки с оглед на договорни споразумения, уговорки;

•

координира участието в дейността на персонала, в това число:

•

ръководи участието в дейността на персонала на строителната площадка;

•

отчита и проверява измененията в работата;

•
поръчва материали и машини, включително прави своевременни поръчки на материали и
машини за закупуване;
•
осъществява контрол по отношение количеството и качеството на доставките и
извършените дейности;
•
закупчика;

възлага доставените материали и задълженията на подизпълнителите с помощта на

•

осъществява текущ строителен контрол, в това число:

•

спазване на план-график от ангажираните лица и фирми

•

предприемане на мерки при отклонения

•

осъществяване на контрол на място

•

периодично обсъждане на строителството

•

води дневната книга на строежа и друга документация;

•

установява евентуални промени в технологията на изпълнението на обект;

•

установява и оценява отклонения и подготовка на основателни допълнителни искания;

•
съдейства на Ръководителя на обекта при водене на допълнителни преговори или води
самостоятелно такива;
•

контролира техническата и оперативна подготовка на работата на строителния обект;

•
контролира спазването на трудовата и технологична дисциплина и правилата за
безопасност на труда;
•
оформя всички документи, свързани с извършените услуги, получени материали,
ползвана механизация и транспорт на обекта;
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•
подготвя първичните отчетни документи за работната заплата на работниците от
строителните бригади, които ръководи;
•
носи отговорност за допуснати щети, както и отговорност за непроявен надзор над
преките извършители на щетите;
•
носи отговорност за изготвените документи и книжа и за своевременното им и надлежно
предаване на компетентните лица.
•

Пряко подчинен на ръководството на дружеството;

•

Подчинени длъжностни лица – ръководители на групи, строителни работници;

•
При изпълнение на длъжността се осъществява организационни
взаимоотношения ръководството на фирмата, Възложителя, Проектанта и Стр. надзор.

връзки

и

СПЕЦИЛИАСТ КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО
Описание на отговорнистите и пълномощията:
•
приложение;

осигурява изработването на плана по качеството за обекта

и наблюдава неговото

•
изработва графици за контрол на качеството на обекта, осигуряващи изпълнението на
периодичен контрол по време на различните етапи на изпълнението на СМР;
•
провежда контрола на качеството, фокусирайки на съответствието на изискванията
свързани с качеството на строителните материали.
ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:
•

Специалистът по качеството е пряко подчинен на ръководството на фирмата;

•
При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и
взаимоотношения с Ръководителя на обекта, Проектанта, Строителния надзор, Отговорника по
безопасност и Възложителя.
КООРДИНАТОР БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
Описание на отговорнистите и пълномощията:
•
ръководи и организира дейността по здравословните и безопасни условия на труд на
строителната площадка;
•
координира връзките и организацията за осигуряване на най-ефикасни системи и
средства за безопасността на труда;
•
ръководи и организира работата свързана с усъвършенстване на системата за
безопасност на труда и инструктажа на работниците и служителите за безопасна работа;
•
ръководи и организира работите свързани със защитни устройства и лични предпазни
средства за осигуряване безопасността при работа;
•
ръководи и координира работата на служителите и анализирането на трудовия
травматизъм и професионални заболявания;
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•
•
на труда;

осъществява връзката и взаимодействието със службите за пожарна безопасност и РЗИ;
осъществява обучение и проверка на знанията на персонала на фирмата по безопасност

•
отговаря за нормалното функциониране на интегрираната система за осигуряване на
здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда;
•
носи отговорност при настъпили вреди от трудови злополуки и професионални
заболявания при несвоевременно прилагане на новоизлезли нормативни документи, свързани с
безопасните и здравословни условия на труд;
•

Длъжността е пряко подчинена на ръководството на фирмата;

•
При изпълнение на длъжността се осъществява организационни връзки и
взаимоотношения с Ръководството на обединението, Възложителя, Проектанта
Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението
им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност
За изпълнение предмета на поръчката ще бъде ангажирана квалифицирана работна
сила по различните специалности, а именно:
• Работници топлоизолация - 8 броя
• Работници хидроизолация – 4 броя
• Ел. работници – 2 броя
• Работници за настилки – 2 броя
• Работници монтаж дограма -

4 броя

• ОВК техници– 4 броя
• Бояджии - 3 броя
• Общи работници – 15 броя
Извън тези групи специалисти ще е необходимо на обекта да бъдат ангажирани и да работят и
работници за изпълнение на неквалифицирани дейности, като общи работници и помощни работници
при изпълнение на специализираните работи
Работата на отделните групи и специалности работници на обекта ще се осъществява съгласно
график и ще бъде пряко ръководена от техническия ръководител и инженерите – специалисти по
отделните части при стриктно разпределение на задълженията и отговорностите им. Създадена е
гъвкава система за създаване на организация, управление и контрол на обекта, чрез осъществяване на
непрекъсната комуникация, както между ръководния състав на обекта, така и с другите участници в
строителният процес. Предвидено е в тази връзка провеждане на оперативки на обекта с участието на
всички участници в строителството най-малко веднъж седмично
Механизация, оборудване, инструменти, транспортни и основни технически средства,
използвани при изпълнение предмета на поръчката
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При изпълнение на предвидените дейности по предмета на поръчката и при така приетата и
разработена в програмата методология и организация на строителният процес ще бъдат осигурени
минимум следните машини, технически средства и оборудване на изпълнителя:
• Заваръчен апарат – мин. 2 бр.
• Оградни пана – мин. 200 м.л.
• Тръбно скеле – мин. 1000 м2
• Пробивна техника - мин. 4 бр.
• Товарни автомобили – мин. 2 бр.
• Металорежещи инструменти- мин. 2 бр.
Така представените машини, инструменти и оборудване са собственост на изпълнителя. От
гледна точка на предвидените за изпълнение работи и необходимите за тази цел машини, инструменти,
оборудване, транспортни и технически средства може да се каже, че обекта е преосигурен с
разполагаеми технически средства за изпълнението му, което гарантира, че по този показател не би
следвало да се очакват проблеми или пропуски при изпълнението на дейността
Обезпечаване на достатъчен ресурс от време за изпълнение на дейностите, както и резерв за
наваксване на закъснения.
Тъй като зададеният срок е достатъчно дълъг, всички работи са разчетени със значителен запас
от време. Целта е да има винаги възможност за наваксване на закъснения при непредвидени
обстоятелства и обективни трудности.
Плавно нарастване на ангажираната работна сила, достигане на максимум в средата на периода
и снижаване в края.
Обезпечаване на благоприятни условия за работа на различните работни групи и специалности,
избягване струпването в една зона.
Голямата част от дейностите ще се извършват на определени от технологията работни етапи, в
посочения времеви интервал, с посочения среднодневен брой хора.
ОБЩО ЗА ВСЕКИ ЕТАП
Цялостното изпълнение на ангажиментите по договора ще бъде осъществено така, че да покрие
изискващите се гаранции за работа и да бъде в съответствие с всички прилагани съвременни методи.
Изпълнителят счита, че при подготовката на своето техническо предложение за осъществяване
на строителството е в състояние да осигури ефективна организация на строителния процес, който да
гарантира:

Оценка на риска и безопасност при изпълнение на строителството;

Пълно съответствие на дейностите с екологичните изисквания;
Приемане на инженерни решения, избор и доставка на материали, съответстващи изцяло

на техническата спецификация и проекта.
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МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО
Общи положения
Изпълнителят ще упражнява контрол на качеството, съгласно действащата нормативна база,
условията на договора и изискванията на международния сертификат за управление на качеството ISO
9001:2008. Международният стандарт ISO 9001:2008 поставя изисквания за разработване и внедряване
на ефективна Система за Управление на Качеството (СУК) в организации, независимо от техния
предмет на дейност. Тази система обхваща вътрешно-организационната документация, отнасяща се до
управлението на качеството в компанията. Стандартът ISO 9001:2008 представлява набор от изисквания
за регламентиране на правила, които управляват дейността на организацията в аспекта качество. Целта
е в обхвата на системата за управление на качеството да бъдат включени всички дейности, които
гарантират съществуването на организацията и удовлетворението на нейните клиенти. Наличието на
работеща Система за управление на качеството (СУК) осигурява единство в организацията по
отношение на целите, усъвършенстване на съществуващите процеси, мотивация и отдаденост на всички
служители и задълбочено познаване на изискванията на клиентите. Следването на изискванията на ISO
9001:2008 и внедряването на Система за управление на качеството осигурява способността на
организацията да предоставя продукт/ услуга с едно и също постоянно качество, в съответствие с
изискванията на нейните клиенти и приложимите разпоредби на националното законодателство.
Високото качество на инвестиционния проект и на строително–монтажните дейности и грижата за
здравето и безопасността при работа са едни от основните приоритети, залегнали в основите на
мероприятията по организацията и изпълнението на настоящата обществена поръчка.
Във връзка с все по-важното значение, което качество и сигурност придобиват в днешната
икономическа и финансова обстановка, Ръководството на Изпълнителя счита за необходимо да гради
ясна политика и стратегия, чиято цел е спечелване на доверието и удовлетворяване на изискванията на
сегашните и бъдещите клиенти и на всички заинтересовани страни.
Цел
Изпълнението на програмата за осигуряване на качество има за цел да осигури изпълнението на
дейностите, включени в поръчката с необходимото качество, съгласно изискванията на нормативната
уредба, правилата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. и техническите
спецификации на възложителя. Програмата за качество ще гарантира постигането на заложените в
енергийното обследване и проекта за енергийна ефективност, показатели за сградата.
Обхват
Настоящата програма за осигуряване на качеството е разработена за изпълнение на дейностите
по енергийно обновяване на спортната зала на Община Сливен и обхваща дейностите проектиране,
изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор.
Политики
За да гарантира резултатите от насочените в тази посока усилията, Изпълнителят се ангажира
да работи, прилагайки следните принципи:
- спазване на всички национални законови и нормативни актове, както и на международните
стандарти, отнасящи се до извършваните от фирмата дейности;
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- планиране, контролиране и постоянно подобряване на качеството на предоставяните услуги и
на ефикасността и ефективността на процесите;
- ангажираност за осигуряване на условия за здраве и безопасност при работа във всички среди
и сфери на дейност. Този ангажимент се отнася и към подизпълнителите, извършващи дейности на
обекти на дружеството;
- организация за регистриране, отчитане и анализиране на трудови злополуки и инциденти с цел
елиминиране или свеждане до минимум рисковете за здравето и безопасността при работа на
служителите и всички заинтересовани страни;
- организиране на дейностите за предотвратяването на последиците от извънредни ситуации.
Разработване на аварийни планове и проиграване на възможните аварийни ситуации;
- създаване на ангажираност и мотивация на персонала чрез провеждането на информационни
срещи и обучения на теми, свързани с качеството и сигурността при работа на обектите;
- поддържане на високо ниво на квалификация на персонала и осигуряване възможност за
пълноценна реализация на всеки служител от дружеството;
- извършване на периодични вътрешни одити и прегледи от ръководството за оценка на
адекватността и ефикасността на интегрираната система;
- своевременно предприемане на коригиращи и превантивни действия там, където са налице
отклонения от документираните правила за управление на процесите или съществува евентуална
опасност от такива отклонения.
Посочените по-горе принципи са залегнали във формулираните от Ръководството измерими
цели на дружеството, които периодично се преглеждат и анализират. Тези цели са насочени към
подобряване на продуктите и услугите и към намаляване на рисковете за здравето и безопасността при
работа.
Ръководството на Изпълнителят изразява убеденост, че реализирането на настоящата
политиката е възможно само с активното участието на целия екип и декларира своята ангажираност тя
да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички нива на дружеството.
Планът за осигуряване на качеството ясно ще посочва:
− списък на документите и процедурите написани с цел да определят начина на действие,
източниците и последователността на различните дейности
−

методът на контрол на доставените материали и изделия

−

методът на контрол и изпитване при уговарянето на доставките и предаването

− методите за финален контрол и изпитване преди уговарянето на работата, комисията и
предаването
− методите на управление на контролните документи (разпределяне, класификация и
архивиране).
Отговорности
Длъжностните лица, които отговарят за качеството при изпълнение на дейностите включени в
поръчката са:
Ръководителят на проектантския екип и ръководителят на обекта – за инвестиционното
проектиране;
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Ръководителят на обекта, Техническият ръководител и специалистът по контрол на качеството –
за изпълнението на СМР;
Ръководителят на проектантския екип и ръководителят на обекта – за упражняването на
авторски надзор по време на строителството.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТ
Организация на изпълнение на дейностите
За изготвянето на плана за осигуряване на качеството Изпълнителят е:
−

Определил процесите, обхванати от Интегрираната системата за управление;

− Определил критериите и методите, осигуряващи ефективното функциониране и
наблюдението на процесите;
− Идентифицирал опасностите и оценила риска по отношение на ЗБР и определила значимите
аспекти на ОС;
− Осигурил наличието на ресурси и информация, необходими за функциониране и наблюдение
на тези процеси;
−

Наблюдавал, измерил и анализирал ефективността на процесите;

− Внедрил е необходимите действия за постигане на планираните резултати и непрекъснатото
подобряване на тези процеси;
− Управлява тези процеси в съответствие с изискванията на посочените международни
стандарти.
За осигуряване на качеството по време на изпълнение на дейностите, Изпълнителят предвижда:
− Подбор и осигуряване на подходящо оборудване – специализирана строителна и
транспортна техника, инструменти, технически средства за наблюдение и измерване;
− Осигуряване на подходяща работна среда и условия за извършване на проектирането и
съответните видове СМР;
− Подбор и осигуряване на специалисти с необходимата професионална квалификация за
всеки вид СМР и умения за работа със съответните машини и съоръжения;
− Доставка и използване на материали съгласно техническите спецификации на поръчката и
одобрения инвестиционен проект;
− Преминаване на следващ етап от работата се извършва след проверка и попълване на запис
по качеството. При констатиране на несъответствия се попълва „Протокол за несъответствие на
продукт“. След отстраняване на констатираните несъответствия се преминава към следващия
технологичен стадий.
Нормативни документи
При прилагане на програмата за осигуряване на качество ще се имат предвид и ще се прилагат
разпоредбите на следните нормативни документи:
−

Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
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строителни продукти, приета с ПМС № 235 / 06. 12. 2006 г.;
−

Закон за устройство на територията;

−

Наредба № 4 от 2001 г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти;

− Наредба № 2 от 2004г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на СМР;
−

Правилник за изпълнение на СМР - Заповед No РД-14-02-789 / 1984г. на МССУ;

−

Наредба No 2 за противопожарни строително технически норми;

−

Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на Актове и протоколи по време на строителството;

−

Наредба № 2 от 2003 г. за приемане на строежите;

− Наредба № РД–07–2 от 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;
−

Наредба № 4 от 1995г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна

охрана;
− БДС EN 15217:2007 „Енергийни характеристики на сгради.
изразяване на енергийните характеристики и за енергийна сертификация на сгради"

Методи

за

− БДС EN ISO 13790:2008 „Енергийни характеристики на сгради. Изчисляване на
потребната енергия за отопляване и охлаждане на пространство"
− БДС EN ISO 6946:2008 „Строителни елементи и елементи
Топлинно съпротивление и коефициент на топлопреминаване. Метод за изчисляване"
− БДС EN ISO 13789:2008 „Топлинни
на топлинните загуби. Изчислителен метод"

характеристики

− БДС
EN
15193:2008
изисквания към осветлението"

характеристики

„Енергийни

на

на

сградата.

сградите.

Коефициент

сгради.

Енергийни

на

− БДС EN ISO 13786:2008 „Топлинни характеристики на строителните елементи.
Динамични топлинни характеристики. Изчислителен метод"
− БДС EN ISO 10456:2008 „Строителни материали
определяне на декларирани и проектни топлинни стойности"

и

продукти.

Процедури

за

− БДС EN ISO 10211:2008 „Топлинни мостове в строителни конструкции.
Изчисляване на топлинните потоци и повърхностните температури. Подробни методи за
изчисляване"
−

БДС 1663 1-87 - Материали и изделия топлоизолационни.

−

БДС 16448-86 Материали и изделия топлоизолационни. Термини и определения

−

БДС 16631 -87 Материали и изделия топлоизолационни. Класификация

−

БДС 16632-87 Изделия топлоизолационни от неорганични влакна

−

БДС EN13163:2003 Продукти от експандиран полистирен EPS

−

БДС EN13164:2003 Продукти от екструдиран полистирен ХPS

Управление на документите
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Изпълнителят ще документира всички нареждания за осигуряване на качество внедрени от
самия него, подизпълнителите, доставчиците и всяка и която и да била друга страна включена в
работите посредством или чрез Изпълнителя по прост, но изчерпателен начин.
Планът за осигуряване на качеството ще съдържа най-малко следното:
−
Обхватът на приложение на плана за осигуряване на качеството;
−
Организация и отговорен персонал за действието на плана.
Планът за осигуряване на качеството ще определи общата организация, свързана с
изпълнението на Договора, които ще посочват като минимум следното:
−

Срещи за уточняване на процедурата за качествен контрол;

−

Организация на вътрешен и външен контрол;

− Контрол на документацията – възможност за проследяване.
Планът за осигуряване на качеството ще посочва като минимум:
−

Правилата за циркулацията на различните изработени документи;

− Методите за управление на документите (разпределяне, класификация, архивиране).
Всички документи от контрола по време на изпълнение на строителните дейности – протоколи,
актове за скрити работи, констативни протоколи и други документи, характеризиращи извършените СМР,
се попълват съгласно изискванията на процедурите по качество на ISO 9001:2008 и ще се съхраняват на
строителната площадка.
Изпълнителят трябва да е сигурен, че цялата съответна документация е напълно актуална
(списък от документите, означаване на проверката в процеса, естество на валидност и пр.) с цел да се
осигури възможност за проследяване.
Управление на доставките на материали и изделия
Планът за осигуряване на качеството ясно ще посочи:
−
Списък с доставчиците, подизпълнителите и пр. Изпълнителят ще достави списък с
предвидените доставчици и подизпълнители при най-ранната възможност и ще обясни причината за
промени в предложените от него в Офертата (където се налага)
−
Методите представени на Възложителя за проверка и преглед на изискванията за качество
на доставчиците и подизпълнителите, процесът на наличните действия в случаи на несъответствие.
−
Прецизен метод на оценяване на подизпълнителите.
В случаите, когато Изпълнителят е решила да възложи на външен изпълнител даден процес,
който влияе на съответствието с изискванията за продукта, Изпълнителят осигурява управлението и
контрол на качеството на този процес. Видът и обхватът на управлението, което ще бъде приложено към
такъв процес, са определени в съответните процедури по управление.
Осигуряването на управлението на процесите възложени на външен изпълнител не освобождава
Изпълнителят от отговорността да изпълнява всички изисквания на клиента,както и изискванията на
приложимите нормативни актове.
За да се гарантира срочното и качествено изпълнение на доставките, непосредствено след
одобряване на работния проект, ще бъдат сключени договори за доставка с избраните доставчици.
Съобразено с графика за изпълнение на СМР, с доставчиците ще бъдат изработени отделни
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графици за доставки на материали на строителната площадка.
Контрол на качеството на доставките на материали и изделия
Схема:

Качеството на доставките ще бъде контролирано на етап производство – при съответния
производител или доставчик чрез проверка на производствените процедури на производителя и
визуален контрол на предлаганите материали, както и за гарантиране на качеството на предлаганите
материали с представянето на съответните документи, отговарящи на нормативните изисквания,
съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
строителни продукти“ приета с ПМС № 235 / 06. 12. 2006 г.. Съответствието на материалите и
съоръженията ще се установява по реда на същата Наредба.
За всички предложени материали и изделия ще бъдат предоставени на строителния надзор
необходимите документи за одобрението им съгласно техническите спецификации.
Изпълнителят ще направи посещения на складовите/производствените бази за всички основни
материали и изделия преди одобрението им с цел запознаване и проверка на конкретните условия на
място, ще има яснота за производствените мощности, начина на съхранение на суровините,
изпитванията, които се извършват, както и действащата система за осигуряване на качеството от
120
Подписал : Валентин Денчев ………………………

Консорциум “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“

производителите.
Изпълнителят ще е зопжзнот и с избраните от него лаборатории за извършване на необходимите
изпитания.
За всички материали и изделия ще бъдат изискани и предоставени на строителния надзор
инструкции на производителите за съхранение и складиране. Изпълнителят ще се съобрази с тези
инструкции и ще осигури необходимите условия за съхранение и складиране.
Всички доставки ще бъдат на нови материали и изделия, притежаващи изискващите се съгласно
действащото законодателство сертификати.
При пристигане на материал или изделие на строителната площадка ще се извършва следния
контрол:
−

Проверка за спазване изискванията на производителя за транспортиране и пакетиране;

−

Проверка на количеството;

− Проверка за документално съответствие и наличие на придружаващи документи (декларации
за характеристиките на продуктите, декларации за съответствие, сертификати и др.);
−

Проверка за външни наранявания, драскотини, вдлъбнатини и др.;

−

Проверка на покритието и съответствие с изискванията;

Контрол при изпълнение на СМР
Осигуряването на контрол върху изпълнението на СМР и монтаж на съоръженията ще се
осъществи в съответствие с действащата интегрирана система за управление на качеството, околната
среда и здравето и безопасността при работа.
Всички дейности по контрол на качеството на СМР ще се документират на хартиен носител за
осигуряване на проследимост.
Дейностите, отговорностите и правомощията за контрола на качеството на изпълнение на СМР
са отговорност на ръководителя на обекта, техническия ръководител и отговорника по качество.
Ред за осигуряване на качеството на СМР:
 Всички изпълнени СМР ще съответстват на техническите и законови разпоредби и ще са
изпълнени в съответствие с техническите и технологични правила и действащите нормативи;
 Качеството на изпълнените СМР в процеса на изпълнението им ще се контролират за
съответствие с изискванията на проекта и техническите спецификации по вид и количество, както и в
съответствие с ПИПСМР;
 СМР ще се приемат въз основа на предварително извършване на необходимите изпитвания
и оглед от страна на строителния надзор;
 За проведените изпитания, проби и др., ще се съставят протоколи;
 Качеството на монтажа ще се контролира чрез единични и комплексни проби и изпитания, за
резултатите от които се съставят протоколи;
 Количеството и качеството на подлежащите на закриване СМР ще се установява и
документира с актове за скрити работи по Наредба 3;
 ИСУ регламентира извършването на контрол на качеството на строителството и на
производството на строителни продукти.
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Ще се изпълнява:
- Входящ контрол на строителните материали: Всеки един доставчик на материали ще бъде
одобряван от Строителния надзор. Материалите ще отговарят на Техническа Спецификация, проект и
други нормативни изисквания. Няма да се приемат на обекта строителни материали без да са
придружени от Декларация за съответствие. Ще се извършва проверка на годността на материалите и
при съмнение ще се предават за лабораторен контрол. Материалите които имат изисквания за
специфичен режим на съхранение ще се влагат бързо, а при необходимост от складиране ще се
съблюдават изискванията;
- Контрол на строителството: Ще се изпълнява от ръководителя на обекта и от лаборатория. Ще
се правят измервания за равности, изпитвания за залепвания и др. Работи, които подлежат на закриване
ще се закриват само след като са приети от СН и е доказано качеството на изпълнение.
Техническият ръководител незабавно ще уведомява отговорника по контрол на качеството за
доставена партида материали за извършване на входящ контрол на качеството.
Отговорникът по контрол на качеството ще извършва входящ контрол на всяка партида
материали по отношение на тип, вид, марка, количество, качество, външен вид, срок на годност на
строителните материали, информационни листове за безопасност на химическите продукти и
необходимата придружителна документация, като сертификат за качество, декларация за съответствие,
доказващи качеството и протоколи за изпитване, там където е необходимо.
Изпълнението на всеки вид работа ще става след разрешение от представителя на Строителния
надзор.
Контрол на авторския надзор
Контролът за качественото изпълнение на авторския надзор ще се осъществява от ръководителя
на проектантския екип и ръководителя на обекта. Той ще трябва да гарантира ефективното упражняване
на авторски надзор по време на изпълнението на СМР.
Контролът цели да осигури навременното присъствие на проектантите на обекта за вземане на
решения, свързани с необходими промени в проектното решение или при изпълнение на СМР, които не
е могло да бъдат предвидени в етапа на проектиране.
Изпълнителят гарантира присъствието на проектантите на обекта в срок от 24 часа след
изпращане на писмено уведомление от ръководителя на обекта до ръководителя на проектантския екип,
относно необходимостта от проектант по съответната част и проблема, който трябва да бъде решен.
Решението на възникналите проблеми ще става веднага на място, като се вписват заповеди в
заповедната книга на строежа.
Ръководителят на обекта ще упражнява контрол по записите в заповедната книга, с цел да не
допусне такива, които противоречат на изискванията за допустимост на разходите за енергийно
обновяване на административната сграда.
Ръководителят на обекта ще упражнява контрол и по изпълнението на екзекутивни чертежи, ако
това се налага, както и при подписването на необходимите документи по Наредба № 3 от проектантите
по съответните части, като екзекутивите ще бъдат изработвани своевременно, при констатиране на
несъществени промени по време на изпълнение на строителството.
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МОНИТОРИНГ НА ПРОЯВЛЕНИЯТА НА ОТРИЦАТЕЛНО ВЛИЯНИЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ
ПРОЦЕС ВЪРХУ АСПЕКТИТЕ НА РАБОТНОТО ЕЖЕДНЕВИЕ НА РАБОТЕЩИ И ПОЛЗВАТЕЛИ В
СГРАДАТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Като част от мониторинга, още преди стартиране на изпълнението на СМР ще се проведат
срещи с упълномощени представители на Община Сливен за реализиране на мерките за намаляване на
затрудненията за работещи и ползватели в сградата.
Ще се проведат срещи и за реализиране на мерките за намаляване на затрудненията за
гражданите, посещаващи административната сграда.
В процеса на изпълнение ще се провеждат ежедневни и седмични прегледи /анализи/ на
проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на работния процес в
сградата и изпълнение на административни услуги.
Мониторингът ще се осъществява от техническия персонал на фирмата, ангажиран на
строителната площадка и по-конкретно – от техническия ръководител, координатора по безопасност и
здраве и ръководителя на обекта.
Мониторингът включва и ежедневен контакт с упълномощените представители на
администрацията на Община Сливен и служителите, проучване на тяхното отношение към взетите
мерки и тяхната достатъчност и адекватност, и коригирането им при необходимост.
ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
МЕРКИ
КОНСОРЦИУМ “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“ ще провежда
превантивен, текущ и последващ контрол за изпълнението на мерките за намаляване на затрудненията
за служители и ползващите помещенията в сградата.
Контролът включва недопускане на изпълнение на СМР преди реализацията на мерките.
Ежедневно ще се контролира изпълнението на мерките, като техническият ръководител ще докладва на
ръководителя на обекта, при невъзможност за изпълнение на някоя от мерките или създадени пречки за
изпълнението й. В такъв случай ще се преустановява изпълнението на СМР в проблемния участък до
осигуряване на възможност за реализиране на набелязаните мерки.
Контролът е и по отношение на стриктното изпълнение на СМР съгласно работния график за
изпълнение, тъй че да не се допусне създаване на неудобства в резултат от изоставане от графика и
нарушаване на постигнатите договорености с възложителя или операторите на комунални услуги, което
ще доведе до създаване на затруднения. Ежедневно ще се следи за изпълнение на графика и ще се
вземат мерки за компенсиране на изоставането в рамките на следващия ден.
Контролът по време на изпълнението на мерките ще е по отношение на тяхната адекватност и
законосъобразност и ще бъде упражняван от ръководителя на обекта.
Контролът по мерките за безопасност на присъстващите в сградата ще бъде упражняван
ежедневно от координатора по безопасност и здраве, като той ще докладва на ръководителя на обекта
за хода на тяхното изпълнение.
При необходимост ще бъдат разработени и утвърдени вътрешни документи (заповеди, образци и
др.) за осигуряване и контролиране на изпълнението на предвидените мерки за намаляване
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затрудненията на обитателите на сградата.
Писмено в длъжностните характеристики на техническия ръководител, координатора по
безопасност и здраве и ръководителя на обекта ще бъдат определени задълженията по контрол на
мерките и правата за вземане на решения за тяхното прилагане.
Контролът предвижда изготвяне на седмични доклади от техническия ръководител за
проявленията на отрицателно влияние на строителния процес. При недостатъчност на мерките, ще
бъдат реализирани допълнителни мерки за преодоляване на затрудненията на обитателите на сградата.
МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
За опазване на околната среда при изпълнение на обществената поръчка ще бъдат взети
специални мерки, за да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и
разтворители и опасни отпадъци. Целия боклук и отпадъци ще бъдат депонирани безопасно, така че да
не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. Продукти, съдържащи азбест и други,
съдържащи познатите канцерогени няма да се използват на площадката и може да бъдат използвани
само в стриктно съответствие с инструкциите на производителя и одобрението на Строителния надзор.
Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около обекта
на работите. Изпълнителят ще последва указанията на Възложителя, Строителния надзор или
Инвеститорски контрол (ако е предвиден такъв за изпълнение на поръчката) и компетентните
длъжностни лица за опазване на околната среда при зашитата на фауната и флората.
Като Изпълнител ще бъдем отговорни за опазване на строителната площадка чиста и за
възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите постоянно ще поддържаме
обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на строителната площадка ще
бъдат складирани подредено. При завършване на работите ще предадем обекта на Възложителя
окончателно почистен и ще отстраним всички временни работи и съоръжения. Заобикалящата околната
среда ще бъде възстановена от щети, произтичащи от нашата дейност и също почистена. Предвидените
мероприятия в проекта не създават условия за замърсяване на околната среда и въздуха. Фирмата, като
строително предприятие определя своята съпричастност и отговорност към околната среда. Политиката
по околната среда е отразена в Декларация от ръководството. Системата се базира на непрекъснато
наблюдение на работните процеси, непрекъснато идентифициране на мерки за намаляване вредното
въздействие върху околната среда. За подобряването на Системата, респективно за намаляване на
отрицателно въздействие върху заобикалящата среда, отговорността е не само на Ръководството, но и
на всички работещи.
Правилата и изискванията, които ще спазваме в своята работа за Обект: ОСНОВЕН РЕМОНТ
НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС "АСЕНОВЕЦ", ГР. СЛИВЕН, като доказано ефективни са:
> Преди изкарване на строителни машини на обществени пътища добре да се почиства тяхната
ходова част;
> Да се спазват правилата за експлоатация и съхранение на всички материали и машини - те са
указани на придружаващите ги инструкции;
> Изхвърляне на строителните отпадъци и отпадъците от желязо да става само в обозначените
за целта контейнери, разположени в района на обекта;
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> Изхвърляне на битовите, пластмасовите и стъклените отпадъци да става в обозначените за
целта контейнери, намиращи се на обекта;
> Събиране и съхраняване на обекта разделно в здрави полиетиленови чували отпадъците от
топлоизолационни материали;
> Използване рационално водните ресурси, в т.ч. и намаляване загубите на вода;
> Изкореняване /отсичане/ окастряне на дървета и храсти, наложително във връзка с изпълнение
на строително-монтажните дейности, да се извършват само след писмено разрешение на собственика
на терена и съответните инстанции;
> Химични вещества и препарати, бои, лакове, разтвори да се използват и съхраняват
изключително, съгласно издадения от доставчика информационен лист за безопасност;
> В случаите на аварийни разливи при употреба на химични вещества и препарати, масла, и при
работа на машини, разливите да се третират със съответния чист сорбент (дървесни стърготини) за
ограничаване на замърсяването. Замърсеният вследствие на това материал да се събира на означено
за целта място/съд до последващото му третиране като опасен отпадък;
При аварийни и други замърсявания незабавно да се уведомява прекия ръководител на
строителната площадка и длъжностните лица, отговорни за опазването на околната среда.
Излезлите от употреба луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак да се

съхраняват временно в контейнер с надпис „негодни луминесцентни лампи";
ЗАБРАНЯВА СЕ чупенето на излезли от употреба луминесцентни лампи и други лампи,

съдържащи живак; третиране и транспортиране на строителни отпадъци, извън границите на работния
обект, без изричното нареждане на Техническия ръководител или Еколог;

ЗАБРАНЯВА СЕ отвеждането на отпадъчни води от строителните площадки по съседно
разположени територии и улични платна;

ЗАБРАНЯВА СЕ изливането в канализационната мрежа на отпадъчни масла, остатъчни
количества киселини, разтворители и други опасни вещества;
ЗАБРАНЯВА СЕ обезвреждане и транспортиране на генерираните отпадъци, независимо

от вида им, без изричното нареждане на Техническия ръководител или Еколог.
Мерки / Действия за намаляване на вредните въздействия върху околната среда по време на
изпълнение на СМР
Мерките за намаляване на вредните въздействия върху ОС са различни и зависят пряко от вида на
значимите аспекти на ОС. Те могат да бъдат насочени към:
• Препроектиране на обекти
• Строга организация на работата в опасни зони чрез режим на време за работа и отдих,
• Създаване на правила за избягване на вредните въздействия;
• Осигуряване на конструктивни подобрения за оборудване или подходяща поддръжка на
оборудването, причиняващо замърсяване или излъчващо недопустим шум;
• Избор на "екологично безопасен" материал
• Избор на доставчик- „Разширена отговорност на производителя”
• Смяна на технологиите на работа;
• Контрол върху разхода на природни ресурси;
• Контрол върху отпадъците при работа;
• Обучение на персонала и други.
Оперативните действия за Мониторинг, измерване, елиминиране и редуциране до приемливи
нива на оценените аспекти са приоритет за нас при изпълнението на обществената поръчка по изграждането
на обекта.
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Потенциално замърсяване на околната среда е възможно на всеки един етап от изпълнение на
договора:
•
Подготовка и организация на строителната площадка; изпълнение на временно
строителство (поставяне на фургони, складови площи и други)
•
Демонтажни работи
•
Изграждане на ел.захранване
•
Изграждане на ВиК системи
•
Изграждане на ОВК системи
•
Кофражни работи
•
Бетонови работи
•
Армировъчни работи
•
Полагане на армирана замазка
•
Полагане на настилки
•
Облицовки
•
Мазилки
•
Шпакловки
•
Бояджийски работи
•
Външна изолация по стени
•
Покривни изолации
•
Външни мазилки
•
Тествания и изпитване по време на строителството
•
Демобилизация
•
Предаване на изпълнените СМР на Възложителя,
Основна задача при изпълнение на поръчката е идентифициране на значимите аспекти,
оказващи влияние върху околната среда, съгласно използваната от нас методика, като се обхващат
всички действителни и потенциални положителни и отрицателни екологични въздействия, свързани с
всеки аспект.
Мерките (общи и конкретни) за предотвратяване на замърсяването на околната среда от своя
стана също са насочени към намаляване на вредното въздействие на аспектите на околната среда с
крайна цел: Контрол и намаляване разходването/изчерпването на природни ресурси,
контрол/намаляване на генерираните отпадъци, опазване на флората и фауната и опазване живота и
здравето на хората.
Основни аспекти, оказващи влияние на околната среда, идентифицирани при изпълнение
на поръчката:
1.
Емисии във въздуха,
2.
Емисии във водите
3.
Замърсяване и ерозия на почвата;
4.
Влияние върху флората и фауната
5.
Генериране на отпадъци; Управление на отпадъците- предотвратяване производството,
минимизиране, повторна употреба, рециклиране, изгаряне
6.
Локални емисии -Генериране на шум и вибрации при изпълнение на основните дейностиКачество на живот на жителите;
7.
Извънредни ситуации – авария, пожар, земетресение, наводнение. Управление на
човешките ресурси, готовност за извънредни ситуации и реагиране.
8.
Разход на суровини и материали. Разход на природни ресурси;

126
Подписал : Валентин Денчев ………………………

Консорциум “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“

1.Емисии във въздуха,
прах и емисии от строителната дейност.
Мерки за
предотвратяване замърсяване на въздуха
Аспект с малко локално влияние - в определената зона (работна площадка);
-Замърсяване на въздуха с емисии може да възникне при изпълнение на демонтажни, изкопни,
насипни и транспортни дейности - от пускане в действие на пътно-строителната техника.
- Замърсяване на въздуха от разпрашаване на почвата -при демонтажни, изкопни, насипни и товароразтоварни дейности.
Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи вредното въздействие на
строителството върху качеството на атмосферния въздух са:
•
Организационни: да се уточнят местата за заемните зони, площадки за депониране на
отпадъци и подготовка на временната приобектова база, чрез съгласуване с общинска администрация
Сливен;
•
При транспорт на различните видове насипни материали и земни маси, транспортните
средства ще се пълнят под техния капацитет, за недопускане на разпиляване и разливи по улиците и
строителната площадка;
•
При транспортиране на насипни материали и изкопани земни маси, ще се използват
тенти за покриване или автотранспортни средства със затворена каросерия;
•
За редуциране на емисиите от изгорели газове, стратегията е използване на нова и/или
изправна техника. Няма да се допуска използване на пътностроителни машини и ППС с неизправни
двигатели с вътрешно горене;
•
ДВГ на строителната техника и ППС да не работят на празен ход- прилагане на контрол
от длъжностните лица на обекта;
•
При сухо и ветровито време да се омокрят складовете за временно съхранение на
насипни материали, земни маси от изкопни дейности и строителни отпадъци, като за целта в зоната на
строителството ще осигурим водоноска;
•
Постоянен мониторинг и при необходимост оросяване на работната зона по време на
изпълнение на СМР, с използване на цистерна с вода и водостуйка.
•
Ръчно извършване на изкопни и насипни дейности, и разкъртване и демонтаж на стари
настилки, там където е възможно;
•
да не се подгряват съоръженията, с които се подготвят и разстилат на място
асфалтовите смеси;
•
след приключване на строителните дейности на даден участък, да се почистват
надлежно площадките за временно складиране на инертни материали и строителни отпадъци.
2.Емисии във водите–повърхностни и подпочвени. Мерки за предотвратяване
замърсяване на водите
Замърсяване на почвата и водите - аспект с незначително локално влияние при тази поръчка.
Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи вредното въздействие върху
водите са:
•
Недопускане на изхвърляне на изкопни земни маси в коритата на близките реки.
•
Организационни -да се уточнят местата за заемните зони, площадки за съхранение на
инертни материали и площадки за депониране на отпадъци;
•
Използване на изправна строителна и транспортна техника за предотвратяване на
авария, разлив и замърсяване на почвата и подпочвените води с нефтопродукти и гориво-смазочни
материали.
•
Недопускане на аварийни ситуации, при извършване на изкопни дейности, свързани със
засягане целостта на съществуващите водопроводи и тяхното замърсяване и затлачване, тъй като
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техническият проект предвижда запазване на съществуващите тръбопроводи за битово
водоснабдяване, изграждане на нови ВО, реконструкция на РШ, улични отоци за отвеждане на
повърхностни води от пешеходна зона.
•
Използване на одобрени от възложителя и утвърдени като безопасни строителни
материали, неотделящи разтворими и опасни вещества в почвата и подпочвените води, както и в
проводите за питейно-битови и поливни нужди.
•
Спазване на всички предписания на компетентните лица на обекта, за опазване от
повърхностни и подпочвени води и срутвания на откосите.
•
Ще се осигури, монтира и поддържа работата на такива помпи, маркучи и устройства,
които са необходими за поддържането на акумулираната вода на нива, по-ниски от долното ниво на
постоянните работи, за срока, необходим за изпълнение на всички строително - монтажни работи в
работния участък.
•
Качествено изпълнение на изкопните работи и дейности по полагане на водопроводни
тръби- контрол и технологични решения от длъжностните лица- техническият ръководител и инж.
Геодезия, за избягване подкопаването на която и да е част от СМР или други обекти, причинено от
изпомпването на водата.
•
Правилно съхранение на материалите. При забелязване на доставен материал с повреден
амбалаж /опаковка/, разсипани или разлети вещества, мерките включват те незабавно да се отделят и
събират, а подът /зоната да се почисти, съгласно съответните инструкции с или без предварително
третиране с пясък, дървесни стърготини, универсално свързващо вещество за предотвратяване на
разлив и/или друго замърсяване и запрашаване.
3.Замърсяване и ерозия на почвата. Мерки за ограничаване на вредното въздействия при
извършване на СМР
Аспект с незначително локално влияние при тази поръчка.
•
Използване на одобрени от възложителя и утвърдени като безопасни строителни
материали, неотделящи разтворими и опасни вещества в почвата и подпочвените води, както и в
проводите за питейно-битови и поливни нужди.
•
Използване на изправна строителна и транспортна техника за предотвратяване на
авария, разлив и замърсяване на почвата с нефтопродукти и гориво-смазочни материали.
•
Правилно съхранение на строителните материали (покрити палети, контейнери и др.),
както на образуваните отпадъци- за контрол и намаляване генерирането на емисии (прахови и газови)
във въздуха, течове и замърсяване на почвата, повърхностните и подпочвените води.
4.Влияние върху флората и фауната. Мерки за ограничаване негативното въздействие
върху растителния и животински свят
Правилно използване и съхранение на материалите (покрити палети, контейнери и др.), водещо
до контрол и ограничаване замърсяването в зелените пространства – директен контакт на растителните
видове с продукти, съдържащи опасни вещества (киселини, основи и др.), емисии (прахови и газови) във
въздуха, течове и замърсяване на почвата, повърхностните и подпочвените води.
5. Генериране на отпадъци. Мерки за предотвратяване замърсяване на околната среда.
Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи въздействието от
генерирането на отпадъци са:
• „Разширена отговорност на производителя”- Използване на доставчици, пускащи на пазара
продукти, след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци (опаковки от
строителни материали), които отговарят за разделното им събиране (остатъци и отпадъци от суровини и
материали) и третиране, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна
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употреба, рециклиране и/или оползотворяване на същите, съгласно йерархичната структура на
управление на отпадъците.
• Използване на „екологично безопасни” материали, с дълъг живот на ескплоатация и
незамърсяващи околната среда при повреда или разпад. Екологосъобразният избор на строителни
материали предполага и минимизиране на разходите за материали и енергия, намаляване на
строителните отпадъци, а оттам и влиянието върху околната среда.
• Връщане на остатъците и/или отпадъците от материалите на утвърден доставчик или
предаването им за рециклиране. Oпасните отпадъци (демонтирани стари осветителни тела,
акумулатори и батерии на ръчнопреносими ел.инструменти и др.) да се събират в специални
контейнери, след което да се предадат за рециклиране на оператор, притежаващ съответното
разрешение по ЗУТ;
• Горимите и леснозапалимите отпадъци да се съхраняват временно на площадки с изпълнени
основи от уплътнен изолационен материал;
• предварително планиране и ситуиране само в сервитутната зона на площадки за разполагане на
заимствани изкопи, складови площи за инертни материали, депа за хумус и депа за неподходящи
материали, с цел да се избегне отрицателно въздействие върху чувствителните зони.
• Правилно съхранение на отпадъците до връщането им за рециклиране или депониране- за
контрол и намаляване генерирането на емисии (прахови и газови) във въздуха, течове и замърсяване на
почвата, повърхностните и подпочвените води,
• В района на строителната площадка да не се допуска изгаряне на строителни отпадъци;
• Строителните отпадъци да не се разпиляват във и извън района на строителната площадка;
Прaхообразните строителни отпадъци да не се изхвърлят от работните площадки и да не се разпиляват;
• Площите, извън обекта, които евентуално могат да се използват по време на строителството да
се възстановят след приключването му.
• Повторно влагане на строителни материали (СО) с код 17 по класификацията на отпадъците в
обратни насипи.
За оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи могат да се използват строителни
отпадъци при спазване на следните изисквания: 1) Строителните отпадъци трябва да отговарят на
изискванията, заложени в инвестиционния проект на строежа; 2) Лицето, което извършва материалното
оползотворяване чрез влагане на строителни отпадъци в обратни насипи трябва да притежава документ
за операция с код R10 по чл. 35 от ЗУО.
Използването на строителни отпадъци в обратни насипи е дейност по материално
оползотворяване, ако са спазени едновременно следните условия: строителните отпадъци са инертни и
да са преминали през процес на подготовка преди оползотворяване и/или подготовка за повторна
употреба.
Предотвратяване образуването на отпадъци да бъде намалено и избегнато, където това е
възможно, чрез:
- Превантивност – потенциалните проблеми с отпадъците да бъдат предвиждани и избягвани на
възможно най-ранен етап. Избор на лицензиран и сертифициран доставчик на материали и услуги,
притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 ЗУО за
събиране, транспортиране, рециклиране/ оползотворяване на отпадъците.
- Близост и самодостатъчност – отпадъците да бъдат обезвреждани възможно най-близко до
мястото на тяхното образуване.
Местата за извозване на строителни отпадъци и маршрутите по-който ще се движат строителната
техника се определят писмено от Възложителя и Кмета на Община Сливен.
6. Локални емисии - генериране на шум, вибрации, лъчения, прах. Мерки за
предотвратяване на замърсяванията и ограничаване негативносто въздействие върху
качеството на живот на жителите и ползвателите.
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Влиянието на строителните дейности е слабо, локално в зоната около строителната площадка с
временно въздействие. Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи
въздействието от шум и вибрации са организационно управленски:
•
за да се ограничи въздействието от шум в жилищните зони, строителната дейност в
участъка от пътя в близост до населеното място да се извършва при добра организация основно през
дневния период, в съответствие с националното законодателство;
• Техниката (самосвали, тежкотоварни автомобили и пътно-строителните машини) да не
работят на празен ход- при изкопни, насипни и товаро-разтоварителни дейности;
• обслужващите строителството тежки автомобили да се движат по предварително
определени подходни пътища и да спазват стриктно допустимата скорост на движение при преминаване
през населени места.
•
строителните дейности да се извършват само през деня, между 07.00 и 19.00 часа.
•
Строителни дейности, свързани с използване на ударна пробивна техника да не се
извършват в часовия интервал от 14:00 ч. До 16:00 ч., ако работната зона се намира в близост до
жилищни сгради.
7. Управление на човешките ресурси, готовност за извънредни ситуации и реагиране при
извънредни ситуации – авария, пожар, земетресение, наводнение, инциденти.
7.1. Осъзнатост на персонала: Голяма роля за намаляване на вредните въздействия върху
околната среда има обучението на персонала. Всеки служител извършва самоконтрол на своята работа
и при откриване на несъответствие с нормативните изисквания, потенциална опасност от извънредни
ситуации докладва на Ръководител на обект (работна площадка). Приема се, че при висока степен на
осъзнатост на персонала по отношение на необходимостта от предпазване на околната среда от вредни
въздействия, е възможно намаляването на опасностите с около 30%.
•
Ежегодно обучение на служителите и обучение на работното място, съгласно внедрените
и функциониращи системи ЕN ISO 14001:2005 и ЕN ISO 14001:2004 и запознаване с нормативните
документи- ЗООС , ЗУО и наредбите към тях.
С тази мярка целим предотвратяване от замърсяване на строителната площадка и
района около нея с битови и строителни отпадъци, недопускане на безразборно утъпкване на зелените
площи, поддържане на чистотата при работа и в санитарно-битовите помещения (офис-фургони)
•
Обучения за повишаване на квалификацията и запознаване с новите технологични
практики при работа с продукти, материалите и извършване на СМР - за извършване на качествени
дейности, с оптимално разходване на суровини и материали, недопускане на некачествено строителство
по метода „проба-грешка“.
•
Недопускане на аварии и инциденти, чрез провеждане на обучение и тренировки по
предварително изготвени планове за действия. За потенциално излизане от контрол на значимите
аспекти за околната среда и последващите дейности при поява на извънредни ситуации, в
организацията е регламентирано обучение и тренировки за готовност за извънредни ситуации и
реагиране с планове за действие при различни извънредни ситуации - реакция в случай на пожар,
наводнения, земетресения, разливи на масла и др.
•
Залповите замърсявания с различни по вид течни и твърди опасни отпадъци/ вещества,
генерирани при аварийни ситуации или пътнотранспортни произшествия, да се събират единствено от
специализирани организации и да се предават за обезвреждане на лицензирани юридически лица, в
съответствие с вида на отпадъчните материали
7.2. Здравна защита на населението и безопасност на труда на служителите:
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•
строителната площадка ще бъде предварително обезопасена, като се поставят предпазни
заграждения и предупредителна сигнализация, с цел елиминиране на риск, за безопасността на
населението.
•
Извършване на ежедневни инструктажи за спазване на основни изисквания за безопасни
условия на труд:
•
при работа с къртачни вибриращи машини да се използват антивибрационни ръкавици;
•
да бъдат снабдени с антифони кранистите, багеристите и булдозеристите;
•
през горещите летни дни в кабините на багерите и булдозерите да има поставени
вентилатори;
•
работниците да бъдат снабдени с подходящо за сезона работно облекло.
•
При работа с опасни материали (отделящи дразнещи кожата, летливи и др. вещества,
кисенини, основи) ще се използват съответните лични предпазни средства -маски, очила, ръкавици и др.
8. Разход на суровини, материали и природни ресурси.
Мерките за намаляване на въздействието от използване на природни ресурси включват и
постоянен мониторинг на използваните природни ресурси. Където и когато е възможно се предприемат
дейности за контрол над използваните материали, ел. енергия, горива, вода, което от своя страна води и
икономия на средства.
Суровини и материали:
Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи въздействието от
използване на суровини и материали:
• Използване „Разширена отговорност на производителя” -Използване на доставчици,
пускащи на пазара продукти, след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци
(опаковки от строителни материали), които отговарят за разделното им събиране (остатъци и отпадъци
от суровини и материали) и третиране, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране,
повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на същите, съгласно йерархичната структура на
управление на отпадъците.
• Използване на „екологично безопасни” материали, с дълъг живот на ескплоатация и
незамърсяващи околната среда при повреда или разпад. Екологосъобразният избор на строителни
материали предполага и минимизиране на разходите за материали и енергия, намаляване на
строителните отпадъци, а оттам и влиянието върху околната среда.
• Използване на суровини и материали, безопасни за населението при експлоатация на
обекта (проводи, настилки и др.)
• Връщане на остатъците и/или отпадъците от материалите на утвърден доставчик или
предаването им за рециклиране
• Повторно влагане на инертни строителни материали (СО) с код 17 по класификацията на
отпадъците в обратни насипи.
• Полагане/влагане на качествени суровини и материали по утвърдени технологии,
предотвратяващи разхищението им;
• Използване на квалифициран и обучен персонал за извършване на СМР с цел недопускане
на разхищение на материали за коригиране на некачествено изпълнени дейности.
Горива
Основно разходване: за тежкотоварни автомобили и пътно-строителна техника,
бензинови помпи, агрегати и генератори. Основните организационно управленски мерки, които ще
предприемем са:
• Техниката (самосвали, тежкотоварни автомобили и пътно-строителните машини) да не
работят на празен ход- при изкопни, насипни и товаро-разтоварителни дейности;
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• Използване на нова и/или изправна техника. Няма да се използват пътностроителни
машини и ППС с неизправни двигатели с вътрешно горене, тъй като неизправната или повредена
техника имат повишен разход на гориво-Извършване на редовни технически прегледи и сервизно
обслужване.
• Тежкотоварните автомобили да не се претоварват с инертни и насипни материали, за
ограничаване разхода на гориво и недопускане възникване на аварийни ситуации с разлив на ГСМ
Ел енергия:
Основно потребление при работа с ръчно преносими ел. уреди и инструменти и
захранване на битовите помещения на персонала.
Основните мерки, които ще предприемем за ограничаване на енергопотреблението са:
•
Използване на изправни удължители, контакти, ел. табла, ел.уреди и инструменти.
•
Използване на бензинови/ дизелови генератори и агрегати.
•
Монтаж на нови енергоспестяващи осветителни тела в пешеходното и парково
пространство и/или замяна на стари осветителни тела с нови такива, заложено по проект;
•
За предотвратяване на инциденти и аварии, всички нетоководещи метални части и
съоръжения се заземяват и зануляват чрез ефикасна заземителна уредба.
Вода:
Основно потребление: за питейно -битови нужди, оросяване, измиване ходовата част на
техниката, почистване на работната зона, промиване на водопроводи.
•
При изкопни дейности ще се следят внимателно съществуващите водопроводни трасета,
с цел недопускане на аварии от спукване на водопроводи и разхищение на вода.
•
Новопроектираната Водопроводна и канализационна мрежа, ще се изгради от материали
отговарящи на изискуемите стандарти. Те ще се вържат към съществуващата ВиК мрежа на града.
•
Преди въвеждане в експлоатация водопроводната мрежа се дезинфекцира и промива.
Схемата за промиване ще позволява повторно използване на водата чрез временни утайници,
разположени в краищата на подаващия и обратния водопровод. Промивката ще се извършва докато
резултатите от пробите достигнат тези отговарящи на стандартите и нормативната уредба. След
почистването се дезинфекцира водопровода с разтвор от хлорен газ или хлорно съединение.
Необходимата дозировка се определя от местните санитарни власти. След дезинфекцията участъкът се
промива отново с питейна вода, докато миризмата изчезне.
•
Монтиране на водопроводните тръби ще се извършва от квалифициран персонал,
заварките (спойките) ще се извършват по утвърдени технологии, за предотвратяване некачествено
изпълнение и разлив на вода- питейна и поливна.
ОГРАНИЧАВАНЕ ШУМОВОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ В РАЙОНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. СТРАТЕГИЯ
ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА И ПОСТИГАНЕ НА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ
1. Защита от шум:
- защита от въздушен шум;
- защита от ударен шум.
При извършването на строително - монтажни дейности, на строителната площадка се намират много
и най - различни източници на силен шум:
Пневматични къртачи;
Пробивни машини;
Компресори за въздух;
Дизелови генератори;
Строителната механизация;
Ръчни инструменти.
Мерки за намаляване силата на шума на и около строителната площадка
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Строително - монтажните дейности на обекта ще се извършват само по време на нормалните
работни часове. В часовете предвидени за отдих на населението, строително - монтажните работи,
които причиняват завишено количество на шум, ще бъдат сведени до минимум;
Работниците ще използват инструменти и техника, които произвеждат по - ниски нива на шум.
Тъй като неправилната поддръжка на оборудването и механизацията води до повишаване нивата
на шума при тяхната работа (износване на лагери, недостатъчна смазка, разбалансирани въртящи се
част и др.), при изпълнението на поръчката Изпълнителят ще използва само технически изправно
оборудване, което ще бъде поддържано на строителната площадка от лица с необходимата
професионална квалификация;
Няма да се оставят отворени шумоизолиращите капаци на агрегатите на оборудването (генератори,
компресори и т.н.) и строителните машини; Строителната механизация, която ще се използва на обекта
ще бъде с изправни заглушителни устройства на изпускателната система;
Няма да се допуска работа на празен ход на агрегатите на строителното оборудване и механизация;
Строителната механизация ще бъде оборудвана със специални по - тихи сигнални аларми при
движение на заден ход;
Изграждане на звукоизолиращи бариери около източниците на силен шум (генератори, компресори
и др.)- Една обикновена преграда изградена от подръчни строителни материали може да намали силата
на звука от 98 dB до 90 dB на разстояние един метър от източника.
Предложената програма представя обвързаността между изпълнителя КОНСОРЦИУМ
“Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“ и възложителя Община Сливен за
постигане на максимална ефективност приизпълнението на „Основен ремонт на спортен
комплекс "Асеновец", гр. Сливен”.
ІІ. Подробен Линеен график за видове СМР – по етапност на изпълнението и разпределение на
ресурсите и работната сила по основните видове дейности. Предложеният линеен график е тясно
свързан с работната програма за изпълнение на строителството предложена от участника. Към
линейният график да бъде приложена и диаграма на механизация и работната ръка или подобно. – ПО
ПРИЛОЖЕНИЯ
ІІІ. „Управление на критични точки“ (УКТ):
МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ РИСКОВЕ И МЕРКИ ЗА
МОНИТОРИНГ НА ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ТЕЗИ РИСКОВЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПОРЪЧКАТА
Всички проекти подлежат на бизнес планиране, за което са разработени редица теоретични модели,
които организациите прилагат по свое усмотрение при управлението на проектите. Един от класическите
модели на бизнес планиране е т.нар. PPRR (на английски – prevention/preparedness/response/recovery)
модел или модел на предотвратяване, подготовка, отговор и възстановяване.
Управлението на риска е част от този модел и като такъв – задължителен елемент от процеса на
цялостното управление на проектите. Тъй като всеки проект е динамичен и свързан с непрекъснати
преходи – във време, пари, участници, винаги съществува определен риск, който е необходимо да бъде
своевременно оценен и управляван.
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Управлението на риска е процесът на идентифициране, анализиране, и предприемане на мерки по
отношение на риска в съответните проекти, който продължава през цялото времетраене на
съответния проект.
Управлението на риска в проектите се изразява в изпълнението на определени управленски процеси с
цел да не се допусне промяна на основните планирани и одобрени параметри, свързани с
инвестиционния проект в негативно направление (удължаване на срока на проекта, надвишаване
бюджета на проекта, отклонение от обхвата и др.)
Най-общо рисковете за един проект са предполагаемите възможности за влошаване на неговите
показатели в резултата от настъпването на определено събитие. Управлението на риска предполага
тези вероятностни събития да бъдат идентифицирани, да се анализира тяхното възможно въздействие
като очакван ефект и степен, да се избегнат максимален брой от тях и изберат възможните подходи за
справяне с отрицателното въздействие на останалите.
Същност на управление на риска
От количествeна гледна точка рискът се явява функция на вероятността от реализация на определена
заплаха, използваща уязвими места на системата, както и големината на възможната загуба.

Управлението на риска се състои в това да се:
-

Анализира и оцени размера на риска (измерен риск);

-

Внедрят ефективни и икономични механизми за намаляване на риска (минимизиран риск);

-

Постигне убеденост, че рисковете се намират в допустими рамки и остават такива (остатъчен
риск)

-

Следователно управлението на риска включва основно два вида дейности, които се редуват
циклично:

-

Оценка (измерване на риска);

-

Избор на ефективни защитни средства за неутрализиране на рисковете.

134
Подписал : Валентин Денчев ………………………

Консорциум “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“

Идентифициране на потенциалните рискове
Изясняването на абсолютно необходимите за проекта фактори е пример за класически подход при
идентифицирането на потенциалните рискове, които биха застрашили или повлияли негативно на
реализацията на проекта. В теоретичните източници този подход е описан като намиране отговор на
въпроса „Без какво не можем?“. Липсата или недостигът на такива фактори логично би затруднил или
дори саботиралa реализацията на проекта. В този смисъл осигуряването на тези фактори за целия
период на проекта и ограничаването на възпиращите / отслабващите ги такива е част от процеса на
управление на риска.
Друг възможен подход е изясняването на заплахите за проекта чрез идентифициране на вероятните
инциденти, които биха повлияли отрицателно на неговата реализация. Обратно на необходимите
фактори, при заплахите управлението на риска предполага тяхното овладяване и поддържане в
постижимия възможен минимум.
Широко разпространените техники за идентифициране на потенциалните рискове включват (без да се
изчерпват) съставянето на т.нар. „логически карти“, в които се отразяват резултатите от процеса.
Анализ на възможното въздействие на рисковете
Анализът на възможното въздействие протича в две основни посоки – качествен и количествен анализ.
Качественият анализ оценява вероятността от настъпването на дадено събитие, идентифицирано като
риск, и възможните последствия от неговото настъпване. В резултат на този процес идентифицираните
рискове се степенуват в цифрово изражение по важност и степен на въздействие. Основните методи за
качествен анализ на риска са експертен, анализ на уместност на загубите, на аналогиите и др.
Широкоразпространен формат за визуализация на процеса е т.нар. „матрица на риска“, в която се
нанасят цифровите стойности на вероятността от настъпването и последствията от него и в резултат се
получава стойност за ниво на риска.
Количественият анализ се основава на качествения и оценява (в зависимост от установеното вече ниво
на риска (как най-важните рискови фактори биха повлияли на проекта и неговите резултати. Най-често
използваните в практиката методи на количествен анализ са т.нар. „анализ на чувствителността“,
„анализ на комплексното влияние (сценарий анализ)“ и „анализ „Монте Карло“ или имитационен модел.
Крайният резултат от анализа носи информация за нуждата от реакция спрямо конкретния риск.
В зависимост от неговото ниво се избира подходящ подход за справяне с него.
План за справяне с рисковете
Практически приложими са различни подходи за справяне с вече идентифицираните и анализирани
рискове. Изборът на действие е баланс между множество фактори. След идентифицирането и оценката
на рисковете се изготвя план за управление на риска с описание на контролни действия. Всяко
контролно действие е обвързано с асоцииран разход и трябва да бъде подбрано по такъв начин, че
разходът за него да е по-приемлив от риска, който контролира.
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В зависимост от набраната на този етап информация за естеството и нивото на риска са възможни и
практически приложими някои основни подходи за справяне с тях. Най-общо такива са:
-

Избягване на риска – логично, този подход е приложим при рискове, които имат ниско ниво и е
възможно да бъдат избегнати чрез снижаване вероятността за тяхното настъпване;

-

Намаляване на въздействието от риска – прилага се в посока намаляване на очаквания ефект от
вече настъпилия риск;

-

Прехвърляне на риска – масово приложимо под формата на подходящо избрана форма на
застраховане.

-

Приемане на риска – очевидно, този подход е последната алтернатива, ако другите такива са
отхвърлени или приложени съответно.

-

Овладяване – действия, които са планирани и организирани да бъдат предприети при случайно
възникване на рисковата ситуация.

Разработване на стратегия за управление
В зависимост от избрания подход за справяне с различните рискове за проекта се разработва и
стратегията за управление на риска. Стратегията е основен елемент от цялостния бизнес план на
проекта. За целта тя се разработва като гъвкав и динамичен модел, подлежащ на непрекъсната оценка и
актуализация, чрез периодична проверка и анализ на вътрешни и външни фактори в пряка или косвена
зависимост с резултати от договора, както и следене за възникване на събития, свързани с:
-

Промени в законодателството

-

Отклонения от спецификациите

-

Предоставяне на информация

-

Взимане на решения

-

Промени в процедурите

-

Техническата среда

-

Сигурност на информацията.

Основните ползи от прилагането на систематичен подход за рисковете са:
-

Подобряване цялостното управление в организацията и изпреварващото в частност

-

Увеличаване възможността за постигане на целите

-

Гарантиране на качеството на задължителните и доброволните отчети

-

Увеличаване сигурността и доверието на заинтересованите страни

-

Създаване на надеждна база за вземане на решения и планиране

-

Разпределяне и ефикасно използване на ресурсите за въздействие върху риска

-

Подобряване на оперативната ефективност и ефикасност

-

Подобряване на постиженията по отношение ПБЗ и екология
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-

Минимизиране на загубите

-

Подобряване цялостната устойчивост на организацията

-

Непрекъснат преглед и актуализация при необходимост

Това е последната от поредицата дейности по управление на риска, която има задача да:
-

Потвърди случването на даден риск

-

Гарантира, че предвидените за справяне с рисковете дейности се изпълняват

-

Установи конкретната причина за проблемите с проекта и връзката им с идентифицирането
рискове

-

Документиция всяко събитие с цел създаване на база данни, която да се използва при следващ
анализ.

Оценката на риска се преразглежда, когато настъпят промени, които могат да окажат влияние върху
риска:
-

Настъпили промени в нормативната уредба на страната

-

Икономическата ситуация в страната

-

Фактори, свързани с екологията, културата, историята

-

Фактори, зависещи от инфраструктурата и административното обслужване на местно ниво

-

Изменение в инвестиционните намерения

-

Съществена промяна в проекта

-

Промяна в технологията на изпълнение

-

При злополуки, аварии, бедствия и др. форсмажорни обстоятелства.

При оценката на риска по настоящия проект е възприета стандартната методология чрез „матрица на
риска“. Въведено е цифрово степенуване на основните елементи на риска: вероятност (В), тежест (Т),
ниво на риска (НР).
Вероятност от възникване (В)
Вероятност
Нищожна

Описание на ситуацията
Оценка
Вероятността за сбъдване е почти нулева, такова събитие
не се е сбъдвало в организацията или в сродни
0
организации и се счита, че практически е невъзможно
Малко възможна
Възможно е да се сбъдне, но при съвкупност на различни
взаимносвързани фактори поради извършване на
1
определена дейност
Възможна
Възможно е събитието да се случи при извършване на
2
ежедневната трудова дейност
Висока степен на Възможно е събитието да се случи във всеки един момент
3
възможност
Тежест на вредата (Т)
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Тежест
Малка
Средна
Средно висока
Висока
Фатална

Описание на вредата
Незначителна, без последици
Умерена – има последици във времето
Сериозна – налага се да се вземат спешни мерки
Опасна
Катастрофална
НР – ниво на риска (НР) = (В) * (Т)
Резултат
НР =1
НР =2
НР = 3
НР =4

Оценка
1
2
3
4
5

Оценка
нищожна
Незначителна
Средна
Значима

Най-общо допусканията дават отговор на въпроса "кои външни фактори не се влияят от изпълнението на
поръчката, но могат да повлияят върху изпълнението и дългосрочната устойчивост на резултата?".
Изпълнението на поръчката в нормални условия предполага наличие на допуснатите условия. Всяка
възможност за промяна в направените допускания представлява потенциален риск, а всяка промяна в
тях може да доведе до реализиран риск за изпълнението на поставената задача (изпълнението на
поръчката).
Анализът, който направихме в етапа на подготовка на офертата, и извършеното въз основа на този
анализ от нас планиране, създават необходимите предпоставки за цялостно, качествено и срочно
изпълнение, защото задълбоченото анализиране на изходната информация и обективната оценка на
реалната ситуация са ключов фактор за точното прогнозиране и планиране, навременното осигуряване
на нужните ресурси и свеждане до минимум на появата на потенциалните проблеми като необходими и
достатъчни условия за успеха на всяка задача.
Успешното изпълнение на поставената задача не би могло да се гарантира напълно, ако се
пренебрегнат потенциалните проблеми и тяхното проявление. Всеки потенциален проблем
представлява риск при изпълнението на дадена задача. Всеки възникнал проблем по същество
представлява реализиран риск. Важен елемент в управлението на цялостния процес по изпълнение се
явяват дейностите по контрола на рисковете, т.е. извършването на навременен и достоверен анализ на
състоянието на изпълняваната поръчка във всеки един момент, като се откриват своевременно
възможните опасности, които биха затруднили процеса, и се извършват адекватни действия за
елиминирането им.
Ние съзнаваме, че съществуват рискове, които са изключително важни и могат съществено да повлияят
на изпълнението на настоящата обществена поръчка, затова смятаме, че предприемането на адекватни
и работещи мерки за предотвратяването на съответните рискове, както и за преодоляването на
евентуалните последици от тяхната проява, ще бъде възможно само тогава, когато сигналите за
опасността от възникване или проявление на даден риск бъдат своевременно идентифицирани.
Рисковете представляват външни фактори, които не се влияят от изпълнението на задачата, но могат да
повлияят върху изпълнението и дългосрочната устойчивост на резултата от това изпълнение.
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Независимо от това, в предвидената организация за изпълнение на поръчката, която вече представихме
в настоящото изложение, планирахме всички необходими организационни мероприятия за
предотвратяване на субективните предпоставки за поява на нежелани ефекти върху срока, пълнотата и
качеството на изпълнение, идентични с резултатите от проявата на дефинираните от Възложителя
рискове. Елиминирането на субективния фактор дава възможност обективно да се идентифицира и
оцени проявлението на външната намеса.
В своята същност ранната идентификация на възможната проява на даден риск представлява част от
цялостното управление на процеса по изпълнение на поставената задача. Точно дефинираните цели и
средствата за тяхното постигане, непрекъснатият контрол при изпълнението и подборът на правилните
индикатори за мониторинг на процеса, включително и по отношение на влиянието на външните фактори,
предполагат качествено изпълнение при оптимален разход на ресурси и време.
Контролът на всеки риск съдържа в себе си две стъпки: Анализ на риска, т.е. идентифициране и оценка
на риска, и Управление на риска.
За да гарантираме успешното изпълнение на поръчката като пълнота, качество и срок, ако същото ни
бъде възложено, и да можем ефективно да управляваме рисковете при евентуална тяхна проява или
възможност за проява в процеса на строителство, още в процеса на подготовка на настоящата оферта
ние направихме Анализ на всеки от дефинираните от Възложителя рискове, в две части: Идентификация
на риска и Оценка на риска. Успоредно с това дефинирахме и анализирахме и други рискове, които
смятаме, че също биха имали съществено влияние върху поставената задача.
Идентифицирането на риска е интерактивен процес на установяване на онези параметри, чиято промяна
поотделно или заедно би предизвикала промяна в основните характеристики на задачата, а именно:
•

Цел;

•

Обхват;

•

Срок;

•

Бюджет;

•

Качество;

•

Законосъобразност;

•

Съответствие с изискванията на Възложителя.

Идентификацията на всеки риск извършихме чрез анализ на неговите елементи:
•

Обхват на риска, включващ:
o

Аспекти на проявление - какви са конкретните форми, под които може да се прояви
съответният риск;

o

Близост (Момент на проява) - кога би могъл да се реализира съответният риск;

o

Период на проява (Продължителност) - колко време би могъл да продължи съответният
риск;
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•

Области и сфери на влияние - как влияе съответният риск на елементите на задачата - качество,
срок и бюджет, и какви други дейности извън процеса на строителство може да засегне;

•

Вероятност - каква е вероятността да се случи съответният риск;

•

Въздействие - колко сериозни биха могли да бъдат последиците от риска;

•

Индикатори за проявлението на риска - какви индикатори могат да бъдат използвани за
установяване възможността за проява на съответния риск;

•

Източници за проверка на индикаторите - какви източници на информация могат да се използват
за проследяване на индикаторите за проявлението на съответния риск, респективно на промените
в тяхното състояние или настъпило изменение, или какви действия могат да бъдат предприети за
получаване на тази информация.

Въз основа на извършената идентификация на всеки от дефинираните рискове, направихме оценка на
тези рискове, включваща:
•

Преценка на важността на риска - доколко проявлението на съответния риск има отношение към
процеса на строителството;

•

Определяне стойността на риска - оценка на вероятността и въздействието на риска.

Стойността на всеки от дефинираните рискове (risk value) определихме въз основа на качествена оценка
на вероятността за поява на риска (probability) и очакваното въздействие на рисковия фактор, а именно:
Стойност на риска = Вероятност х Въздействие, като използвахме следната матрица за оценка
стойността на риска:
Въздействие на риска
Стойност на риска

Вероятност на риска

Слабо

Средно

Силно

Малка

Ниска

Ниска

Средна

Средна

Ниска

Средна

Висока

Голяма

Средна

Висока

Висока

Въз основа на направения анализ, ние планирахме дейностите по управление на рисковете, които
възнамеряваме да извършваме в етапа на изпълнение на, в случай че поръчката ни бъде възложена на
нас. Тези дейности по същество представляват мерки за превенция на рисковете - мерки за недопускане
/ предотвратяване на рисковете, доколкото това е възможно в зависимост от конкретните форми на
проява на всеки риск, и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно
преодоляване на евентуалните последици от проявата на тези рискове за изпълнението на поръчката.
РИСКОВЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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Тези рискове са тясно свързани със спецификата на проекта и тяхното управление основно зависи от
квалификацията и експертизата на подбрания от Изпълнителя експертен екип. С оглед на доказания
опит на Изпълнителя, тяхната оценка е формирана по следния начин:
1. Времеви рискове
1.1. Изоставане от срока при текущо изпълнение на възложена дейност
А. Анализ на риска
А1. Идентифициране на риска
Аспекти на обхват (Ситуации, оказващи влияние при изпълнението на договора)
- Закъснение началото на започване на строителните дейности при по-късно сключен договор;
- Сключен договор и започване на работа през зимен/дъждовен сезон.
- Липса/ забава на съгласувателни и разрешителни инициативи от стана на Възложителя
-Промени в предварителните условия на проекта по време на изпълнението му
-Климатични и сезонни промени, затрудняващи за определен период строителството
- Закъснение в доставки на материали и оборудване
- некачествено изпълнени СМР, налагащи корекции и/или повторно изпълнение
- Възникване на аварии на строителната техника на обекта
- Инцидент при трудова злополука
Важност на риска
Този риск е от съществена важност, защото има пряко отношение към процеса на строителство, много
аспекти на приложение и сфери на влияние.
А2. Оценка на риска
Стойност на риска
Вероятност

Средна

Въздействие

Силно

Стойност

Висока

Съгласно представената матрица за оценка стойността на риска се определя като Висока.
Форми/аспекти на проявление
Забавяне на срока за изпълнение
вследствие временно
преустановяване на работа от
контролни органи по причини
независещи и извън действията на

Вероятност
(В)
2

Тежес
т (Т)
2

Ниво на
риска (НР)
4

Степен на
влияние
висока
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Изпълнителя или
забавянеприемането на извършени
работи и оформяне на протоколи от
страна на Възложителя и консултанта
по надзор

Б. Управление на риска
Б.1.Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска
-Непрекъсната и адекватна комуникация с Възложителя и неговите представители за своевременно
ревизиране на проектните решения при наличие на несъответствия в оперативен порядък
- Постоянни наблюдения от експертен екип
- Провеждане на обсъждания и работни срещи
- Разработване на мерки за извършване на СМР при неблагоприятни климатични условия
- Преразпределение на незаетите човешки ресурси
- Осигуряване на гъвкава схема за доставка и съхранение на строителните материали
-Закупуване на материали от утвърден доставчик
-Осигуряване на надеждни и проверени сервизни услуги за строителната и транспортна техника на
обекта
- Постоянна адаптация на линейните графици при възникване на времева промяна
- Осигуряване на безопасна среда за работа чрез системите по БЗР и ЗБУТ на обекта
- Анализиране на сходни ситуации при изпълнение на подобни обекти
- Сключване на застраховки при строителството с широк обхват на покритие за минимизиране на
рисковете
Б.2.Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска
-Привличане на квалифицирани технически ръководители и строители, за намиране на оптимални
решения при настъпване на някой от идентифицираните рискове
-Изработване на конкретни предложения от съответния експертен ресурс на Изпълнителя към
Възложителя и обсъждането им на работни съвещания
-Преминаване на сумирано отчитане на работното време, съгл. КТ и КСО и/или двусменен режим на
работа за работници и механизация и/или допълнителна механизация и работна ръка, до преодоляване
на забавянето по график.
-При възникване на авария в строителната техника, повредената машина ще бъде изведена от
обекта и заменена с друга. Изпълнителят разполага с екип за спешни ремонти и малките аварии ще се
отстраняват незабавно на самия обект
-Изпълнителят ще осигури алтернативни доставчици за изпълнение на строителната си програма.
При затруднение на един доставчик, заявката ще се прехвърли към друг доставчик без промяна в
качествените
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- текущо коригиране на оценените като некачествено извършени работи, с цел недопускане забава
при приемане на работата и подписване на актове и протоколи.
- Провеждане на инструктажи по ЗБУТ на всички работници на и стриктно спазване на строителните
норми за безопасност на обекта.
- Комуникация с Възложителя и осигуряване на допълнителен финансов ресурс за продължаване на
работата по договора
1.2. Забавяне на срока за изпълнение вследствие временно преустановяване на работа от
контролни органи по причини независещи и извън действията на Изпълнителя или
забавянеприемането на извършени работи и оформяне на протоколи от страна на Възложителя и
консултанта по надзор
А. Анализ на риска
А1. Идентифициране на риска
Аспекти на обхват (Ситуации, оказващи влияние при изпълнението на договора)
Аспекти на проявление, области и сфери на влияние - Контролните органи, имащи отношение към изпълнението на
договора са: ДНСК, НОИ и Дирекция "Инспекция по труда".
-поради предписание на ДНСК- контролира спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните
актове по прилагането му при проектирането и строителството. ДНСК упражнява контрол за законосъобразността на
разрешаването, изпълнението и ползването на всички строежи на територията на България с изключение на специалните
обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, както и на действията на общинските администрации и на
участниците в инвестиционния процес.
-НОИ упражнява контрола за спазване на законодателството по ДОО и за внасяне на осигурителните вноски за
задължителното здравно осигуряване и допълнителното пенсионно осигуряване.
-по предписание на Главната инспекция по труда- осъществява дейността си, като: контролира спазването на трудовото
законодателство; упражнява специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на
труд, Закона за насърчаване на заетостта, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и правата
и задълженията на страните по служебното правоотношение и на други нормативни актове, когато това е възложено със
закон; дава сведения и технически съвети на работодателите и на работниците и служителите за най-ефективните методи за
спазване на трудовото законодателство.
-Неплащане или забава на плащания от страна на Възложителя на аванс по Договор и/или междинни протоколи Акт
обр.19.
-Неприемане на работата по допълнително възникнали СМР
-Промяна/корекция в Технически проект.

Важност на риска
Този риск е от съществена важност, защото има пряко отношение към процеса на строителство, много
аспекти на приложение и сфери на влияние.
А2. Оценка на риска
Стойност на риска
Вероятност

Средна
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Въздействие

Силно

Стойност

Висока

Съгласно представената матрица за оценка стойността на риска се определя като Висока.
Форми/аспекти на проявление
Забавяне на срока за изпълнение
вследствие временно
преустановяване на работа от
контролни органи по причини
независещи и извън действията на
Изпълнителя или
забавянеприемането на извършени
работи и оформяне на протоколи от
страна на Възложителя и консултанта
по надзор

Вероятност
(В)
2

Тежес
т (Т)
2

Ниво на
риска (НР)
4

Степен на
влияние
висока

Б. Управление на риска
Б.1.Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска
-При изпълнението на строително-монтажните работи на обекта Изпълнителят ще спазва разработеният и одобрен
Инвестиционен/ Технически проект, изискванията на Възложителя, техническата спецификация, всички законови и
подзаконови изисквания на нормативните актове и стандарти, регламентиращи този вид дейност и определящи
необходимото ниво на качество, ще бъдат предложени гаранции за постигането му.
-Качествен контрол на извършените строителни работи, който обхваща: качество на използваните строителни материали
и контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи.
-В досието на обекта се съхраняват всички съставени и получени документи. Завежда се Дневник за несъответствия, в
който Експерта по КК отбелязва констатираните отклонения от Правилата за изпълнение и приемане на СМР и съответната
препоръка за корекция. Документът гарантира оперативни действия по избягване на некачествено извършена работа и
подлежи на постоянен контрол от Директор Строителство.
- За всеки етап се извършват отчитане и инспекции от правоспособни лица, определени в Договора за строителство.
-За всеки последващ вид СМР се съставят приемо- предавателни протоколи за издаване и фронт за последващи строителномонтажни дейности.
- Една от основните цели на Изпълнителя е осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд; предотвратяването
на наранявания и заболявания, за непрекъснато подобряване на управлението на здравето и безопасността при работа и на
резултатите по отношение на здравето и безопасността при работа; непрекъснато подобряване и предотвратяване на
замърсяването; изпълнението на законовите и нормативните разпоредби свързани с основните продукти, дейности,
безопасните и здравословни условия на труд.
осигурява се обезопасяване с парапети на всички рискови зони, използването на инструменти, преминали входящ
контрол на обекта, такелажни средства, отговарящи на изискванията за допустимост, назначава се Координатор по ЗБУТ,
изготвят се периодично оценки на риска за здравето и безопасността на работниците на работните места, осигурява се на
работниците и служителите медицинско обслужване от служба по трудова медицина; учредява се комитет или група по
условия на труд; осигурява се на всеки работещ подходящо обучение по здравословни и безопасни условия на труд;
ежедневно се провежда инструктаж на работещите на обекти, провежда се входящ инструктаж на посетителите на
обекта, подписват се и се съгласуват споразумения по ЗБУТ с всички подизпълнители, охрана на обекта от фирмено звено.
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Следи се за спазването на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2 за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Б.2.Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска
Съгласно предоставен от Възложителя План по безопасност и здраве се прави организацията на изпълнението на
конкретния обект. Детайлната информация се съдържа в РПОИС, включително политика по ЗБУТ

- Текущо коригиране на оценените като некачествено извършени работи, с цел недопускане забава
при приемане на работата и подписване на актове и протоколи.
- Провеждане на инструктажи по ЗБУТ на всички работници на и стриктно спазване на строителните
норми за безопасност на обекта.
- Комуникация с Възложителя, относно закъснения при плащания и/или издаване на
съгласувателни/разрешителни, и осигуряване на допълнителен финансов ресурс за продължаване на
работата по договора, до окончателното подписване на протоколи за приемане на извършени работи.
-Преминаване на сумирано отчитане на работното време, съгл. КТ и КСО и/или двусменен режим на
работа за работници и механизация и/или допълнителна механизация и работна ръка, до преодоляване
на забавянето по график.
- Преразпределение на незаетите човешки ресурси, вкл. увеличаване броя на квалифицираните
работници в отделните бригади.
-Наемане на допълнителен квалифициран персонал и формиране на допълнителни бригади, с цел
намаляване и/или елиминиране на закъснението в сроковете.

1.3.РИСК ОТ ЗАКЪСНЕНИЕ НАЧАЛОТО НА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТИТЕ И ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ
СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
А. Анализ на риска
А1. Идентифициране на риска
Закъснение на началото на започване на работите може да се дължи на вътрешни (субективни) и на
външни (обективни) фактори.
По дефиниция рискът представлява външен фактор и следва да се анализира външната намеса.
Независимо от това са предприети всички мерки субективният фактор да се елиминира. Проучихме
внимателно условията за подписване на договора за възлагане изпълнението на поръчката. В случай, че
бъдем избрани за изпълнител, имаме готовност незабавно да представим на Възложителя всички
изискуеми документи и гаранции, необходими за сключване на договора съгласно ЗОП и другите
действащи нормативни документи. Направеният предварителен преглед на наличната изходна
информация (проектна документация, Технически спецификации, другите изисквания на Възложителя),
физическият оглед на обекта, разработването на Линейния календарен график, извършения анализ на
необходимата механизация и работна ръка, отразени в Диаграмата на механизацията и Диаграмата на
работната ръка, планирането на необходимото временно строителство като предпоставка за
нормалното протичане на строителния процес, както и осигуряването на необходимия инженерно технически състав, включен в състава на управленски екип, ще ни дадат възможност незабавно след
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възлагане на изпълнението да започнем ефективни действия по организацията на строителната
площадка и стартиране на строителството - временно и постоянно. Елиминирането на субективния
фактор дава възможност обективно да се идентифицира и оцени проявлението на външния фактор.
Анализът на риска е направен при предпоставката, че закъснението по отношение началото на
започване на работите ще се дължи на обективни фактори.
А2. Оценка на риска
Важност на риска
Този риск е от съществена важност, защото има пряко отношение към процеса на строителство, много
аспекти на приложение и сфери на влияние.
Стойност на риска
Вероятност

Средна

Въздействие

Силно

Стойност

Висока

Съгласно представената матрица за оценка стойността на риска се определя като Висока.
Форми/аспекти на проявление
Забавяне, причинено от промяна в
инвестиционните намерения
Закъснение началото на започване на
работните поради трудности,
възникнали по време на тръжните
процедури за избор на изпълнител
Забавяне на започването по
административни причини (забавяне
на разрешителни, липса на документи
и др.)
Забавен достъп до обекта
Забавяне на финансирането по
договора
Забавяне при получаване на
наличната информация или
неполучаване на информацията
Забавяне на процедурата поради
обжалване от страна на класирани на
по-задни места или отстранени
участници
Забавяне на подписването на
договора между възложител и

Вероятност
(В)
2

Тежес
т (Т)
1

Ниво на
риска (НР)
2

Степен на
влияние
средна

2

1

2

средна

2

1

2

средна

2
2

1
2

2
4

средна
средна

1

1

1

ниска

2

2

4

висока

1

1

1

средна
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изпълнител
Забава при провеждането на други
процедури за възлагане на
обществени поръчки за изпълнение на
дейности в обхвата на проекта от
други Участници в инвестиционния
процес - Строителен надзор, Авторски
надзор;
Закъснение на строителството поради
забавяне изготвянето на актове и
документи, съгласно Наредба 3 за
съставян на актове и протоколи по
време на строителството
Невъзможност да бъде осигурен
достъп до строителната площадка от
страна на Възложителя;
Невъзможност да бъде осигурен
фронт за стартиране на работите
(временно строителство или
постоянни работи) от страна на
Възложителя;
Форми на проявление

2

2

4

средна

2

1

2

ниска

2

2

4

средна

1

1

1

ниска

Въз основа на опита в изпълнението на предишни обекти и използване на данни от наблюдения,
комуникация с изпълнения на дейностите, изисквания на нормативни документи – изпи. съгл.
законодателството, анализа на ситуацията при изпълнение на подобни проекти, анализ на ситуацията в
сродни по дейност организации, предлагаме следните стратегии за управление на риска:
-

В подготовката на техническото предложение и оферата КОНСОРЦИУМ “Строителство Сливен
– спортен комплекс Асеновец“ стриктно е спазил всички изисквания на Възложителя

-

Подготовката на документите за подписването на договора ще започне при обявяването на
резултатите от класирането на участниците и в случай, че сме класирани на първо място

-

Ще осигурим всички поискани от възложителя документи за подписване на договора и неговите
приложения в срок

-

Ние гарантираме, че предоставените документи за подбор на изпълните са автентични, не са с
изтекъл срок, има финансовите ресурси да обезпечи гаранцията за изпълнеине на договора,
както и изискваният технически специалисти, необходими за изпълнение на поръчката

-

Своевремненно ще се придвижат и съгласуват всички документи и ще се заплащат изискуемите
такси

При забавяне на сроковете повече от предвиденото Ръководителят на екипа има готовност да коригира
линейния график, като се добавят нови ресурси, преразпределят се и/или пренасочат наличните
ресурси, така че срокът за завършване да остане съгласно изискванията на Възложителя.
Близост (Момент на проява)
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•

Този риск при изключване на субективния фактор може да се прояви преди подписването на
Договора за възлагане изпълнението на настоящата обществена поръчка или непосредствено
след подписването му.

Период на проява (Продължителност)
•

Рискът може да се прояви еднократно. В зависимост от конкретната форма на проява
продължителността може да бъде от няколко дни до няколко месеца, особено в случаите на
обжалване на решението за избор на изпълнител пред втора инстанция (ВАС).

Области и сфери на влияние
Този риск няма да повлияе пряко върху качеството на изпълнението, но ще се отрази върху
предварително планирания краен срок за завършване на обекта. Ще има известно влияние върху нашия
бюджет и планираното разпределение на наличния финансов ресурс във времето, защото за наваксване
на забавата ще бъде необходимо да се мобилизират допълнително ресурси. Началото на работите не е
обвързано с други дейности, т.е. проявата на риска не може да доведе до промяна в изходните условия
в предмета на настоящата поръчка. Ето защо този риск няма да засегне бюджета на поръчката
(проекта).
Вероятност
Справките в Регистъра на обществените поръчки, в базата данни на Комисията за защита на
конкуренцията и на Върховния административен съд показват, че обжалването на Решенията на
възложителите за избор на изпълнител след проведени процедури за възлагане на обществени поръчки
от участници в тези процедури, не е изолирано явление. Проявата на непреодолима сила в периода от
влизане в сила на решението за избор на изпълнител до подписването на договора не може да се
предвиди. Предвид изложеното вероятността да се случи анализираният риск, е оценена като средна.
Въздействие
Очакваното въздействие на този риск е силно, защото последиците от него могат да бъдат сериозни,
особено при продължително въздействие.
Индикатори за проявлението на риска
За установяване възможността за проява на този риск в различните му аспекти, в случай, че сме
класирани на първо място и с решение на Възложителя бъдем определени за изпълнител на
настоящата поръчка, ще използваме следните индикатори:
•

Внесени жалби срещу Решението за избор на Изпълнител от други Участници в процедурата за
възлагане на настоящата обществена поръчка в КЗК и ВАС;

•

Наличие на обстоятелства извън нашата компетентност, застрашаващи крайния нормативно
регламентиран срок за подписване на договора, след влизане в сила на решението за избор на
изпълнител, включително на обстоятелства, представляващи Непреодолима сила;

•

Забавяне в провежданите процедури за възлагане на другите дейности в обхвата на проекта на
други Участници в инвестиционния процес - Строителен надзор, Авторски надзор;
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•

Забавяне при съставянето на Акт обр. 2 и 2а за откриване на строителната площадка по
Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството или в
предоставянето на Заповедна книга на обекта;

•

Липса на достъп до строителната площадка;

•

Наличие на недостъпни участъци от строителната площадка или участъци с ограничен достъп,
в които следва да се изгражда временно строителство или да започнат постоянни работи
непосредствено след подписване на договора (при стартирането);

•

Други при необходимост (ще бъдат определени в случай на проява на друга конкретна форма
на риска).

Източници за проверка на индикаторите
Като основен източник за промяна състоянието или настъпило изменение на индикаторите от първата
група ще се използва информацията от Възложителя, а където е приложимо - и от другите обществено
достъпни и надеждни източници на информация - регистрите на Агенцията за обществени поръчки,
Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. В случай, че сме класирани
на първо място и с решение на Възложителя бъдем определени за изпълнител на настоящата поръчка,
ще търсим регулярно информация за обжалването на това решение. В случай че решението е
обжалвано, регулярно ще се информираме за хода на процедурите по обжалване и за резултатите от
тях, като показател за продължителността на възможната забава. В случай, че Решението за избор на
изпълнител влезе в сила и представим на Възложителя необходимите документи за подписване на
договора, в периода до подписването му ще търсим регулярно информация от Възложителя за
наличието на обстоятелства, застрашаващи този акт. Като основен източник за проверка на състоянието
или за настъпило изменение на индикаторите от третата група ще използваме информация за хода на
останалите процедури за възлагане на другите дейности, пряко свързани с изпълнението на настоящата
поръчка, на други Участници в инвестиционния процес, която ще търсим от Възложителя, а при
необходимост - ще използваме информацията и в другите обществено достъпни и надеждни източници регистрите на Агенцията за обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията и Върховния
административен съд. При забавяне в съставянето на Акт обр. 2 за откриване на строителната площадка
по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството ще инициираме
процеса по съставяне и ще търсим регулярно информация от Възложителя и другите Участници в
инвестиционния процес за причините за неподписване или непредставяне на съответните документи.
При липса на пълен достъп до строителната площадка или наличие на недостъпни участъци от
строителната площадка, или участъци с ограничен достъп, в които следва да се изгражда временно
строителство или да започнат постоянни работи непосредствено след подписване на договора (при
стартирането), предполагащи невъзможност за стартиране на каквито и да е работи, ще търсим
регулярно информация от Възложителя за предприетите от него действия по осигуряването на достъп
до съответните участъци от строителната площадка и осигуряването на необходимия ни работен фронт.
Ако се наложи в процеса на изпълнение на задачата да бъдат въведени допълнителни индикатори за
проявлението на други форми на риска, успоредно с въвеждането им ще определим съответните
източници, чрез които достоверно ще определяме промяната в състоянието или настъпило изменение
на тези индикатори.
Б. Управление на риска
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Б.1 Мерки за недопускане и/или ранно предотвратяване настъпването на риска
Предвид факта, че закъснението се дължи на изброените обективни фактори (действия на други страни,
наличие на обстоятелства, представляващи Непреодолима сила и т.н.) не можем да предотвратим
напълно проявата на риска в повечето му форми на проява. Като форма на превенция можем
предварително да приложим една или няколко мерки за минимизиране на неговото влияние съобразно
формата на проявление, а именно:
Аспект на проявление (Форма на проява) - Обжалване на Решението за избор на Изпълнител от друг
Участник в процедурата за възлагане на настоящата поръчка
Тази форма на проява не може да бъде предотвратена, но може да се минимизира до известна степен
нейното влияние върху определения краен срок за изпълнение на строителството.
Мерки
•

Изискване на текуща информация от Възложителя, а при необходимост набавяне на такава и от
другите обществено достъпни и надеждни източници на информация - регистрите на Агенцията за
обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд,
за хода на процедурите по обжалване решението на избор на Изпълнител и за очакваната дата на
започване;

•

При получаване на информация за очакваната дата на започване, преглед и ревизия на
разработения Линеен календарен график за изпълнение на поръчката съобразно тази дата и
определяне на възможностите за неговата оптимизация, с цел съкръщаване на междинните
срокове при изпълнение на дейностите и наваксване, доколкото е възможно, на реализираната
забава при стартирането;

•

Актуализация на Диаграмата на механизацията съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни материално - технически ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение
на текущите дейности, включително чрез наемане на допълнително строителни машини от трети
лица в случай на недостиг на собствена или наета към момента такава, с цел осигуряване на
всички необходими материално-технически ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
механизацията;

•

Актуализация на Диаграмата на работната ръка съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни човешки ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение на текущите
дейности, включително чрез наемане на допълнителна работна ръка при необходимост, с цел
осигуряване на всички необходими човешки ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
работната ръка;

•

Провеждане на търговски преговори с Доставчиците на материали за възможностите за
осигуряване на необходимите доставки в съкратените срокове, респективно в по-големи
количества съобразно допълнителните ресурси, които ще ангажираме с оглед регулярно и
оптимално зареждане на обекта с необходимите материали;

•

Реорганизация на строителната площадка спрямо първоначално разработения строителен
ситуационен план с цел осигуряване на условия за приемане и съхраняване на по-големи
количества материали, на работен фронт и домуване на по-голям брой строителни машини и на
здравословни и безопасни условия на труд на по-голям брой едновременно заети лица на обекта,
осигуряване на допълнителни складови площи извън района на строителната площадка и в
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непосредствена близост до него при невъзможност за осигуряване на такива в границите на
обекта предвид ограничената свободна площ в рамките на строителната площадка;
•

Удължаване на работното време на обекта, включително организиране на двусменен режим на
работа при необходимост, като за целта се осигурят и съпътстващите условия за това осветление, социално - битови условия, техническо ръководство, регулярно зареждане с гориво смазочни материали;

•

Оценка на действително необходимия финансов ресурс в променените условия (размер на
финансовите средства във всеки момент от изпълнението) и осигуряване на такъв по подходящ
начин, в зависимост от размера му с оглед гарантиране ритмичност на работата;

•

Ежедневен контрол върху новите междинни срокове за извършване на дейностите и периодичен
анализ на хода на изпълнението съобразно календарния график за изпълнение на поръчката и на
резултатите от проведените организационни мероприятия за преодоляване на забавата.

Аспект на проявление (Форма на проява) - забава при подписването на договора за възлагане на
настоящата поръчка поради обективна невъзможност от страна на Възложителя или поради наличието
на Непреодолима сила (форсмажор)
Тази форма на проява не може да бъде предотвратена, но може да се минимизира до известна степен
нейното влияние върху определения краен срок за изпълнение на строителството.
Мерки
•

Изискване на информация от Възложителя, за причините, довели да невъзможност за подписване
на договора и за очакваната дата на започване;

•

При получаване на информация от Възложителя, анализ на възникналите пречки и изготвяне на
предложение за съдействие от страна на Изпълнителя, включващо конкретни действия от наша
страна, ако такива са възможни, съобразно възникналото препятствие, за отстраняване на
същото;

•

Преглед и ревизия на разработения Линеен календарен график за изпълнение на поръчката
съобразно очакваната дата за започване и определяне на възможностите за неговата
оптимизация, с цел съкращаване на междинните срокове при изпълнение на дейностите и
наваксване, доколкото е възможно, на реализираната забава при стартирането;

•

Актуализация на Диаграмата на механизацията съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни материално - технически ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение
на текущите дейности, включително чрез наемане на допълнително строителни машини от трети
лица в случай на недостиг на собствена или наета към момента такава, с цел осигуряване на
всички необходими материално-технически ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
механизацията;

•

Актуализация на Диаграмата на работната ръка съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни човешки ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение на текущите
дейности, включително чрез наемане на допълнителна работна ръка при необходимост, с цел
осигуряване на всички необходими човешки ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
работната ръка;

•

Провеждане на търговски преговори с Доставчиците на материали за възможностите за
осигуряване на необходимите доставки в съкратените срокове, респективно в по-големи
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количества съобразно допълнителните ресурси, които ще ангажираме с оглед регулярно и
оптимално зареждане на обекта с необходимите материали;
•

Реорганизация на строителната площадка спрямо първоначално разработения строителен
ситуационен план с цел осигуряване на условия за приемане и съхраняване на по-големи
количества материали, на работен фронт и домуване на по-голям брой строителни машини и на
здравословни и безопасни условия на труд на по-голям брой едновременно заети лица на обекта,
осигуряване на допълнителни складови площи извън района на строителната площадка и в
непосредствена близост до него при невъзможност за осигуряване на такива в границите на
обекта предвид ограничената свободна площ в рамките на строителната площадка;

•

Удължаване на работното време на обекта, включително организиране на двусменен режим на
работа при необходимост, като за целта се осигурят и съпътстващите условия за това осветление, социално - битови условия, техническо ръководство, регулярно зареждане с гориво смазочни материали;

•

Оценка на действително необходимия финансов ресурс в променените условия (размер на
финансовите средства във всеки момент от изпълнението) и осигуряване на такъв по подходящ
начин, в зависимост от размера му с оглед гарантиране ритмичност на работата;

•

Ежедневен контрол върху новите междинни срокове за извършване на дейностите и периодичен
анализ на хода на изпълнението съобразно календарния график за изпълнение на поръчката и на
резултатите от проведените организационни мероприятия за преодоляване на забавата.

Аспект на проявление (Форма на проява) - забава при провеждането на други процедури за възлагане на
обществени поръчки за изпълнение на дейности в обхвата на проекта от други Участници в
инвестиционния процес - Строителен надзор, Авторски надзор
Тази форма на проява не може да бъде предотвратена, но може да се минимизира до известна степен
нейното влияние върху определения краен срок за изпълнение на строителството.
Мерки
•

Изискване на текуща информация от Възложителя, а при необходимост набавяне на такава и от
другите обществено достъпни и надеждни източници на информация - регистрите на Агенцията за
обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд,
за хода на процедурите за възлагане на дейности по проекта на други Участници в
инвестиционния процес, и за очакваната дата на започване;

•

При получаване на информация за очакваната дата на започване, преглед и ревизия на
разработения Линеен календарен график за изпълнение на поръчката съобразно тази дата и
определяне на възможностите за неговата оптимизация, с цел съкръщаване на междинните
срокове при изпълнение на дейностите и наваксване, доколкото е възможно, на реализираната
забава при стартирането;

•

Актуализация на Диаграмата на механизацията съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни материално - технически ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение
на текущите дейности, включително чрез наемане на допълнително строителни машини от трети
лица в случай на недостиг на собствена или наета към момента такава, с цел осигуряване на
всички необходими материално-технически ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
механизацията;
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•

Актуализация на Диаграмата на работната ръка съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни човешки ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение на текущите
дейности, включително чрез наемане на допълнителна работна ръка при необходимост, с цел
осигуряване на всички необходими човешки ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
работната ръка;

•

Провеждане на търговски преговори с Доставчиците на материали за възможностите за
осигуряване на необходимите доставки в съкратените срокове, респективно в по-големи
количества съобразно допълнителните ресурси, които ще ангажираме с оглед регулярно и
оптимално зареждане на обекта с необходимите материали;

•

Реорганизация на строителната площадка спрямо първоначално разработения строителен
ситуационен план с цел осигуряване на условия за приемане и съхраняване на по-големи
количества материали, на работен фронт и домуване на по-голям брой строителни машини и на
здравословни и безопасни условия на труд на по-голям брой едновременно заети лица на обекта,
осигуряване на допълнителни складови площи извън района на строителната площадка и в
непосредствена близост до него при невъзможност за осигуряване на такива в границите на
обекта предвид ограничената свободна площ в рамките на строителната площадка;

•

Удължаване на работното време на обекта, включително организиране на двусменен режим на
работа при необходимост, като за целта се осигурят и съпътстващите условия за това осветление, социално - битови условия, техническо ръководство, регулярно зареждане с гориво смазочни материали;

•

Оценка на действително необходимия финансов ресурс в променените условия (размер на
финансовите средства във всеки момент от изпълнението) и осигуряване на такъв по подходящ
начин, в зависимост от размера му с оглед гарантиране ритмичност на работата;

•

Ежедневен контрол върху новите междинни срокове за извършване на дейностите и периодичен
анализ на хода на изпълнението съобразно календарния график за изпълнение на поръчката и на
резултатите от проведените организационни мероприятия за преодоляване на забавата.

Аспект на проявление (Форма на проява) - забава в документалната осигуреност за започване на
строителството съгласно разпоредбите на действащото законодателство;
Тази форма на проява може да бъде частично предотвратена в зависимост от вида на липсващите
документи, а в останалите случаи може да се минимизира нейното влияние върху договорения краен
срок за изпълнение на строителството.
Мерки
•

В случай, че към момента на подписването на договора Възложителят не ни предостави
проектната документация съгласно проекта на договора, изискване на писмено потвърждение от
Възложителя за актуалността на предоставената в хода на провеждане на процедурата проектна
документация;

•

Изискване на информация от Възложителя, за причините за забава в подготовката на
необходимите документи за започване на строителството съгласно разпоредбите на действащото
законодателство;

•

При получаване на информация от Възложителя, анализ на възникналите пречки и изготвяне на
предложение за съдействие от наша страна съобразно законовите възможности за всяка
конкретна ситуация;
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•

Подготовка на Акт обр. 2 по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време
на строителството от наша страна и отправяне на покана по предвидения в закона ред до
останалите участници в строителния процес за съставяне на Акт обр. 2;

•

Преглед и ревизия на разработения Линеен календарен график за изпълнение на поръчката
съобразно тази дата и определяне на възможностите за неговата оптимизация, с цел
съкръщаване на междинните срокове при изпълнение на дейностите и наваксване, доколкото е
възможно, на реализираната забава при стартирането;

•

Актуализация на Диаграмата на механизацията съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни материално - технически ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение
на текущите дейности, включително чрез наемане на допълнително строителни машини от трети
лица в случай на недостиг на собствена или наета към момента такава, с цел осигуряване на
всички необходими материално-технически ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
механизацията;

•

Актуализация на Диаграмата на работната ръка съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни човешки ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение на текущите
дейности, включително чрез наемане на допълнителна работна ръка при необходимост, с цел
осигуряване на всички необходими човешки ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
работната ръка;

•

Провеждане на търговски преговори с Доставчиците на материали за възможностите за
осигуряване на необходимите доставки в съкратените срокове, респективно в по-големи
количества съобразно допълнителните ресурси, които ще ангажираме с оглед регулярно и
оптимално зареждане на обекта с необходимите материали;

•

Реорганизация на строителната площадка спрямо първоначално разработения строителен
ситуационен план с цел осигуряване на условия за приемане и съхраняване на по-големи
количества материали, на работен фронт и домуване на по-голям брой строителни машини и на
здравословни и безопасни условия на труд на по-голям брой едновременно заети лица на обекта,
осигуряване на допълнителни складови площи извън района на строителната площадка и в
непосредствена близост до него при невъзможност за осигуряване на такива в границите на
обекта предвид ограничената свободна площ в рамките на строителната площадка;

•

Удължаване на работното време на обекта, включително организиране на двусменен режим на
работа при необходимост, като за целта се осигурят и съпътстващите условия за това осветление, социално - битови условия, техническо ръководство, регулярно зареждане с гориво смазочни материали;

•

Оценка на действително необходимия финансов ресурс в променените условия (размер на
финансовите средства във всеки момент от изпълнението) и осигуряване на такъв по подходящ
начин, в зависимост от размера му с оглед гарантиране ритмичност на работата;

•

Ежедневен контрол върху новите междинни срокове за извършване на дейностите и периодичен
анализ на хода на изпълнението съобразно календарния график за изпълнение на поръчката и на
резултатите от проведените организационни мероприятия за преодоляване на забавата.

Аспект на проявление (Форма на проява) - невъзможност да бъде осигурен достъп до строителната
площадка от страна на Възложителя, както и да бъде осигурен фронт за стартиране на работите
(временно строителство или постоянни работи)

154
Подписал : Валентин Денчев ………………………

Консорциум “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“

Тази форма на проява може да бъде частично предотвратена, а при настъпването и може да се
минимизира нейното влияние върху договорно определения краен срок за изпълнение на
строителството.
Мерки
•

Периодични огледи на строителната площадка в периода до подписването на Акт обр. 2 за
осигурения достъп до същата;

•

При липса на достъп до площадката от предварително планираните места съгласно указанията на
Възложителя, изследване на алтернативни възможни подходи и своевременното им съгласуване с
Възложителя;

•

Съгласуване с Възложителя на възможни алтернативи за изграждане на елементите на
временното строителство като необходимо условие за нормалното изпълнение на постоянните
работи при липса на достъп до съответните учстъци или неосигурен фронт за изграждането му;

•

Предложение от Изпълнителя до Възложителя за реорганизация на предвидената
последователност на изпълнение на отделните участъци съобразно възможността за осигуряване
на достъп от страна на Възложителя и осигуряването на необходимия ни работен фронт;

•

Изискване на текуща информация от Възложителя за предприетите от него действия по
осигуряването достъпа до строителната площадка и/или на необходимия ни работен фронт, в
случай, че към планираната дата на започване такъв не е осигурен, и за очакваната дата на
започване;

•

Преглед и ревизия на разработения Линеен календарен график за изпълнение на поръчката
съобразно очакваната дата за започване и определяне на възможностите за неговата
оптимизация, с цел съкръщаване на междинните срокове при изпълнение на дейностите и
наваксване, доколкото е възможно, на реализираната забава при стартирането;

•

Актуализация на Диаграмата на механизацията съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни материално - технически ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение
на текущите дейности, включително чрез наемане на допълнително строителни машини от трети
лица в случай на недостиг на собствена или наета към момента такава, с цел осигуряване на
всички необходими материално-технически ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
механизацията;

•

Актуализация на Диаграмата на работната ръка съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни човешки ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение на текущите
дейности, включително чрез наемане на допълнителна работна ръка при необходимост, с цел
осигуряване на всички необходими човешки ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
работната ръка;

•

Провеждане на търговски преговори с Доставчиците на материали за възможностите за
осигуряване на необходимите доставки в съкратените срокове, респективно в по-големи
количества съобразно допълнителните ресурси, които ще ангажираме с оглед регулярно и
оптимално зареждане на обекта с необходимите материали;

•

Реорганизация на строителната площадка спрямо първоначално разработения строителен
ситуационен план с цел осигуряване на условия за приемане и съхраняване на по-големи
количества материали, на работен фронт и домуване на по-голям брой строителни машини и на
здравословни и безопасни условия на труд на по-голям брой едновременно заети лица на обекта,
осигуряване на допълнителни складови площи извън района на строителната площадка и в
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непосредствена близост до него при невъзможност за осигуряване на такива в границите на
обекта предвид ограничената свободна площ в рамките на строителната площадка;
•

Удължаване на работното време на обекта, включително организиране на двусменен режим на
работа при необходимост, като за целта се осигурят и съпътстващите условия за това осветление, социално - битови условия, техническо ръководство, регулярно зареждане с гориво смазочни материали;

•

Оценка на действително необходимия финансов ресурс в променените условия (размер на
финансовите средства във всеки момент от изпълнението) и осигуряване на такъв по подходящ
начин, в зависимост от размера му с оглед гарантиране ритмичност на работата;

•

Ежедневен контрол върху новите междинни срокове за извършване на дейностите и периодичен
анализ на хода на изпълнението съобразно календарния график за изпълнение на поръчката и на
резултатите от проведените организационни мероприятия за преодоляване на забавата.

Аспект на проявление (Форма на проява) - неподходящи климатични условия, непозволяващи
изпълнението на строително - монтажни работи;
Тази форма на проява не може да бъде предотвратена предвид факта, че всички строително - монтажни
работи, включени в обхвата на поръчката, се извършват на открито, а същевременно правилната
технология не допуска тяхното изпълнение при всички климатични условия. Влиянието върху
договорения краен срок за изпълнение на строителството може да се минимизира.
Мерки
•

Проследяване на дългосрочните метеорологични прогнози и определяне на очакваната възможна
дата за започване въз основа на тях;

•

Преглед и ревизия на разработения Линеен календарен график за изпълнение на поръчката
съобразно метеорологичните прогнози и очакваната дата за започване и определяне на
възможностите за неговата оптимизация, с цел съкръщаване на междинните срокове при
изпълнение на дейностите и наваксване, доколкото е възможно, на реализираната забава при
стартирането;

•

Актуализация на Диаграмата на механизацията съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни материално - технически ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение
на текущите дейности, включително чрез наемане на допълнително строителни машини от трети
лица в случай на недостиг на собствена или наета към момента такава, с цел осигуряване на
всички необходими материално-технически ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
механизацията;

•

Актуализация на Диаграмата на работната ръка съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни човешки ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение на текущите
дейности, включително чрез наемане на допълнителна работна ръка при необходимост, с цел
осигуряване на всички необходими човешки ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
работната ръка;

•

Провеждане на търговски преговори с Доставчиците на материали за възможностите за
осигуряване на необходимите доставки в съкратените срокове, респективно в по-големи
количества съобразно допълнителните ресурси, които ще ангажираме с оглед регулярно и
оптимално зареждане на обекта с необходимите материали;
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•

Реорганизация на строителната площадка спрямо първоначално разработения строителен
ситуационен план с цел осигуряване на условия за приемане и съхраняване на по-големи
количества материали, на работен фронт и домуване на по-голям брой строителни машини и на
здравословни и безопасни условия на труд на по-голям брой едновременно заети лица на обекта,
осигуряване на допълнителни складови площи извън района на строителната площадка и в
непосредствена близост до него при невъзможност за осигуряване на такива в границите на
обекта предвид ограничената свободна площ в рамките на строителната площадка;

•

Удължаване на работното време на обекта, включително организиране на двусменен режим на
работа при необходимост, като за целта се осигурят и съпътстващите условия за това осветление, социално - битови условия, техническо ръководство, регулярно зареждане с гориво смазочни материали;

•

Оценка на действително необходимия финансов ресурс в променените условия (размер на
финансовите средства във всеки момент от изпълнението) и осигуряване на такъв по подходящ
начин, в зависимост от размера му с оглед гарантиране ритмичност на работата;

•

Ежедневен контрол върху новите междинни срокове за извършване на дейностите и периодичен
анализ на хода на изпълнението съобразно календарния график за изпълнение на поръчката и на
резултатите от проведените организационни мероприятия за преодоляване на забавата.

Аспект на проявление (Форма на проява) - Забавяне на финансирането по договора
Тази форма на проява може да бъде частично предотвратена, а при настъпването и може да се
минимизира нейното влияние върху договорно определения краен срок за изпълнение на
строителството.
Мерки
•

Изискване на текуща информация от Възложителя за предприетите от него действия по
осигуряването на финансиране на поръчката, в случай, че към планираната дата на започване
такъв не е осигурен, и за очакваната дата на започване;

•

Преглед и ревизия на разработения Линеен календарен график за изпълнение на поръчката
съобразно очакваната дата за започване и определяне на възможностите за неговата
оптимизация, с цел съкръщаване на междинните срокове при изпълнение на дейностите и
наваксване, доколкото е възможно, на реализираната забава при стартирането;

•

Актуализация на Диаграмата на механизацията съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни материално - технически ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение
на текущите дейности, включително чрез наемане на допълнително строителни машини от трети
лица в случай на недостиг на собствена или наета към момента такава, с цел осигуряване на
всички необходими материално-технически ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
механизацията;

•

Актуализация на Диаграмата на работната ръка съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни човешки ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение на текущите
дейности, включително чрез наемане на допълнителна работна ръка при необходимост, с цел
осигуряване на всички необходими човешки ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
работната ръка;

Б.2 Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му
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•

При реална забава и известна дата на стартиране на строителството преглед и ревизия на
разработения Линеен календарен график за изпълнение на поръчката съобразно реалната дата за
започване и определяне на възможностите за неговата оптимизация, с цел съкръщаване на
междинните срокове при изпълнение на дейностите и наваксване, доколкото е възможно, на
реализираната забава при стартирането;

•

Актуализация на Диаграмата на механизацията съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни материално - технически ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение
на текущите дейности, включително чрез наемане на допълнително строителни машини от трети
лица в случай на недостиг на собствена или наета към момента такава, с цел осигуряване на
всички необходими материално-технически ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
механизацията;

•

Актуализация на Диаграмата на работната ръка съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни човешки ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение на текущите
дейности, включително чрез наемане на допълнителна работна ръка при необходимост, с цел
осигуряване на всички необходими човешки ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
работната ръка;

•

Провеждане на търговски преговори с Доставчиците на материали за възможностите за
осигуряване на необходимите доставки в съкратените срокове, респективно в по-големи
количества съобразно допълнителните ресурси, които ще ангажираме с оглед регулярно и
оптимално зареждане на обекта с необходимите материали;

•

Реорганизация на строителната площадка спрямо първоначално разработения строителен
ситуационен план с цел осигуряване на условия за приемане и съхраняване на по-големи
количества материали, на работен фронт и домуване на по-голям брой строителни машини и на
здравословни и безопасни условия на труд на по-голям брой едновременно заети лица на обекта,
осигуряване на допълнителни складови площи извън района на строителната площадка и в
непосредствена близост до него при невъзможност за осигуряване на такива в границите на
обекта предвид ограничената свободна площ в рамките на строителната площадка;

•

Удължаване на работното време на обекта, включително организиране на двусменен режим на
работа при необходимост, като за целта се осигурят и съпътстващите условия за това осветление, социално - битови условия, техническо ръководство, регулярно зареждане с гориво смазочни материали;

•

Оценка на действително необходимия финансов ресурс в променените условия (размер на
финансовите средства във всеки момент от изпълнението) и осигуряване на такъв по подходящ
начин, в зависимост от размера му с оглед гарантиране ритмичност на работата.

•

Удължаване на работното време на обекта, като за целта се осигурят и съпътстващите условия за
това - осветление, отопление, техническо ръководство;

•

Оценка на действително необходимия финансов ресурс в променените условия и осигуряване на
такъв по подходящ начин, в зависимост от размера му с оглед гарантиране ритмичност на
работата;

•

Ежедневен контрол върху новите междинни срокове за извършване на дейностите и периодичен
анализ на хода на изпълнението съобразно календарния график за изпълнение на поръчката и на
резултатите от проведените организационни мероприятия за преодоляване на забавата.

•

Постоянна комуникация с всички заинтересовани стрни
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•

Наблюдения и провеждане на срещи с всички участници в проекат, на които ще се идентифицират
навреме проблемите, срързани с горните рискове

•

Осигуряване на навременно представяне на нормативно изисквани документи

•

Текущо следене на календарния график

•

Анализ на сходни ситуации при изпълнение на подобни обекти

•

Отчитаме риска от забавяне на строителството, поради обжалване на процедурата при изоготвяне
на своето предложение
Дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск, така че договорът
да бъде завършен в определения в техническата спецификация обем, качество, срок, както и в
рамките на предложената от участника цена.
-

КОНСОРЦИУМ “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“разполага с експертен
ресурс, гарантиращ успешнот стартиране и развитие на СМР при възможно най-ниско ниво на
риска. При настъпване на някой от изброените рискове, усилията ще бъдат насочени в посока
крайно постигане на заложените цели чрез елиминиране на рисковете

-

При забавяне или липса на информация на срещи се ще търсят алтернативи за събирането й.
При възможност ще се пристъпи към допълнителни проучвания

-

При настъпвване на риска е предвидена възмжност да се премине към двусменен режим на
работа за работници и маханизаци. Забавянето може да се обезпечи и с включването на
допълнителна механизация и работна ръка

-

При изискване на разяснения по части от работната програма и офертата ще подкрепим
предложениете решения със съответните обосновки и изчисления, които да удовлетворят
компетентните органи

-

В случай на установена липса на документ се предвижда КОНСОРЦИУМ “Строителство
Сливен – спортен комплекс Асеновец“ да предприеме действия за неговото ней-бързо
набавяне. Ръководителят на екипа ще ъстваи чек лист занеобходимите документи, които се
изискват за започване на строителството или трябва да бъдат поддържани по време на
изпълнение на обекта.

-

При забавяне на изпълнението поради неосигурени документи се предприемат мерки за
експресното им издаване и ако тези мерки са недостатъчни, Ръководителят изготвя план за
компенсираен ан закъснението

-

Всички протоколи по Наредба 3 се изготвят паралелно с изпълнението на отделните СМР.
Страните, които ще подписват тези протоколи ще бъдат своевременно уведомявани. Няма да се
допуска преминаване към следващ етап ако не са съставени протоколи по Наредба 3. При
изпратена покана към някоя от страните и неосигуряване на представител за подписване на
Протокол, ще бъдат предприети действия съгласно инструкции на Взъложител, но в никакъв
случай няма да се предприемат неоснователни действия за спиране на строителството, водещо
до удължаване на сроковете по договора

-

За преодоляване на риска от закъснение Ръководителят ще състави план-график, където ще са
описани и отразени мерките за компенсиране на закъснението чрез реорганизация на другите
етапи и компенсиране на закъснението.

Предложение за наваксване на закъснения и технологични оптимизации.
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Възможнсти за промяна на технологията и използваните материали в зависимост от атмосферните
условия – план за действие при всеки сезон.
При настъпване на риска е предвидена възможност да се премине към помяна на технологията и
използавните материали.
- Когато забавата се дължи на липса на конкретни материали, ще преложим алтернативна
доставка на материали от други доставчици.
Риск № 1.4. РИСК ОТ ИЗОСТАВАНЕ ОТ ГРАФИКА ПРИ ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ
-

А. Анализ на риска
А1. Идентифициране на риска
Изоставането от графика при текущото изпълнение на дейностите също може да е в резултат на
вътрешни (субективни) и на външни (обективни) фактори.
По дефиниция рискът представлява външен фактор и следва да се анализира външната намеса.
Независимо от това са предприети всички мерки субективният фактор да се елиминира - разработихме
подробен календарен график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката, където предвидихме
както изпълнението на всички дейности при спазването на правилната технологична последователност и
технологично необходимото време на изчакване между всеки две дейности съобразно правилната
технология, така и времето, необходимо за извършване на необходимите проби и изпитвания,
определихме реалистични междинни срокове за всяка от дейностите и за етапите като цяло, разчетохме
необходимите ресурси - материално - технически и човешки, за да спазим този график при нормални
условия на работа, и към настоящия момент сме осигурили всички необходими ресурси за изпълнение,
включително имаме на разположение и допълнителни такива, които ще използваме при необходимост.
От друга страна сме предвидили надеждна организация и ефективни механизми за координация и
контрол по отношение на качеството и срока за времето на изпълнението. Елиминирането на
субективния фактор дава възможност обективно да се идентифицира и оцени външната намеса.
Анализът на риска е направен при предпоставката, че изоставането от графика при текущото
изпълнение на дейностите ще се дължи на обективни фактори.
Обхват
Аспекти на проявление
•

Непредоставяне в необходимия срок на информация или становище / одобрение в
компетентностите на Възложителя (одобрение на материал, одобрение за промяна в
представения график за изпълнение на дейностите или отделните етапи в изпълнението на
поръчката);

•

Непредставяне в срок на информация или становище / одобрение от Строителния надзор като
участник в инвестиционния процес (одобрение на материал, одобрение за промяна в
представения график за изпълнение на дейностите или отделните етапи в изпълнението на
поръчката, одобрение на промяна в предвидената технология / технологична последователност на
предвидените СМР с цел наваксване на допуснато закъснение при текущо изпълнение);
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•

Непредставяне в срок на липсващо / точно проектно решение от страна на Проектанта;

•

Неподходящи климатични условия за извършване на определени строително - монтажни работи в
предварително планирания период;

•

Други форми на проява на риска извън нашите отговорности.

Близост (Момент на проява)
•

Този риск при изключване на субективния фактор може да се прояви във всеки етап от
изпълнението на поръчката.

Период на проява (Продължителност)
•

В зависимост от конкретната форма на проява продължителността може да бъде малка - няколко
дни, когато забавата е продиктувана от липса на становище или одобрение, или по-голяма - може
да достигне и няколко седмици, когато изоставането от графика при текущото изпълнение на
дейностите е продиктувано от неподходящи климатични условия с по-дълга продължителност др.
Рискът може да бъде еднократно и многократно проявяващ се.

Области и сфери на влияние
Този риск няма да повлияе пряко върху качеството на изпълнението. При еднократно и краткосрочно
проявление ще има известно влияние върху срока на изпълнение, но то ще бъде несъществено, защото
с подходящи организационни мерки, които сме предвидили, рискът, както и последиците от проявата му,
сравнително лесно ще бъдат преодолени, без да засегнат крайния срок за завършване на обекта. При
повтарящо се или дългосрочно проявлениеще се отрази директно върху крайния срок за завършване на
обекта. Ще има известно влияние и върху нашия бюджет, защото за наваксване на забавата ще бъде
необходимо да се мобилизират допълнително ресурси.
Вероятност
Стъпвайки на практиката, която имаме от изпълнението на други строителни обекти, смятаме, че
вероятността да не се получи становище или одобрение в законово регламентираните или в договорно
определените срокове, е малка. Предвид факта, че повечето от строително - монтажните работи ще се
изпълняват на открито, неподходящите климатични условия могат да се отразят върху цялостното
изпълнение. Като цяло оценяваме вероятността от появата на този риск като средна.
Въздействие
Очакваното въздействие на този риск е силно, защото последиците от него могат да бъдат сериозни при
продължително въздействие.
Индикатори за проявлението на риска
За установяване възможността за проява на този риск в различните му аспекти, ще използваме
следните индикатори:
•

Междинните срокове за завършване на отделните етапи и включените в тях дейности в
разработения от нас календарен график за изпълнение на поръчката;

•

Други при необходимост (ще бъдат определени в случай на проява на друга форма на риска).
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Източници за проверка на индикаторите
Промяната в състоянието или настъпило изменение на първата група индикатори ще следим чрез
редовен преглед и анализ на разработения от нас календарен график за изпълнението на поръчката.
Като основен източник за проверка на състоянието или за настъпило изменение на индикаторите от
втората група ще извършваме огледи на място и ще търсим информация за хода на евентуално
проявление от Възложителя. Ако се наложи в процеса на изпълнение на поръчката да бъдат въведени
допълнителни индикатори за проявлението на други форми на риска, успоредно с въвеждането им ще
определим съответните източници, чрез които достоверно ще определяме промяната в състоянието или
настъпилото изменение на тези индикатори.
А2. Оценка на риска
Важност на риска
Този риск е важен, защото той има отношение към процеса на строителство. Неговата важност зависи от
това колко е изоставането от графика при текущото изпълнение, а също дали факторите, които го
обуславят, се проявяват еднократно или периодично. При еднократно и краткосрочно проявление
важността е малка, защото рискът, както и последиците от проявата му, сравнително лесно ще бъдат
преодолени. При повтарящо се или дългосрочно проявление важността на риска е голяма, защото ще
има много сфери на влияние.
Стойност на риска
Вероятност

Средна

Въздействие

Силно

Стойност

Висока

Съгласно представената матрица за оценка стойността на риска се определя като висока.

Форми/аспекти на проявление
Издаване на разрешение за достъп
до обекта, подписавне на Протокол
2
Забавяне на одобрения на работна
програма и календарния график от
страна на
възложителя/строителния надзор
Забавяне на одобрения за избор на
материали за влагане в обекта от
страна на
възложителя/строителния надзор

Вероятност
(В)
1

Тежест
(Т)
1

Ниво на
риска (НР)
1

Степен на
влияние
Ниска

2

2

4

висока

2

2

4

висока
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Непредставяне в срок на липсващо
/ точно проектно решение от
страна на Проектанта;
Промени и нови видове работа
след първоначално възлагане
поради непредвидени за
възложителя условия
Забавяне поради климатични и
сезонни промени, затрудняващи за
определен период строителството
Забавяне вследствие закъснение в
доставки на материали
Забавяне вследствие на
възникване на аварии на
строителна техника на обекта
Забавяне следствие на инцидент
при трудова злополука
Забава причинена от недобра
координация в технологичните
процеси
Забава в следствие промяна на
техническото ръководство на
обекта
Форми на проявление

2

2

4

висока

2

1

2

ниска

2

1

2

ниска

2

1

2

ниска

2

1

2

ниска

2

1

2

ниска

2

1

2

ниска

1

1

1

ниска

Въз основа на опит в изпълнението на предишни обекти използване на данни от наблюдения,
комуникаци с изпълнител на дейностите, изисквания на нормативни документи – изп. Съгл.
Законодателството, анализ на ситуацията при изпълнение на подобни проекти, анализ на ситуацията в
сродни по дейност организации КОНСОРЦИУМ “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“
предлага следните стратегии за управление на риска:
-

-

-

-

Ръководителя на екипа ще представи актуализирани работна програма и календарен график за
изпълнението на обекта. Дори Възложителят/Консултантът да не спазят сроковете за одобрение,
ние не предвиждаме това да се отрази на сроковете по предложения график и да доведе до
закъснение
Неспазването на сроковете за одобрение на материал пряко влияе върху сроковете за
изпълнение на даден етап от проекта и може да доведе дозакъснение от графика. Преди
започването на строителната част ръководителят на обекта (техническият ръководител) ще
подготви актуализиран списък с материалите за одобрение от Възложителят/Консултантът.
За да се гарантира, че възможната проява на такива СМР няма да се отрази на предложения
график, ръководителят на екипа ще предложи план за преразпределение на наличните ресурси и
изпълнение на възникналите допълнителни СМР паралелно с останалите, така че да се спазят
сроковете по етапи.
В най-кратки срокове ще изготвим и предоставим на Възложителя за одобрение план за
действие, в който ще бъдат описани мерките, които КОНСОРЦИУМ “Строителство Сливен –
спортен комплекс Асеновец“ препоръчва да бъдат предприети, количествен,стойностен и
времеви анализ на възникналите допълнителни видове СМР, както и какъв ще е ефектът им
върху изпълнението на договора и спазването на сроковете по графика
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Преди започването на строителния етап задължене на ръководителя на екипа е да изготви и
получи одобрение за избор на видовете материали, които ще бъдат вложени в обект. Въз основа
на този списък и правилата в план по качество се избира доставки, като ръководителят съставя
график за доставките, където се уточняват сроковете за доставка на материали, така че да не се
създават предпоставки за прекъсване на строителството
Съгласно политиката за качество се предприемат всички необходими дейности от осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд на работниците. Провеждат се задължителните
инструктажи на всички работници. Съгласно оценката на риска на работното място за различните
звена работници се предвиждат лични предпазни средства
Изготвянето на подробна работна програма, както и програма за управление на качеството ще
гарантират избягването на този риск и намаляването до минимум на щетите при възникването
му.
Ръководителят изготвя организационна схема, където за всяка една длъжност се дефинират
задълженията и отговорностите, както и необходимата квалификация. В случай на промяна в
техническото ръководство на обекта ще се спазва стриктно заложената организационна схема и
изискванията към позицията. Разполагаме с достатъчно на брой висококвалифицирани и добре
подготвени технически кадри, коит в случай на необходимост да се включат в изпълнението на
проекта

-

-

-

-

Б. Управление на риска
Б.1 Мерки за недопускане и/или ранно предотвратяване настъпването на риска
Мерките за предотвратяване настъпването на риска зависят от формата му на проявление, а именно:
Аспект на проявление (Форма на проява) - непредоставяне в необходимия срок на информация или
становище / одобрение в компетентностите на Възложителя (одобрение на материал, одобрение за
промяна в представения график за изпълнение на дейностите или отделните етапи в изпълнението на
поръчката)
Тази форма на проява може да бъде предотвратена.
Мерки
•

В периода след влизане в сила на решението за избор на Изпълнител до сключване на договора
изготвяне на списък на необходимата информация и нейните източници, вкл.необходимата
документация;

•

Преглед на предоставената при сключването на договора информация и изготвяне на списък
(опис) с липсващата информация;

•

Представяне на този списък на Възложителя с посочване на срокове за предоставяне на
информацията съобразно необходимостта от нея и с описание на възможните последици за
изпълнението на поръчката от липсата на съответната информация;

•

Непрекъсната актуализация на изготвения списък с липсващата информация съобразно
напредъка в работите;

•

Периодично предоставяне на актуализирания списък на Възложителя с посочване на срокове за
предоставяне на информацията съобразно необходимостта от нея и с описание на възможните
последици за поръчката от липсата на съответната информация.
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•

Организиране на съвместни работни срещи с Възложителя относно необходимата липсваща
информация за обсъждане и предприемане при възможност на съвместни действия за набавянето
й;

•

При необходимост от становище / одобрение на Възложителя изпращане на писма до него,
съдържащи точна формулировка на въпроса, изискващ становище, представяне на възможните
алтернативи с коментар относно техните предимства и недостатъци при възможност, с посочен
срок за получаване на това становище съобразно необходимостта от него и сроковете съгласно
договора, и с описани възможните последици за изпълнението на поръчката от липсата на
съответното становище;

•

Организиране на съвместни работни срещи с Възложителя относно необходими становища на
последния, с цел даване на разяснения и допълнителни пояснения от Изпълнителя по проблема,
изискващ становище;

•

Представяне непосредствено след сключването на договора на мостри от предвидените за
влагане материали, придружени с цялата необходима техническа документация (документи за
произход, сертификати за качество, декларации за съответствие) с посочени периоди, в които
следва да бъдат извършени доставките съобразно периодите на влагане на материалите, и
крайни дати за получаване на съответните одобрения на материалите;

•

Изпращане на напомнителни писма на Възложителя при наближаване на срок за предоставяне на
информация или становище / одобрение.

Аспект на проявление (Форма на проява) - непредоставяне в срок на информация или становище /
одобрение от Строителния надзор като участник в инвестиционния процес (одобрение на материал,
одобрение за промяна в представения график за изпълнение на дейностите или отделните етапи в
изпълнението на поръчката, одобрение на промяна в предвидената технология / технологична
последователност на предвидените СМР с цел наваксване на допуснато закъснение при текущо
изпълнение)
Тази форма на проява може да бъде предотвратена.
Мерки
•

Представяне непосредствено след сключването на договора на мостри от предвидените за
влагане материали, придружени с цялата необходима техническа документация (документи за
произход, сертификати за качество, декларации за съответствие) с посочени периоди, в които
следва да бъдат извършени доставките съобразно периодите на влагане на материалите, и
крайни дати за получаване на съответните одобрения на материалите;

•

При необходимост от становище / одобрение на Строителния надзор, изпращане на писма до него
с копие до останалите Участници в инвестиционния процес, съдържащи точна формулировка на
въпроса, изискващ становище / одобрение, представяне на възможните алтернативи с коментар
относно техните предимства и недостатъци при възможност, с посочен срок за получаване на това
становище становище / одобрение съобразно необходимостта от него и сроковете съгласно
договора, и с описани възможните последици за изпълнението на поръчката от липсата на
съответното становище;

•

Организиране на съвместни работни срещи с останалите Участници в инвестиционния процес
относно необходими техни становища / одобрения, с цел даване на разяснения и допълнителни
пояснения от Строителя по проблема, изискващ становище;
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•

Изпращане на напомнителни писма на Строителния надзор при наближаване на срок за
предоставяне на становище / одобрение от него с копие до Възложителя;

•

Изпращане на информация до Възложителя при наближаване на срок за предоставяне на
становище / одобрение от страна на Строителния надзор с информация за последиците за
изпълнението на поръчката от това, с цел оказване на необходимото съдействие от страна на
Възложителя;

•

Своевременно организиране и извършване на всички необходими проби и изпитвания и
предоставяне на Строителния надзор на всички изготвени документи за отчитане и приемане на
изпълненото строителство за предварителен преглед преди официалното им внасяне, с цел
оперативност при извършването на необходимите проверки и своевременно уточняване на
спорните въпроси, ако такива има.

Аспект на проявление (Форма на проява) - непредоставяне в срок на липсващо / точно проектно решение
от страна на Проектанта
Тази форма на проява може да бъде предотвратена.
Мерки
•

В периода след влизане в сила на решението за избор на Изпълнител до сключване на договора
подробен преглед на наличната проектна документация и изготвяне на списък на липсващата
такава;

•

При сключването на договора представяне на този списък на Проектанта с копие до останалите
Участници в инвестиционния процес, с посочване на срокове за предоставяне на липсващите /
неточни проектни решения съобразно необходимостта от тях и с описание на възможните
последици за изпълнението на поръчката от липсата на всяко от липсващите / неточните проектни
решения;

•

Периодичен преглед на наличната проектна документация (предоставена при подписване на
договора и в процеса на строителство) и актуализиране на изготвения списък с липсващата
проектна документация съобразно напредъка в работите;

•

Периодично предоставяне на актуализирания списък на Проектанта с копие до останалите
Участници в инвестиционния процес с посочване на срокове за предоставяне на проектните
решения съобразно необходимостта от тях и с описание на възможните последици за поръчката
от липсата им.

•

Изпращане на текуща информация до Възложителя за допълнително предоставените от
Проектанта проектни решения и за непредставените такива в необходимите срокове с
информация за последиците за изпълнението на поръчката от това, с цел оказване на
необходимото съдействие;

•

Организиране на съвместни работни срещи с Участниците в инвестиционния процес относно
необходимите липсващи проектни решения;

•

Изпращане на напомнителни писма на Проектанта при наближаване на срок за предоставяне на
проектно решение с копие до Възложителя;

•

Изпращане на информация до Възложителя при наближаване на срок за предоставяне на
проектно решение от Проектанта с информация за последиците за изпълнението на поръчката от
това, с цел оказване на необходимото съдействие от страна на Възложителя.
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Аспект на проявление (Форма на проява) - неподходящи климатични условия за извършване на
определени строително - монтажни работи в предварително планирания период
Тази форма на проява не може да бъде предотвратена предвид факта, че всички строително - монтажни
работи, включени в обхвата на поръчката, се извършват на открито, а същевременно правилната
технология не допуска тяхното изпълнение при всички климатични условия. Влиянието върху
договорения краен срок за изпълнение на строителството може да се минимизира.
Мерки
•

Проследяване на дългосрочните метеорологични прогнози и оценка на възможността за
изпълнение на съответните видове строително - монтажни работи съобразно очакваните
климатични условия в планирания период;

•

При очаквани неблагоприятни климатични условия за изпълнение на даден вид строително монтажна работа в планирания период преглед и корекция на предвидената последователност на
работа съгласно метеорологичните прогнози, доколкото това е възможно.

Б.2 Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му
•

Преглед и ревизия на междинните срокове за изпълнение на дейностите, включени в
разработения Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и определяне на
възможностите за неговата оптимизация, с цел съкръщаване на междинните срокове при
изпълнение на дейностите и наваксване, доколкото е възможно, на реализираната забава в
изпълнението;

•

Актуализация на Диаграмата на механизацията съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни материално - технически ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение
на текущите дейности, включително чрез наемане на допълнително строителни машини от трети
лица в случай на недостиг на собствена или наета към момента такава, с цел осигуряване на
всички необходими материално-технически ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
механизацията;

•

Актуализация на Диаграмата на работната ръка съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни човешки ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение на текущите
дейности, включително чрез наемане на допълнителна работна ръка при необходимост, с цел
осигуряване на всички необходими човешки ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
работната ръка;

•

Провеждане на търговски преговори с Доставчиците на материали за възможностите за
осигуряване на необходимите доставки в съкратените срокове, респективно в по-големи
количества съобразно допълнителните ресурси, които ще ангажираме с оглед регулярно и
оптимално зареждане на обекта с необходимите материали;

•

Реорганизация на строителната площадка спрямо предварително разработения строителен
ситуационен план с цел осигуряване на условия за приемане и съхраняване на по-големи
количества материали, на работен фронт и домуване на по-голям брой строителни машини и на
здравословни и безопасни условия на труд на по-голям брой едновременно заети лица на обекта,
осигуряване на допълнителни складови площи извън района на строителната площадка и в
непосредствена близост до него при невъзможност за осигуряване на такива в границите на
обекта предвид ограничената свободна площ в рамките на строителната площадка;
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•

Удължаване на работното време на обекта, включително организиране на двусменен режим на
работа при необходимост, като за целта се осигурят и съпътстващите условия за това осветление, социално - битови условия, техническо ръководство, регулярно зареждане с гориво смазочни материали;

•

Оценка на действително необходимия финансов ресурс в променените условия (размер на
финансовите средства във всеки момент от изпълнението) и осигуряване на такъв по подходящ
начин, в зависимост от размера му с оглед гарантиране ритмичност на работата;

•

Ежедневен контрол върху новите междинни срокове за извършване на дейностите и периодичен
анализ на хода на изпълнението съобразно календарния график за изпълнение на поръчката и на
резултатите от проведените организационни мероприятия за преодоляване на забавата.

•

Непрекъсната и адекватна комуникация с възложителя и неговите представители за своевременно
ревизиране на проектните решения при наличие на несъответствия в оперативен порядък.

•

Постоянни наблюдения от експертен екип

•

Провеждане на обсъждания и работни срещи

•

Разработване на мерки за извършване на СМР при неблагоприятни климатични условия

•

Осигуряване на гъвкава схема за доставка и съхранение на строителните материали

•

Осигуряване на надеждни и проверени сервизни услуги за строителната и транспортна техника на
обекта

•

Постоянна адаптация на линейните графици при възникване на времева промяна

•

Осигуряване на безопасна среда за работа чрез системите по БЗР и ЗБУТ на обекта

•

Анализиране на сходни ситуации при изпълнение на подобни обекти

•

Сключване на застраховки при строителството с широк обхват на покритие за минимизиране на
рисковете

•

Своевременно се привдижват всички необходими документи, като в срок се подават изисквуемите
от съответната организация заявления и др.

•

Ръководителят изготвя пълен актуализиран списък на материалите, които ще ъбдат вложени в
обекта, каот описва произхода им, стандартите на които отговарят, техничесик характеристики и
предоставя декларации за съответтвие и/или сертификати за качество или протоколи от изпитване
в лаборатория, като подробно етапът на подбор на материали и доставчици е описан в пална за
качество

•

Всички големи доставки се изпълняват съгласно изготвен график за доставки, където са посочени
сроковете за заявка, срок за одставка и др.необходима информация. Поддържа се постоянен
контакт с доставчика и се следи дали изпълнението на поръчката се движи съгласно заложените
времеви рамки. Разполагаме с добра финансова история, с което се намалява риска от забавяне
на доставки, вследствие ненавременни плащани към доставчици, забавяния на плащания към
работници, различни такси, които също могат да се отразят върху срока за изпълнение

•

Ръководителят на екипа и инженер – координатор по безопасен труд следят за изпълнението на
предписанията на ПБЗ, вътрешните правила по качество, мерките по ЗБУТ, инструктажите,
плановете за аварии, инструкциите за изпълнение на СМР и за работа със строителни машини и
др.
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•

Техническият ръководител екипа следи стриктно за изпълнението на правилната технологична
последователност на процесите, спазването на инструкциите за монтаж на материалалите от
производителя, както и на инструкциите за изпълнение на СМР

•

На служителите и работниците се създават условия за работа, отговарящи на тяхната
квалификация и изисквания към заемата позиция.
Дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск, така че договорът
да бъде завършен в определения обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от
участника цена
- Привличане на опитни инженери за намиране на оптимални решения при настъпване на някой от
идентифицираните рискове
- Изработване на конкретни предложения от съответния експертен ресурс на изпълнителя към
възложителя и обсъждането им на работни съвещания
- Преминаване към двусменен режим на работа за работници и механизация и/или допълнителна
механизация и работна ръка за преодоляване на забавянето в графика
- При възникване на авария в строителната техника, повредената машина ще бъде изведена от
обекта и заменена с друга.
- Ще се осигурят алтернативни доставчици за изпълнение на строителната ни програма. При
затруднение на един доставчик, заявката ще се прехвърли към друг доставчик без помянав
качествените параметри на материалите.
- При констатиране на закъснение на етап от предложения календарен график, ръководителят ще
даде предложение за компенсиране на закъснението или чрез реорганизация на другите етапи и
компенсиране на закъснението или компенсиране на времето, необходимо за подготовката и
издаването на документите.
- Ако изчисленията, направени от ръководителя покажат, че с наличните на обекта работници ен
може да се поеме изпълнението на допълнителните СМР и да се спазят сроковете по графика, се
предвижда да бъдат осигурени допълнителни ресурси за обезпечаване нормалната работа на
обекта и спазването на сроковете по графика.
- В този случай се предвижда промяна в организационния план на работа, който да включи новите
СМР, като ръководителят съставя план за работа и график за изълнение, съгласно които се
изготвят разчетите, необходими за обезпечаването на изпълнението на СМР с материали,
работна ръка и механизация
- В случай на забава по каквито и да е причини ще се подсигурят допълнителни групи работници и
механизация. Ръководителят ще изготви план-график за компенсиране на закъснението от
календарния график
- В случай на забавяне на доставки или невъзможност доставките да бъдат извършени в заявените
количества, ръководителят осигурява необходимите количества материали от други доставчици,
като за материалите не се допуска да бъдат подменяни с други, невключени в списъка с
одобрени материали, без изричното съгласие на възложителя. В случай, когато е невъзможна
доставката на материал от друг доставчик или подмяната на материал в списъка наа одобрените
материали, ръководителя съставя план-график за компенсиране на евентуално закъснение на
доставка, или преработва календарния график, като премества напред във времето за
изпълнеине етапи от проекти, за които няма проблем с извършването на доставки. Всички
предприети мерки няма да окажат влияние върху качествтоо на изпълняваните СМР.
- Вземат се всички предписани в ПБЗ, инструкциите и плана по качество предварителни мерки за
осигуряване на безопасността на работниците и служителите по време на работа. За да се
намали времето за реакция при трудова злополука има приетивътрешни правила, описани в
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плана за качество. Ръководителят и инженер –координаторът по безопасен труд своевременно
уведомяват възложителя и компетентните органи
- В календарния график на обекта се съобразява технологичната последователност за всеки вид
СМР, като на тази аа се изготвят графиците за работан ръка и механизация.
Риск № 1.5.

ЗАКЪСНЕНИЕ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА
„Основен ремонт на спортен комплекс "Асеновец", гр. Сливен”

А. Анализ на риска
Закъснението за окончателното приключване на работите може да е в резултат от изоставане от
графика при текущото изпълнение на дейностите или в резултат от външна намеса в края на
изпълнението на поръчката. Предвид факта, че рискът от изоставане от графика при текущото
изпълнение на дейностите е анализиран самостоятелно, направихме анализ на настоящия риск при
предпоставката, че текущо изоставане не е допуснато, а съществува единствено заплаха за крайния
срок за изпълнение на строителството, който съгласно проекта на договора за изпълнение изтича с
подписването на Акт образец №15 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството.
А1. Идентифициране на риска
Закъснението за окончателно приключване на изпълнението също може да е в резултат на вътрешни
(субективни) и на външни (обективни) фактори.
По дефиниция рискът представлява външен фактор и следва да се анализира външната намеса.
Независимо от това са предприети всички мерки субективният фактор да се елиминира - строителството
е изпълнено качествено, точно и в предварително планираните срокове и са създадени всички
предпоставки от наша страна да бъде съставен Акт образец №15 към Наредба №3 за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството. Елиминирането на субективния фактор дава
възможност обективно да се идентифицира и оцени външната намеса.
Обхват
Аспекти на проявление
Този риск може да се прояви под следната форма, дължащи се на обективни фактори:
•

Забава при съставянето на Акт образец №15 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи
по време на строителството без основателна причина.

Близост (Момент на проява)
Този риск при изключване на субективния фактор може да се прояви в края на изпълнението на
задачата.
Период на проява (Продължителност)
Продължителността на този риск се очаква да бъде малка - измерима в дни.
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Области и сфери на влияние
Този риск няма да повлияе пряко върху качеството на изпълнението. Той може пряко да повлияе върху
срока на изпълнение, но влиянието ще бъде несъществено. При определени обстоятелства той може да
се отрази върху крайния срок за завършване на обекта. Няма да има влияние върху бюджета.
Вероятност
Стъпвайки на практиката, която имаме в изпълнението на строителни обекти, финансирани както с
публични, така и с частни средства, смятаме, че вероятността да настъпи този риск е малка.
Въздействие
Очакваното въздействие на този риск е средно, защото последиците от него могат да бъдат значими
само при продължително въздействие, което на база опита, който имаме, е изключително рядко
явление.
Индикатори за проявлението на риска
За установяване възможността за проява на този риск в различните му аспекти, ще използваме
следните индикатори:
•

Срок за съставяне на Акт образец №15 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството при готовност от наша страна от Участниците в инвестиционния процес
съгласно договорните условия.

Източници за проверка на индикаторите
Промяната в състоянието или настъпило изменение на индикатора ще следим чрез наличието на
съставен от Участниците в инвестиционния процес Акт образец №15 към Наредба №3 за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството.
А2. Оценка на риска
Важност на риска
Този риск има важност, защото той може да се отрази на Договора. Важността му зависи от това колко е
закъснението за окончателно приключване на изпълнението.
Стойност на риска
Вероятност

Малка

Въздействие

Средно

Стойност

Ниска

Съгласно представената матрица за оценка стойността на риска се определя като ниска.
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Форми/аспекти на проявление
Забава, причинена от забавяне на
финансиране от страна на
възложителя
Отказ на възложителя /надзора
даподпише документите за
приемане на изпълнение на СМР
Закъснение предаването на
обекта, свързан с изготвяне на
екзекутивна документация
Забава при съставянето на Акт
образец №15 към Наредба №3 за
съставяне на актове и протоколи
по време на строителството
Закъсннение предаването на
обекта, свързани с лоши
атмосферни условия
Удължение срока на
строителството
Неспазване окончателното
приключване по вина на
изпълнителя

Вероятност
(В)
2

Тежест
(Т)
2

Ниво на
риска (НР)
4

Степен на
влияние
Висока

2

1

2

Средна

1

1

1

Ниска

1

1

1

Ниска

2

1

2

Средна

1

1

1

Ниска

0

2

0

ниска

Форми на проявление
Областите и форми на проявление на риска биха могли да са от различно естество и да въздействат по
различен начин на дейностите на обекта. От една страна това са фактори на околната за проекта среда
като икономическа конюнктура, пазарна среда, сътресения вътре във фирмата и др. От друга страна
това са фактори с вътрешен за проекта неизпълнение на договори от доставчици, липса на синфрон
между членовете на екипа, промяна в състава на екипа и др. Най-трудно за разрешаване са проблемите
свързани с човешкото поведение. Те не бива да се пренебрегват, а мениджърът по проекта трябва във
всеки един момент да тушира възникнали напрежения, както вътре в екипа, така и при
взаимоотношенията на членовете на екипа с ръководството.
-

Забава, причинена от забавяне на финансиране по договора

-

Удължение срока на строителствтото

-

Неспазване окончателното приключване по вина на изпълнителя.

Въз основа на опит в изпълнението на предишни обекти използване на данни от наблюдения,
комуникаци с изпълнител на дейностите, изисквания на нормативни документи – изп. Съгл.
Законодателството, анализ на ситуацията при изпълнение на подобни проекти, анализ на ситуацията в
сродни по дейност организации КОНСОРЦИУМ “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“
предлага следните стратегии за управление на риска:
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„Основен ремонт на спортен комплекс "Асеновец", гр. Сливен”стриктно изпълнява дейностите
описани в работната програма, предоставя необходимите и изисквнаи доказателства за
извършнетие работи за всеки един етап на плащане на изпълнение на СМР. За всеки завършен
етап и/или подобект се съставят протоколите по Наредба № 3 и се провеждат проби и изпитания
Екзекутивната докуметация се предвижда да бъде подготвяна своевременно и да следва етапите
на строителство, като върху работните чертежи биват отразявани всички настъпили изменения.
При завършването на етап от строителството се предвижда чертежите да бъдат заверени от
упълномощените страни.
Заинтересованите страни, участващи в подписването на протоколи по наредба № 3 и
приемането на качеството на отделните видове СМР и етапи от проека е необходимо да
информират своевременно за предстоящи събития по начин, уточнен в договора между
възложителя и изпълнитела или някое от приложенията към договора. Събитията ще са
съобарзени с календарния график.

-

-

-

Б. Управление на риска
Б.1 Мерки за недопускане и/или ранно предотвратяване настъпването на риска
Когато закъснението за окончателното приключване на работите е в резултат от изоставане от графика в
хода на изпълнение на задачата, мерките за превенция на риска са аналогични на тези за
предотвратяване на Риск № 1.2. - ИЗОСТАВАНЕ ОТ ГРАФИКА ПРИ ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ.
Този риск може да бъде предотвратен.
Когато закъснението за окончателното приключване на работите е продиктувано от външна намеса в
края на изпълнението на нашата поръчка, мерките, които планираме да приложим за предотвратяване
настъпването на риска, са:
Мерки
•

Изпращане на предварителни съобщения до останалите Участници в инвестиционния процес с
уведомление за очакваната дата за приключване на строителството и готовност за съставяне на
Акт образец №15 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството за обекта;

•

Своевременно предоставяне от наша страна на всички документи, необходими за съставяне на
Акт образец №15 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството за обекта, на останалите Участници в инвестиционния процес;

•

Изпращане на уведомление до останалите Участници в инвестиционния процес за приключване
изпълнението на строителството, придружено с покана за съставяне на Акт образец №15 към
Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за обекта,
съдържаща конкретна дата и час и срок за потвърждаване на предложената с поканата дата или
определяне на друга такава.

•

Необходимо е да се обръща внимание и на най-дребните признаци за възникване на проблем.
Такива са: повишено напрежение сред хората от екипа, липса на ентусиазъм за работа,
неспособност да се вземат адекватни за ситуацията решения. Съблюдаването на тези признаци
предотвратява възникването на кризи в екипа. Съответно мерките по избягване възникването на
изоставане в графика включват строг контрол над факторите, подлежащи на такъв, а именно –
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работата на доставчиците на материали, предвижда се наличието на резервни такива, с които да
се продължи работа при възникване на необходимост. По същия начин се следи всеки възможен
проблем в работоспособността и производителността както на отделните звена, така и на
отделните членове на екипа.
•

КОНСОРЦИУМ “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“ поддържа непрекъсната
комуникация с възложителя/строителния надзор и изпълнява всички предписания и препоръки,
които са технически обосновани няма да навредят на качеството и срока за изпълнение на
видовете СМР и няма да доведат до противоречие с нормативните и законовите изисквания, както
ине потиворечат с инструкциите за полагане на материалите от доставчика и производителя.

•

Ръководителят на екипа контролира съставянето на екзекутивната документация, коригира и
контролира нанасянето на евентуални промени, следи за сроковете на прилючване по отделните
етапи и за своевременно комплектоване и подписване от съответните органи.

•

Своевременна подготовка на документацията и подписването на протоколите при приемането на
изпълнените видове СМР съгласно заложените в графика срокове. Навременно уведомяваме на
заинтересованите страни за дата на събитието.

•

Осигуряване на необходимите уреди и специалисти за проверка на качеството на изпълнените
видове СМР, съгласно договорното споразумение между възложителя и изпълнителя.

•

Успоредно с изграждането на обекта се съставят изискуемите по наредбата протоколи, както и се
следи за навременото предаване на сертификатите и декларациите за съответствие на вложените
материали.

•

Ръководителят на екипа съставя чек лист с необходимите документи и срокове те за набавянето
или подписването им и подготвя съгласно календарния график за изпълнение на проекта
уведомителни писма – покани към заинтересованите страни да присъстват на съставянето и
подписването на протоколите по Наредба № 3.

Б.2 Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му
Когато закъснението за окончателното приключване на работите е в резултат от изоставане от графика в
хода на изпълнение на задачата, дейностите по отстраняване и управление на последиците от
настъпилия риск са аналогични на тези, планирани при проявата на Риск № 1.2. - ИЗОСТАВАНЕ ОТ
ГРАФИКА ПРИ ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, които бяха описани по-нагоре.
Когато закъснението за окончателното приключване на работите е факт и е продиктувано от външна
намеса в края на изпълнението на поръчката, мерките, които планираме да приложим за преодоляване
на риска, са:
•

Изпращане на напомнителни писма до останалите Участници в инвестиционния процес за
приключване изпълнението на строителството и готовността за съставяне на Акт образец №15 към
Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за обекта, с
предложение за нова конкретна дата и час за съставяне на документа;

•

Подготовка на Акт образец №15 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството за обекта от наша страна и отправяне на покана по предвидения в закона ред до
останалите участници в строителния процес за съставяне на Акт обр. 15.

•

На разположение са както резервна техника, така и резервна работна ръка, които в случай на
необходимост да бъдат включени с цел наваксване на евентуално закъснение
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•

Ръководителят изготвя план за отстраняване на забележките на Възложителя/строителния
надзор, в който разпределя задълженията и отговорностите на екипа за подготовка и предаване на
обекта, така че забележките да бъдат отстранени максимално бързо и да се подпишат
документите за предаване на обекта.

•

При допуснато забавяне се предвижда в изготвянето, одобрението и компектоването на
екзекутивната документация да се включат допълнителни екипи. За да се контролира процеса и да
не се стигне до забавяне на сроковете за предаване се съставя график за предаване, одобрение и
съгласуване на документацията, като техническия ръководител следи за спазването на този
график.

•

Всички протоколи по Наредба 3 се изготвят паралелно с изпълнението на отделните СМР.
Страните, които ще подписват тези протоколи ще бъдат своевременно уведомявани. Няма да се
допуска преминаване към следващ етап ако не са съставени протоколи по Наредба 3. При
изпратена покана към някоя от страните и неосигуряване на представител за подписване на
Протокол, ще бъдат предприети действия съгласно инструкции на Взъложител, но в никакъв
случай няма да се предприемат неоснователни действия за спиране на строителството, водещо
до удължаване на сроковете по договора

•

Бързо и своевременно изготвяне на екзекутивните документи на обекта

2.НЕДОСТАТЪЧНА КООРДИНАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
СТРАНИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА, А ИМЕННО: ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР И ДР.
А. Анализ на риска
А1. Идентифициране на риска
Аспекти на обхват (Ситуации, оказващи влияние при изпълнението на договора)
-Рискът от липса на добра комуникация между заинтересованите страни може изключително да
затрудни работата по проекта. Рискът от липса на координация се изразява в усложнена организационна
дейност - много ръководители и изпълнители на една дейност с множество задачи, мерки, отговорности
и др.
-Недостатъчна професионална компетентност на служителите като комбинация от образование,
знания, умения, опит, етично поведение и нагласа за изпълнение на определени задължения, липса на
навици за търсене на добро решение, липса на опит, което от своя страна води до преразход на
материали и/или финансов ресурс в хода на изпълнение на договора.
-Риск от намаляване броя на ангажираните работници. Недостатъчна мотивация на служителите и
обвързаност на системата на заплащане с постигнатите индивидуални резултати, при което е възможно
текучество на персонала,
-Упражняване на корупционен натиск и наличие на конфликт на интереси.
-Незаинтересованост и пренебрегване на личните проблеми на отделния служител от страна на
прекия ръководител, което може да доведе до срив в професионален план.
- Нестабилна дейност на организационното звено, произтичаща от влошен организационен климат.
-Дългосрочни отпуски или болнични на квалифицирани в дадена област служители.
А2. Оценка на риска
Важност на риска
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Този риск има важност, защото той може да се отрази на Договора. Важността му зависи от това колко е
закъснението за окончателно приключване на изпълнението.
Вероятност

Средна

Въздействие

Силно

Стойност

Висока

Съгласно представената матрица за оценка стойността на риска се определя като Висока.
Форми/аспекти на проявление
Недостатъчна координация и
сътрудничество между
заинтересованите страни в рамките на
проекта, а именно: възложител,
изпълнител на смр и др.

Вероятност
(В)
2

Тежес
т (Т)
2

Ниво на
риска (НР)
4

Степен на
влияние
висока

Б. Управление на риска
Б.1.Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска
-За поддържане на добра координация и сътрудничество е нужно комуникацията между
заинтересованите страни да бъде непрекъсната и да обхваща всички важни аспекти от работите.
Създаването на отношения на сътрудничество, разбирателство и координирано взаимодействие между
заинтересованите страни е най-сигурният начин за предотвратяване на подобни проблеми.
- Комуникация с Проектантите, при констатирани проблеми, относно изпълнението на проекта и
съгласуване с Възложителя.
- Създаване на Контролни звена с представители на страните по договора, следящи напредъка
и/или измененията на дейностите по проекта.
Б.2.Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска
-Организиране на допълнителни работни срещи с Възложителя (извънредни).
При достигане до подобна ситуация е необходимо незабавно да се предприемат мерки за
преодоляването й. Това може да стане чрез интензивни преговори, обстоятелствено запознаване на
всички страни с гледната точка на останалите и в крайна сметка достигане до работоспособно
споразумение между тях, което да възстанови координацията и сътрудничеството с цел завършване на
проекта.
- Оказване на пълно съдействие на представителите на Възложителя, във връзка с контролните им
действия.
- Писмена кореспонденция между страните, за контролно проследяване на възлагане, отчитане
напредъка по договора, отправени забележки и препоръки.
-

При наличие на влошен организационен климат- подмяна на кадри в отделните звена/бригади
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3. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
3.1. Забава на плащания по договора от страна на Възложителя
А. Анализ на риска
А1. Идентифициране на риска

Аспекти на обхват (Ситуации, оказващи влияние при изпълнението на договора)
-При непредвидени обстоятелства винаги съществува риск от неизпълнение на договорни
задължения. Това е възможно да се случи както от страна на доставчици на материали, така и от страна
на Възложителя при изпълнение на плащанията. Забавянето на плащанията е в състояние цялостно да
спре строителния процес, ако не са взети необходимите мерки за преодоляване на този риск. Същия
резултат може да бъде и неизпълнение на договорните задължения от трети страни като доставчици на
материали или наемодатели на техника.
- Забавяне на плащанията и към НАП, доставчици, възнагражденията на персонала
-Неблагоприятни икономически и финансови условия, които могат да доведат до финансова
нестабилност - например висока инфлация, непредвидена при разработката на проекта.
- при констатирани дефекти на обекта
А2. Оценка на риска
Стойност на риска
Вероятност

Средна

Въздействие

Силно

Стойност

Висока

Съгласно представената матрица за оценка стойността на риска се определя като Висока.
Форми/аспекти на проявление
Забава на плащания по договора от
страна на Възложителя

Вероятност
(В)
2

Тежес
т (Т)
2

Ниво на
риска (НР)
4

Степен на
влияние
висока

Б. Управление на риска
Б.1.Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска
-Събиране на дължимите вземания се извършва чрез: изпращане на напомнителни писма на
юридически и физически лица за неплатени навреме задължения; принудително събиране на
вземанията по административен ред.
-С цел недопускане щети от неизпълнение на договорни задължения от страна на доставчици или
партньори в строителството обединението винаги се стреми да има поне един алтернативен / резервен
доставчик за всеки от ключовите строителни материали и услуги.
- Към настоящият момент фирмата е постигнала устойчиво финансово и балансирано развитие и
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стриктно спазване разпоредбите на действащото законодателство. Управлението на финансовите
средства на фирмата се осъществява съгласно действащото законодателство. Усвояването на
собствените средства е организирано в съответствие с нормативните актове и чрез Системите за
финансово управление и контрол. Предприемат се действия, които осигуряват своевременно
обезпечаване на необходимото финансиране, независимо от съпътстващите го непредвидени ситуации.
Б.2.Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска
-В случай че се стигне до ситуация, при която е налице сериозно забавяне на плащанията, Фирмата
е в състояние да довърши работата по обекта със собствени финансови средства и впоследствие да
търси компенсация за понесените по този начин щети. Така се гарантира реализирането на поръчката
дори при внезапно прекратяване на финансирането за нея.
- При проблем с някой от доставчиците, незабавно ще се организира получаването на необходимите
за работата материали от алтернативен / резервен източник.
- Използване на собствен финансов ресурс за покриване на публичните и частни задължения (до
определен срок)
- при коректно приемане на изпълнените работи се предприемат действия за комуникация с
Възложителя
- При дефект на вложените материали –предприемане на коригиращо действие по управление на
несъответстващ продукт -комуникация с доставчици за подмяна на стоката.
-Използване на допълнителен финансов ресурс за отстраняване на дефектите при нарушена
технология на изпълнение
3.2. Неефективен технически и инвеститорски контрол
А. Анализ на риска
А1. Идентифициране на риска
Аспекти на обхват (Ситуации, оказващи влияние при изпълнението на договора)
-При всеки един проект е възможно да възникнат трудност от допуснати непълноти или неточности в
проектната документация.
-Трудности възникнали във връзка с избор на експерти, които нямат ревалентен опит спрямо
проблемите, възникващи по време на изпълнение на поръчките е риск с малка вероятност, поради опита
на участниците при строителство на подобни обекти
Възникването на такъв род рискове е в състояние да доведе до последици простиращи се от кратко
забавяне изпълнението, до сериозен преразход и дори невъзможност за извършване на предвидените
работи.
А2. Оценка на риска
Стойност на риска
Вероятност

Средна
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Въздействие

Силно

Стойност

Висока

Съгласно представената матрица за оценка стойността на риска се определя като Висока.
Форми/аспекти на проявление
Неефективен технически и
инвеститорски контрол

Вероятност
(В)
2

Тежес
т (Т)
2

Ниво на
риска (НР)
4

Степен на
влияние
висока

Б. Управление на риска
Б.1.Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска
-Подробно проучване и запознаване с изходните данни необходими за изготвяне на проектната
документация, както и с естеството на самия обект на място.
-Осъществяване на проверка на всички подлежащи на проверка количества и спецификации.
-Задълбочено разглеждане на технологичните етапи по изпълнение на проекта.
-Тясно съдействие екипа изпълняващ строителството и проектантския екип.
-Определяне на експертите заемащи ключовите позиции, имащи ревалентен опит и необходимите
познания.
- осъществяване на вътрешен контрол от Експерта по контрол на качеството, който води редовна
комуникация със Строителният надзор на Възложителя (външен контрол)
Б.2.Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска
- Редовна комуникация между Възложител, Изпълнител на СМР и инвеститорски контрол.
-При възникване на риск от такова естество изпълнителят е в състояние бързо и адекватно да
реализира предложенията за необходимите промени в проектната документация след съгласуване с
Възложителя и необходимите инстанции.
3.3. Влагане на некачествени материали, конструкции и изделия от страна на изпълнителя;
А. Анализ на риска
А1. Идентифициране на риска
Аспекти на обхват (Ситуации, оказващи влияние при изпълнението на договора)
- Риск от рекламации, коригиране на некачествено изпълнение (поради некачествен материал, нискоквалифициран
персонал, лоша комуникация с Възложителя, погрешна технология на изпълнение), водещо до забавяне срока на изпълнение
на договора и повишен разход на финансов ресурс.
Фирмата притежава всички необходими ресурси за навременно и качествено изпълнение, внедрена Система за
управление на качеството EN ISO 9001 и притежава дългогодишен опит в изпълнението на обекти от подобен характер.
Приложените в документацията за участие форми и декларации доказват финансовата и техническа възможност за
изпълнение на подобен обект.

А2. Оценка на риска
179
Подписал : Валентин Денчев ………………………

Консорциум “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“

Стойност на риска
Вероятност

Средна

Въздействие

Силно

Стойност

Средна

Съгласно представената матрица за оценка стойността на риска се определя като средна.
Вероятност
(В)
Влагане на некачествени материали,
2
конструкции и изделия от страна на
изпълнителя
Форми/аспекти на проявление

Тежес
т (Т)
1

Ниво на
риска (НР)
2

Степен на
влияние
средна

Б. Управление на риска
Б.1.Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска
Недопускане на доставка и използване на несъответстващи материали.
Оценка и избор на доставчик
Сключените договори с дългогодишни утвърдени фирми доставчици на материали ни предоставя възможност за
навременна доставка на материалите до обекта
-

Съгласно списък с утвърдените доставчици на обединението за качествено изпълнение на обекта ще се доставят само
качествени материали според утвърдените стандарти, съпроводени с всички необходими декларации за съответствие и
сертификати. Това ще се следи с подготвена за целта тетрадка за входящ контрол на материалите, достъпна във всеки един
момент за информация на строителния надзор и Възложителя.

- Работниците и служителите на фирмата задължително да са квалифицирани да изпълняват
съответният вид СМР.
Б.2.Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска
- Закупуване на материали от утвърден доставчик.
- Рекламация към доставчика и подмяна на материала и/или доставчика
- Периодичен мониторинг на графика със своевременен и текущ контрол върху изпълнението му.
-Стриктно се следи всички влагани материали да отговарят на изискванията на българските стандарти
за качество.
-При изпълнение на СМР при ниски температури се използват материали и/или добавки, предназначени
за полагане при минусови температури.
3.4. Несъгласуване с възложителя на вида, качеството или количеството на влаганите материали;
А. Анализ на риска
А1. Идентифициране на риска
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Аспекти на обхват (Ситуации, оказващи влияние при изпълнението на договора)
Аспекти на проявление, области и сфери на влияние
- трудностите при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в
проектната документация ако не се уточнят своевременно водят до забавяне в срока на строителство;
Изоставне от графика на изпълнение

А2. Оценка на риска
Стойност на риска
Вероятност

Малка

Въздействие

Средно

Стойност

Ниска

Съгласно представената матрица за оценка стойността на риска се определя като ниска.
Вероятност
(В)
Несъгласуване с възложителя на
2
вида, качеството или количеството на
влаганите материали
Форми/аспекти на проявление

Тежес
т (Т)
1

Ниво на
риска (НР)
2

Степен на
влияние
ниска

Б. Управление на риска
Б.1.Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска
-Недопускане на този риск може да се постигне ако своевременно се уточнят всички непълноти, неточности,
спецификации с Възложителя;
- вземат се конкретни технически решения от строителя, уточняват се всички непълноти, неточности, спецификации с
Възложителя в максимално кратки срокове

Б.2.Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска
- вземане на конкретни технически решения от строителя; максимално бързо трябва да се уточнят всички възникващи
неясноти, непълноти и да се набавят нужните спецификации; предвид, че в обекта ще се работи по време на експлоатация,
съобразяване на удачни срокове за доставка и за работа, така че крайният резултат да е качествено завършени СМР в срок.

3.5.Предпоставки при изпълнение на поръчката, които биха могли да доведат до увеличаване
себестойността на изпълнение на строително – монтажните работи.
А. Анализ на риска
А1. Идентифициране на риска
Аспекти на обхват (Ситуации, оказващи влияние при изпълнението на договора)
-Несъответствия на заложени количества и спецификации на материали, причинени от промени в проекта, водещи до
забавяне, и некачествено изпълнение на производствения процес, вследствие бавна комуникация между страните за
уточняване на същите - всички те водят до забавя в срока на изпълнение;
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-Възникване на допълнителни СМР невключени в договора за изпълнение, условията за извършване на който са неточно
определени и забавят изпълнението на строително-монтажните работи - сфери на влияние - основно влияние оказва на срока
за изпълнение;

А2. Оценка на риска
Стойност на риска
Вероятност

Средна

Въздействие

Силно

Стойност

Висока

Съгласно представената матрица за оценка стойността на риска се определя като Висока.
Вероятност
(В)
Предпоставки при изпълнение на
2
поръчката, които биха могли да
доведат
до
увеличаване
себестойността на изпълнение на
строително – монтажните работи
Форми/аспекти на проявление

Тежес
т (Т)
2

Ниво на
риска (НР)
4

Степен на
влияние
висока

Б. Управление на риска
Б.1.Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска
-Своевременно уточняване в най-кратки срокове на несъответствията в количества и спецификации на материалите в
резултат на промени в проекта с Възложителя, подобряване на бързината на комуникацията между страните;
-Уточняване на неяснотите по възникналите допълнителни видове СМР в максимално кратки срокове с Възложителя

на алтернативни доставчици за изпълнение на строителната си програма. При
затруднение на един доставчик, заявката ще се прехвърли към друг доставчик без промяна в
качествените
- текущо коригиране на оценените като некачествено извършени работи, с цел недопускане забава
при приемане на работата и подписване на актове и протоколи.
-Използване

- Ангажиране на квалифициран експертен екип и квалифицирани работници

Б.2.Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска
-Уточняване в най-кратки срокове на несъответствията в количества и спецификации на материалите в резултат на
промени в проекта с Възложителя; подобряване на бързината на комуникацията между страните.
-Уточняване на неяснотите по възникналите допълнителни видове СМР в максимално кратки срокове с Възложителя и
преразглеждане на организацията на изпълнението с цел подобряването и, така че този риск да не окаже негативно влияние
върху срока за изпълнение или да се навакса закъснението, причинено от този риск.

- Коригиране на некачествено извършени работи за сметка на изпълнителя, и/или извършване на
допълнителни дейности, с цел удовлетворяване изискванията на клиента, приемане на работата,
оформяне и подписване на протоколи.
3.6. Неподдържане в техническа изправност на всички превозни средства и машини за
изпълнение на възложената дейност от страна на изпълнителя.
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А. Анализ на риска
А1. Идентифициране на риска
Аспекти на обхват (Ситуации, оказващи влияние при изпълнението на договора)
-Трудности при изпълнението поради липса и/или повреда на техника и инструменти за работа,
водещи до изоставане от срока при текущо изпълнение на възложената дейност и ангажиране на
допълнителен финансов ресурс за ремонт и закупуване на
Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска
-Охрана на складирани материали, инвентар и строителна механизация в извън работно време
- Ще се работи концентрирано с оглед по - лесно управление и контрол.
- Постоянни проверки и контрол от длъжностното лице 3-та квалификационна група по ел.безопасност до 1000V, водещо
Дневник на ръчнопреносимите ел. инструменти.
- Фирмата има назначен на постоянен трудов договор голям брой специалисти и строителни работници, притежаваме и
необходимата строителна механизация, транспортна техника и инструменти за изпълнението на поръчката.
- При наличие на лоши метеорологични условия имаме възможност за влагане на извънреден трудов ресурс, който може
да се осигури достатъчно на брой работници за навременно изпълнение на поръчката, както и необходимата за целта
строителна механизация и транспортна техника/.
- Ангажиране на работници, квалифицирани за работа със съответната техника и инструменти и запознати с
инструкциите за правилна и безопасна експлоатация.

А2. Оценка на риска
Стойност на риска
Вероятност

Малка

Въздействие

Средно

Стойност

Ниска

Съгласно представената матрица за оценка стойността на риска се определя като ниска.
Вероятност
(В)
Неподдържане
в
техническа
2
изправност на всички превозни
средства и машини за изпълнение на
възложената дейност от страна на
изпълнителя
Форми/аспекти на проявление

Тежес
т (Т)
1

Ниво на
риска (НР)
2

Степен на
влияние
ниска

Б. Управление на риска
Б.1.Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска
-Наемане на работници, квалифицирани за работа със съответната техника и инструменти
-Сключване на договори за наем на техника с утвърдени фирми, притежаващи превозни средства и машини.
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-Дислоциране на инструменти и техника от други обекти.
-Закупуване на нови инструменти и оборудване, както и ремонт на повредените в лицензиран сервиз.

3. ТЕХНИЧЕСКИ РИСКОВЕ
Риск № 3.1.

РИСК, СВЪРЗАН С ТРУДНОСТИ С ИЗПОЛЗВАНАТА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ТЕХНИКА;

Трудностите с използваната техника при текущото изпълнение на дейностите също може да е в резултат
на вътрешни (субективни) и на външни (обективни) фактори.
По дефиниция рискът представлява външен фактор и следва да се анализира външната намеса.
Независимо от това са предприети всички мерки субективният фактор да се елиминира – предвидихме
наличие на разположение както на резервна техника, така и резервна работна ръка, които в случай на
необходимост да бъдат включени с цел предотвратяване на евентуално закъснение.
Анализът на риска е направен при предпоставката, че изоставането от графика при текущото
изпълнение на дейностите ще се дължи на обективни фактори.
Обхват
Аспекти на проявление
•

Забавяне вследствие на възникване на аварии на строителна техника на обекта

•

Необходимост от специализирана техника, която не е предвидена в проекта

•

Неподходящи климатични условия за извършване на определени строително - монтажни работи в
предварително планирания период;

•

Други форми на проява на риска извън нашите отговорности.

Близост (Момент на проява)
•

Този риск при изключване на субективния фактор може да се прояви във всеки етап от
изпълнението на поръчката.

Период на проява (Продължителност)
•

Рискът може да се прояви еднократно или неколкократно през целия период на изпълнение на
задачата. Действието му може да бъде кратковременно или дългосрочно.

Области и сфери на влияние
Този риск няма да повлияе пряко върху качеството на изпълнението. При еднократно и краткосрочно
проявление ще има известно влияние върху срока на изпълнение, но то ще бъде несъществено, защото
с подходящи организационни мерки, които сме предвидили, рискът, както и последиците от проявата му,
сравнително лесно ще бъдат преодолени, без да засегнат крайния срок за завършване на обекта. При
повтарящо се или дългосрочно проявление ще се отрази директно върху крайния срок за завършване на
обекта. Ще има известно влияние и върху нашия бюджет, защото за наваксване на забавата ще бъде
необходимо да се мобилизират допълнително ресурси.
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Вероятност
Стъпвайки на практиката, която имаме от изпълнението на други строителни обекти, смятаме, че
вероятността за възникване на аварии на строителна техника на обекта е малка. Предвид факта, че
повечето от строително - монтажните работи ще се изпълняват на открито, неподходящите климатични
условия могат да се отразят върху цялостното изпълнение. Като цяло оценяваме вероятността от
появата на този риск като малка.
Въздействие
Очакваното въздействие на този риск е силно, защото последиците от него могат да бъдат сериозни при
продължително въздействие.
Индикатори за проявлението на риска
За установяване възможността за проява на този риск в различните му аспекти, ще използваме
следните индикатори:
•

Междинните срокове за изпълнение на конкретни дейности/СМР, както и завършване на отделните
етапи и включените в тях дейности в разработения от нас календарен график за изпълнение на
поръчката;

•

Други при необходимост (ще бъдат определени в случай на проява на друга форма на риска).

Източници за проверка на индикаторите
Промяната в състоянието или настъпило изменение на първата група индикатори ще следим чрез
редовен преглед и анализ на разработения от нас календарен график за изпълнението на поръчката.
Като основен източник за проверка на състоянието или за настъпило изменение на индикаторите от
втората група ще извършваме огледи на място и ще търсим информация за хода на евентуално
проявление. Ако се наложи в процеса на изпълнение на поръчката да бъдат въведени допълнителни
индикатори за проявлението на други форми на риска, успоредно с въвеждането им ще определим
съответните източници, чрез които достоверно ще определяме промяната в състоянието или
настъпилото изменение на тези индикатори.
А2. Оценка на риска
Важност на риска
Този риск е важен, защото той има отношение към процеса на строителство. Неговата важност зависи от
това колко е изоставането от графика при текущото изпълнение, а също дали факторите, които го
обуславят, се проявяват еднократно или периодично. При еднократно и краткосрочно проявление
важността е малка, защото рискът, както и последиците от проявата му, сравнително лесно ще бъдат
преодолени. При повтарящо се или дългосрочно проявление важността на риска е голяма, защото ще
има много сфери на влияние.
Стойност на риска
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Вероятност

Малка

Въздействие

Средно

Стойност

Ниска

Съгласно представената матрица за оценка стойността на риска се определя като ниска.
Форми/аспекти на проявление
Забавяне вследствие на
възникване на аварии на
строителна техника на обекта
Забавяне на финансирането по
договора
Риск от прегазване от стр.техника и
механизация

Вероятност
(В)
2

Тежест
(Т)
1

Ниво на
риска (НР)
2

Степен на
влияние
ниска

2

2

4

средна

2

1

2

ниска

Форми на проявление
Областите и форми на проявление на риска биха могли да са от различно естество и да въздействат по
различен начин на дейностите на обекта. От една страна това са фактори на околната за проекта среда
като икономическа конюнктура, пазарна среда, сътресения вътре във фирмата и др.
Най-трудно за разрешават проблемите свързани с човешкото поведение. Те не бива да се
пренебрегват, а мениджърът по проекта трябва във всеки един момент да тушира възникнали
напрежения, както вътре в екипа, така и при взаимоотношенията на членовете на екипа с ръководството.
-

В подготовката на техническото предложение и оферата КОНСОРЦИУМ “Строителство Сливен
– спортен комплекс Асеновец“ стриктно е спазил всички изисквания на Възложителя

-

Удължение срока на строителството

-

Неспазване окончателното приключване по вина на изпълнителя.

Въз основа на опит в изпълнението на предишни обекти използване на данни от наблюдения,
комуникаци с изпълнител на дейностите, изисквания на нормативни документи – изп. Съгл.
Законодателството, анализ на ситуацията при изпълнение на подобни проекти, анализ на ситуацията в
сродни по дейност организации КОНСОРЦИУМ “Строителство Сливен – спортен комплекс
Асеновец“ предлага следните стратегии за управление на риска:
-

КОНСОРЦИУМ “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“ стриктно спазва всички
изисквания на Възложителя
КОНСОРЦИУМ “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“ ще поддържа на
разположение резервна техника, която в случай на необходимост да бъде включена с цел
наваксване на евентуално закъснение

Б. Управление на риска
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Б.1 Мерки за недопускане и/или ранно предотвратяване настъпването на риска
Когато се констатаира закъснение на работите в резултат от трудности с използаваната техника в хода
на изпълнение на задачата, мерките за превенция на риска са аналогични на тези за предотвратяване
на Риск № 1.2. - ИЗОСТАВАНЕ ОТ ГРАФИКА ПРИ ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ.
Този риск може да бъде предотвратен.
Когато закъснението за окончателното приключване на работите е продиктувано от външна намеса в
края на изпълнението на нашата поръчка, мерките, които планираме да приложим за предотвратяване
настъпването на риска, са:
Мерки
•

КОНСОРЦИУМ “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“ поддържа непрекъсната
комуникация с възложителя/строителния надзор и изпълнява всички предписания и препоръки,
които са технически обосновани няма да навредят на качеството и срока за изпълнение на
видовете СМР и няма да доведат до противоречие с нормативните и законовите изисквания, както
ине потиворечат с инструкциите за полагане на материалите от доставчика и производителя.

•

На разположение са както резервна техника, така и резервна работна ръка, които в случай на
необходимост да бъдат включени с цел наваксване на евентуално закъснение

•

Необходимо е да се обръща внимание и на най-дребните признаци за възникване на проблем.
Такива са: повишено напрежение сред хората от екипа, липса на ентусиазъм за работа,
неспособност да се вземат адекватни за ситуацията решения. Съблюдаването на тези признаци
предотвратява възникването на кризи в екипа. Съответно мерките по избягване възникването на
изоставане в графика включват строг контрол над факторите, подлежащи на такъв, а именно –
работата с използване на техниката, предвижда наличието на резервни такива, с които да се
продължи работа при възникване на необходимост.

•

Осигуряване на необходимите уреди и специалисти за проверка на качеството на изпълнените
видове СМР, съгласно договорното споразумение между възложителя и изпълнителя.

Б.2 Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му
Когато закъснението за окончателното приключване на работите е в резултат от изоставане от графика в
хода на изпълнение на задачата, дейностите по отстраняване и управление на последиците от
настъпилия риск са аналогични на тези, планирани при проявата на Риск № 1.2. - ИЗОСТАВАНЕ ОТ
ГРАФИКА ПРИ ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, които бяха описани по-нагоре.

РИСК № 3.2.

РИСК, СВЪРЗАН С ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

А. Анализ на риска
А1. Идентифициране на риска
Изоставането от графика при текущото изпълнение на дейностите също може да е в резултат на
вътрешни (субективни) и на външни (обективни) фактори.
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По дефиниция рискът представлява външен фактор и следва да се анализира външната намеса.
Независимо от това са предприети всички мерки субективният фактор да се елиминира - разработихме
подробен календарен график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката, където предвидихме
както изпълнението на всички дейности при спазването на правилната технологична последователност и
технологично необходимото време на изчакване между всеки две дейности съобразно правилната
технология, така и времето, необходимо за извършване на необходимите проби и изпитвания,
определихме реалистични междинни срокове за всяка от дейностите и за етапите като цяло, разчетохме
необходимите ресурси - материално - технически и човешки, за да спазим този график при нормални
условия на работа, и към настоящия момент сме осигурили всички необходими ресурси за изпълнение,
включително имаме на разположение и допълнителни такива, които ще използваме при необходимост.
От друга страна сме предвидили надеждна организация и ефективни механизми за координация и
контрол по отношение на качеството и срока за времето на изпълнението. Елиминирането на
субективния фактор дава възможност обективно да се идентифицира и оцени външната намеса.
Анализът на риска е направен при предпоставката, че изоставането от графика при текущото
изпълнение на дейностите ще се дължи на обективни фактори.
Обхват
Аспекти на проявление
•

Непредоставяне в необходимия срок на информация или становище / одобрение в Риск при
изпълнение на СМР поради недостатъчна квалификация на персонала

•

Забавяне следствие на инцидент при трудова злополука

•

Забава в следствие промяна на техническото ръководство на обекта;

•

Неподходящи климатични условия за извършване на определени строително - монтажни работи в
предварително планирания период;

•

Други форми на проява на риска извън нашите отговорности.

Близост (Момент на проява)
•

Този риск при изключване на субективния фактор може да се прояви във всеки етап от
изпълнението на поръчката.

Период на проява (Продължителност)
•

В зависимост от конкретната форма на проява продължителността може да бъде малка - няколко
дни, когато забавата е продиктувана от липса на работна ръка или технически персонал, или поголяма - може да достигне и няколко седмици, когато изоставането от графика при текущото
изпълнение на дейностите е продиктувано от неподходящи климатични условия с по-дълга
продължителност др. Рискът може да бъде еднократно и многократно проявяващ се.

Области и сфери на влияние
Този риск няма да повлияе пряко върху качеството на изпълнението. При еднократно и краткосрочно
проявление ще има известно влияние върху срока на изпълнение, но то ще бъде несъществено, защото
с подходящи организационни мерки, които сме предвидили, рискът, както и последиците от проявата му,
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сравнително лесно ще бъдат преодолени, без да засегнат крайния срок за завършване на обекта. При
повтарящо се или дългосрочно проявлениеще се отрази директно върху крайния срок за завършване на
обекта. Ще има известно влияние и върху нашия бюджет, защото за наваксване на забавата ще бъде
необходимо да се мобилизират допълнително ресурси.
Вероятност
Стъпвайки на практиката, която имаме от изпълнението на други строителни обекти, смятаме, че
вероятността за възникване на риск, свързан с използания човешки ресурс, е малка. Предвид факта, че
повечето от строително - монтажните работи ще се изпълняват на открито, неподходящите климатични
условия могат да се отразят върху цялостното изпълнение. Като цяло оценяваме вероятността от
появата на този риск като средна.
Въздействие
Очакваното въздействие на този риск е силно, защото последиците от него могат да бъдат сериозни при
продължително въздействие.
Индикатори за проявлението на риска
За установяване възможността за проява на този риск в различните му аспекти, ще използваме
следните индикатори:
•

Междинните срокове за завършване на отделните етапи и включените в тях дейности в
разработения от нас календарен график за изпълнение на поръчката;

•

Други при необходимост (ще бъдат определени в случай на проява на друга форма на риска).

Източници за проверка на индикаторите
Промяната в състоянието или настъпило изменение на първата група индикатори ще следим чрез
редовен преглед и анализ на разработения от нас календарен график за изпълнението на поръчката.
Като основен източник за проверка на състоянието или за настъпило изменение на индикаторите от
втората група ще извършваме огледи на място и ще търсим информация за хода на евентуално
проявление от Възложителя. Ако се наложи в процеса на изпълнение на поръчката да бъдат въведени
допълнителни индикатори за проявлението на други форми на риска, успоредно с въвеждането им ще
определим съответните източници, чрез които достоверно ще определяме промяната в състоянието или
настъпилото изменение на тези индикатори.
А2. Оценка на риска
Важност на риска
Този риск е важен, защото той има отношение към процеса на строителство. Неговата важност зависи от
това колко е изоставането от графика при текущото изпълнение, а също дали факторите, които го
обуславят, се проявяват еднократно или периодично. При еднократно и краткосрочно проявление
важността е малка, защото рискът, както и последиците от проявата му, сравнително лесно ще бъдат
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преодолени. При повтарящо се или дългосрочно проявление важността на риска е голяма, защото ще
има много сфери на влияние.
Стойност на риска
Вероятност

Малка

Въздействие

Средно

Стойност

Ниска

Съгласно представената матрица за оценка стойността на риска се определя като ниска.

Форми/аспекти на проявление
Риск при изпълнение на СМР
поради недостатъчна
квалификация на персонала
Забавяне на финансирането по
договора
Забавяне следствие на инцидент
при трудова злополука
Забава в следствие промяна на
техническото ръководство на
обекта

Вероятност
(В)
2

Тежест
(Т)
1

Ниво на
риска (НР)
2

Степен на
влияние
ниска

2

2

4

средна

2

1

2

ниска

1

1

1

ниска

Форми на проявление
Въз основа на опит в изпълнението на предишни обекти използване на данни от наблюдения,
комуникаци с изпълнител на дейностите, изисквания на нормативни документи – изп. Съгл.
Законодателството, анализ на ситуацията при изпълнение на подобни проекти, анализ на ситуацията в
сродни по дейност организации КОНСОРЦИУМ “Строителство Сливен – спортен комплекс Асеновец“
предлага следните стратегии за управление на риска:
-

-

-

Ръководителя на екипа ще представи актуализирани работна програма и календарен график за
изпълнението на обекта. Дори Възложителят/Консултантът да не спазят сроковете за одобрение,
ние не предвиждаме това да се отрази на сроковете по предложения график и да доведе до
закъснение
За да се гарантира, че възможната проява на този риск няма да се отрази на предложения
график, ръководителят на екипа ще предложи план за преразпределение на наличните ресурси и
изпълнение на възникналите допълнителни СМР паралелно с останалите, така че да се спазят
сроковете по етапи.
В най-кратки срокове ще изготвим и предоставим на Възложителя за одобрение план за
действие, в който ще бъдат описани мерките, които КОНСОРЦИУМ “Строителство Сливен –
спортен комплекс Асеновец“ препоръчва да бъдат предприети, количествен,стойностен и
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времеви анализ на възникналите допълнителни видове СМР, както и какъв ще е ефектът им
върху изпълнението на договора и спазването на сроковете по графика
Съгласно политиката за качество се предприемат всички необходими дейности по осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд на работниците. Провеждат се задължителните
инструктажи на всички работници. Съгласно оценката на риска на работното място за различните
звена работници се предвиждат лични предпазни средства
Изготвянето на подробна работна програма и диаграма на работната ръка, както и програма за
управление на качеството ще гарантират избягването на този риск и намаляването до минимум
на щетите при възникването му.
Ръководителят изготвя организационна схема, където за всяка една длъжност се дефинират
задълженията и отговорностите, както и необходимата квалификация. В случай на промяна в
техническото ръководство на обекта ще се спазва стриктно заложената организационна схема и
изискванията към позицията. Разполагаме с достатъчно на брой висококвалифицирани и добре
подготвени технически кадри, коит в случай на необходимост да се включат в изпълнението на
проекта

-

-

-

Б. Управление на риска
Б.1 Мерки за недопускане и/или ранно предотвратяване настъпването на риска
Мерките за предотвратяване настъпването на риска зависят от формата му на проявление, а именно:
Аспект на проявление (Форма на проява) - недостатъчна квалификация на персонала
Тази форма на проява може да бъде предотвратена.
Мерки
•

изготвена организационна схема, където за всяка една длъжност се дефинират задълженията и
отговорностите, както и необходимата квалификация. В случай на промяна в техническото
ръководство на обекта ще се спазва стриктно заложената организационна схема и изискванията
към позицията.

Аспект на проявление (Форма на проява) - Забавяне на финансирането по договора
Тази форма на проява може да бъде частично предотвратена, а при настъпването и може да се
минимизира нейното влияние върху договорно определения краен срок за изпълнение на
строителството.
Мерки
•

Изискване на текуща информация от Възложителя за предприетите от него действия по
осигуряването на финансиране на поръчката, в случай, че към планираната дата на започване
такъв не е осигурен, и за очакваната дата на започване;

•

Преглед и ревизия на разработения Линеен календарен график за изпълнение на поръчката
съобразно очакваната дата за започване и определяне на възможностите за неговата
оптимизация, с цел съкръщаване на междинните срокове при изпълнение на дейностите и
наваксване, доколкото е възможно, на реализираната забава при стартирането;
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•

Актуализация на Диаграмата на механизацията съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни материално - технически ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение
на текущите дейности, включително чрез наемане на допълнително строителни машини от трети
лица в случай на недостиг на собствена или наета към момента такава, с цел осигуряване на
всички необходими материално-технически ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
механизацията;

•

Актуализация на Диаграмата на работната ръка съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни човешки ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение на текущите
дейности, включително чрез наемане на допълнителна работна ръка при необходимост, с цел
осигуряване на всички необходими човешки ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
работната ръка;

Аспект на проявление (Форма на проява) - неподходящи климатични условия за извършване на
определени строително - монтажни работи в предварително планирания период
Тази форма на проява не може да бъде предотвратена предвид факта, че всички строително - монтажни
работи, включени в обхвата на поръчката, се извършват на открито, а същевременно правилната
технология не допуска тяхното изпълнение при всички климатични условия. Влиянието върху
договорения краен срок за изпълнение на строителството може да се минимизира.
Мерки
•

Проследяване на дългосрочните метеорологични прогнози и оценка на възможността за
изпълнение на съответните видове строително - монтажни работи съобразно очакваните
климатични условия в планирания период;

•

При очаквани неблагоприятни климатични условия за изпълнение на даден вид строително монтажна работа в планирания период преглед и корекция на предвидената последователност на
работа съгласно метеорологичните прогнози, доколкото това е възможно.

Б.2 Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му
Когато закъснението за окончателното приключване на работите е в резултат от изоставане от графика в
хода на изпълнение на задачата, дейностите по отстраняване и управление на последиците от
настъпилия риск са аналогични на тези, планирани при проявата на Риск № 1.2. - ИЗОСТАВАНЕ ОТ
ГРАФИКА ПРИ ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, които бяха описани по-нагоре.

Риск № 3.3.

РИСК, СВЪРЗАН С ТРУДНОСТИ С АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ И НЕПОДХОДЯЩИ
МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

А. Анализ на риска
А1. Идентифициране на риска
Обхват
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Аспект на проявление (Форма на проява) - неподходящи климатични условия за извършване на
определени строително - монтажни работи в предварително планирания период
Тази форма на проява не може да бъде предотвратена предвид факта, че всички строително - монтажни
работи, включени в обхвата на поръчката, се извършват на открито, а същевременно правилната
технология не допуска тяхното изпълнение при всички климатични условия. Влиянието върху
договорения краен срок за изпълнение на строителството може да се минимизира.
Мерки
•

Проследяване на дългосрочните метеорологични прогнози и оценка на възможността за
изпълнение на съответните видове строително - монтажни работи съобразно очакваните
климатични условия в планирания период;

•

При очаквани неблагоприятни климатични условия за изпълнение на даден вид строително монтажна работа в планирания период преглед и корекция на предвидената последователност на
работа съгласно метеорологичните прогнози, доколкото това е възможно.

Близост (Момент на проява)
Този риск може да се прояви във всеки етап от изпълнението на поръчката.
Период на проява (Продължителност)
В зависимост от конкретната форма на проява рискът може да бъде както с малка продължителност - от
няколко дни, така и с по-голяма продължителност. Рискът може да бъде еднократно и многократно
проявяващ се.
Области и сфери на влияние
Този риск може да повлияе пряко върху качеството на изпълнението, защото може да доведе до забава,
допълнителни СМР, и др. В по-широк аспект този риск може да доведе до преработка на изпълнени вече
работи.
Вероятност
Стъпвайки на практиката, която имаме в изпълнението на строителни обекти, финансирани както с
публични, така и с частни средства и отчитайки факта, че вероятността да настъпи този риск е средна.
Въздействие
Очакваното въздействие на този риск е силно, защото последиците от него могат да бъдат сериозни,
особено по отношение качеството и точността на изпълнението.
Индикатори за проявлението на риска
За установяване възможността за проява на този риск в различните му аспекти, ще използваме
следните индикатори:
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•

Проследяване на метеорологични прогнози и оценка на възможността за изпълнение на
съответните видове строително - монтажни работи съобразно очакваните климатични условия в
планирания период;

•

Други при необходимост (ще бъдат определени в случай на проява на друга форма на риска).

Източници за проверка на индикаторите
Промяната в състоянието или настъпило изменение на първата група индикатори ще следим чрез
регулярен преглед на метеорологичните прогнози.
Ако се наложи в процеса на изпълнение на задачата да бъдат въведени допълнителни индикатори за
проявлението на други форми на риска, успоредно с въвеждането им ще определим съответните
източници, чрез които достоверно ще определяме промяната в състоянието или настъпило изменение
на тези индикатори.
Б. Оценка на риска
Важност на риска
Този риск е с голяма важност, защото има широк кръг сфери на влияние.
Стойност на риска
Вероятност

Средна

Въздействие

Силно

Стойност

Висока

Съгласно представената матрица за оценка стойността на риска се определя като средна.
Форми/аспекти на проявление
Риск от неблагоприятни
атмосферни условия – вятър, дъжд
Риск от работа при зимни /летни
условия
Риск от наличие на Непреодолима
сила (форсмажор)

Вероятност
(В)
2

Тежест
(Т)
1

Ниво на
риска (НР)
2

Степен на
влияние
средна

2

1

2

средна

2

1

2

средна

Аспект на проявление (Форма на проява) - неподходящи климатични условия за извършване на
определени строително - монтажни работи в предварително планирания период
Тази форма на проява не може да бъде предотвратена предвид факта, че всички строително - монтажни
работи, включени в обхвата на поръчката, се извършват на открито, а същевременно правилната
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технология не допуска тяхното изпълнение при всички климатични условия. Влиянието върху
договорения краен срок за изпълнение на строителството може да се минимизира.
Мерки
•

Проследяване на дългосрочните метеорологични прогнози и оценка на възможността за
изпълнение на съответните видове строително - монтажни работи съобразно очакваните
климатични условия в планирания период;

•

При очаквани неблагоприятни климатични условия за изпълнение на даден вид строително монтажна работа в планирания период преглед и корекция на предвидената последователност на
работа съгласно метеорологичните прогнози, доколкото това е възможно.

Б. Управление на риска
Б.1 Мерки за недопускане и/или ранно предотвратяване настъпването на риска
Тази форма на проява не може да бъде предотвратена, но може да се минимизира до известна степен
нейното влияние върху определения краен срок за изпълнение на строителството.
Аспект на проявление (Форма на проява) - забава при подписването на договора за възлагане на
настоящата поръчка поради обективна невъзможност от страна на Възложителя или поради наличието
на Непреодолима сила (форсмажор)
Тази форма на проява не може да бъде предотвратена, но може да се минимизира до известна степен
нейното влияние върху определения краен срок за изпълнение на строителството.
Мерки
•

Изискване на информация от Възложителя, за причините, довели да невъзможност за подписване
на договора и за очакваната дата на започване;

•

При получаване на информация от Възложителя, анализ на възникналите пречки и изготвяне на
предложение за съдействие от страна на Изпълнителя, включващо конкретни действия от наша
страна, ако такива са възможни, съобразно възникналото препятствие, за отстраняване на
същото;

•

Преглед и ревизия на разработения Линеен календарен график за изпълнение на поръчката
съобразно очакваната дата за започване и определяне на възможностите за неговата
оптимизация, с цел съкръщаване на междинните срокове при изпълнение на дейностите и
наваксване, доколкото е възможно, на реализираната забава при стартирането;

•

Актуализация на Диаграмата на механизацията съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни материално - технически ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение
на текущите дейности, включително чрез наемане на допълнително строителни машини от трети
лица в случай на недостиг на собствена или наета към момента такава, с цел осигуряване на
всички необходими материално-технически ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
механизацията;

•

Актуализация на Диаграмата на работната ръка съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни човешки ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение на текущите
дейности, включително чрез наемане на допълнителна работна ръка при необходимост, с цел
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осигуряване на всички необходими човешки ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
работната ръка;
•

Провеждане на търговски преговори с Доставчиците на материали за възможностите за
осигуряване на необходимите доставки в съкратените срокове, респективно в по-големи
количества съобразно допълнителните ресурси, които ще ангажираме с оглед регулярно и
оптимално зареждане на обекта с необходимите материали;

•

Реорганизация на строителната площадка спрямо първоначално разработения строителен
ситуационен план с цел осигуряване на условия за приемане и съхраняване на по-големи
количества материали, на работен фронт и домуване на по-голям брой строителни машини и на
здравословни и безопасни условия на труд на по-голям брой едновременно заети лица на обекта,
осигуряване на допълнителни складови площи извън района на строителната площадка и в
непосредствена близост до него при невъзможност за осигуряване на такива в границите на
обекта предвид ограничената свободна площ в рамките на строителната площадка;

•

Удължаване на работното време на обекта, включително организиране на двусменен режим на
работа при необходимост, като за целта се осигурят и съпътстващите условия за това осветление, социално - битови условия, техническо ръководство, регулярно зареждане с гориво смазочни материали;

•

Оценка на действително необходимия финансов ресурс в променените условия (размер на
финансовите средства във всеки момент от изпълнението) и осигуряване на такъв по подходящ
начин, в зависимост от размера му с оглед гарантиране ритмичност на работата;

•

Ежедневен контрол върху новите междинни срокове за извършване на дейностите и периодичен
анализ на хода на изпълнението съобразно календарния график за изпълнение на поръчката и на
резултатите от проведените организационни мероприятия за преодоляване на забавата.

Аспект на проявление (Форма на проява) - неподходящи климатични условия за извършване на
определени строително - монтажни работи в предварително планирания период
Тази форма на проява не може да бъде предотвратена предвид факта, че всички строително - монтажни
работи, включени в обхвата на поръчката, се извършват на открито, а същевременно правилната
технология не допуска тяхното изпълнение при всички климатични условия. Влиянието върху
договорения краен срок за изпълнение на строителството може да се минимизира.
Мерки
•

Проследяване на дългосрочните метеорологични прогнози и оценка на възможността за
изпълнение на съответните видове строително - монтажни работи съобразно очакваните
климатични условия в планирания период;

•

При очаквани неблагоприятни климатични условия за изпълнение на даден вид строително монтажна работа в планирания период преглед и корекция на предвидената последователност на
работа съгласно метеорологичните прогнози, доколкото това е възможно.

Б.2 Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му
Когато закъснението за окончателното приключване на работите е в резултат от изоставане от графика в
хода на изпълнение на задачата, дейностите по отстраняване и управление на последиците от
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настъпилия риск са аналогични на тези, планирани при проявата на Риск № 1.1. - ИЗОСТАВАНЕ ОТ
ГРАФИКА ПРИ ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, които бяха описани по-нагоре.
Риск № 4

ДРУГИ РИСКОВЕ

Риск № 4.1.

РИСК ОТ ЛИПСА/НЕДОСТАТЪЧНО СЪДЕЙСТВИЕ И/ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТРАНА
НА ДРУГИ УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

А. Анализ на риска
А1. Идентифициране на риска
Обхват
Аспекти на проявление
Този риск може да се прояви в следните аспекти (форми):
•

Липса на ефективна комуникация между Участниците в инвестиционния процес;

•

Непредставяне на липсваща информация, попадаща в компетентностите на Възложителя или на
други страни - централни и териториални администрации и др., откъдето ние нямаме правомощия
да я получим;

•

Непредставяне на наличната проектна документация от Възложителя в сроковете и при условията
на договора;

•

Неосигуряване на достъп до строителната площадка от страна на Възложителя на планираната
дата за започване съгласно календарния график за изпълнение на поръчката или на участък от
нея;

•

Непредставяне на липсваща информация, попадаща в компетентностите на Проектанта липсващи и/или точни проектни решения, в необходимите срокове;

•

Непредставяне в сроковете съгласно договора или в необходимите предварително съгласувани
срокове на становище или одобрение от друг участник в инвестиционния процес - Възложител,
Строителен надзор, Проектант (одобрение на материал, одобрение за промяна в представения
график за изпълнение на дейностите или отделните етапи в изпълнението на поръчката,
одобрение на технология за изпълнение, становище относно изпълнени и подлежащи на приемане
работи, одобрение на резултати от успешно преминали проби и изпитвания, становище по
поставен въпрос и т.н.);

•

Предприемане от Участник в инвестиционния процес на самостоятелни действия, попадащи в
обхвата на нашите задълженията или изискващи наше участие или съгласие, без наше знание;

•

Неизпълнение на задължение на Участник в инвестиционния процес, свързано с участието му в
съставянето на актове и протоколи по време на строителството;

•

Неизпълнение на друго договорно задължение Участник в инвестиционния процес, имащо
отношение към изпълнението на поръчката - участие в работни срещи, одобрения и съобщения,
направени единствено в устна форма без писмено потвърждение и т.н.;

•

Други форми на проява на липсващо или недостатъчно съдействие от други участници в
строителния процес извън нашите отговорности.
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•

Други форми на проява на ниска степен на координация с други участници в строителния процес
извън нашите отговорности.

•

Други форми на проява на непредставяне на липсваща и/или непълна/недостатъчна, и/или
неточна информация от страна на други Участници в строителния процес извън нашите
отговорности.

Близост (Момент на проява)
Този риск може да се прояви във всеки етап от изпълнението на поръчката.
Период на проява (Продължителност)
В зависимост от конкретната форма на проява рискът може да бъде както с малка продължителност - от
няколко дни при непредставяне в договорените срокове на становище или одобрение от друг участник в
строителния процес, така и с по-голяма продължителност - когато не е представена необходима
липсваща информация или проектна документация. Рискът може да бъде еднократно и многократно
проявяващ се, особено по отношение процеса на координация.
Области и сфери на влияние
Този риск може да повлияе пряко върху качеството на изпълнението, защото липсата на съответната
информация, включително на ясни проектни решения може да доведе до непълноти и пропуски в
изпълнението. Този риск има влияние и върху срока за изпълнение на поръчката, защото липсата на
информация може да забави процеса на изпълнение. Същото влияние ще имат и непредставянето в
договорно определените срокове на становища или одобрения от други участници в инвестиционния
процес. Неосигуряването на достъп до един или повече участъци на строителната площадка в
периодите, планирани за извършване на съответните дейности съгласно календарния график за
изпълнение на поръчката, също ще има пряко влияние върху срока на изпълнение. При непредставяне
на необходимата информация рискът може да се отрази на бюджета, защото липсата на навременни
проектни решения може да наложи влагането на допълнителни ресурси за наваксване на евентуална
забава. В по-широк аспект този риск може да доведе до преработка на изпълнени вече работи.
Вероятност
При липсата на предишен опит в съвместната работа с Възложителя на настоящата поръчка и с
останалите Участници в инвестиционния процес, част от които все още не са известни, стъпвайки на
практиката, която имаме в изпълнението на строителни обекти, финансирани както с публични, така и с
частни средства и отчитайки факта, че се налага едновременна координация на действията на няколко
участника в строителния процес, смятаме, че вероятността да настъпи този риск е средна.
Въздействие
Очакваното въздействие на този риск е силно, защото последиците от него могат да бъдат сериозни,
особено по отношение качеството и точността на изпълнението.
Индикатори за проявлението на риска
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За установяване възможността за проява на този риск в различните му аспекти, ще използваме
следните индикатори:
•

Непредставена липсваща информация, включително конкретни проектни решения съгласно
изготвен от нас списък (този списък ще бъде представен на останалите Участници в
инвестиционния процес в началото на изпълнението на поръчката);

•

Наличие на недостъпни участъци от строителната площадка или участъци с ограничен достъп в
периодите, планирани за извършване на съответните дейности съгласно календарния график за
изпълнение на задачата;

•

Неполучено становище или одобрение от друг участник в инвестиционния процес - Възложител,
Строителен надзор, Проектант в договорно определените или взаимно съгласувани срокове;

•

Несъставени актове и протоколи по време на строителството в необходимия срок, съобразен с
междинните срокове за приключване на строително - монтажни работи като условие за
извършване на последващи такива съгласно календарния график за изпълнение на поръчката;

•

Други при необходимост (ще бъдат определени в случай на проява на друга форма на риска).

Източници за проверка на индикаторите
Промяната в състоянието или настъпило изменение на първата група индикатори ще следим чрез
регулярен преглед и актуализация на изготвения от нас списък на необходимата информация за
изработването на проекта посредством въведената Система за идентифициране, регистриране и
управление на документацията. При наличие на недостъпни участъци от строителната площадка или
участъци с ограничен достъп в периодите, планирани за извършване на тези дейности съгласно
календарния график за изпълнение на поръчката, ще проверяваме индикатора чрез извършване на
физически проверки на място и успоредно с това чрез регулярно търсене на информация от
Възложителя за предприетите от него действия по освобождаването на строителната площадка и
осигуряването на необходимия ни работен фронт. Промяната в състоянието или настъпило изменение
на третата и четвъртата група индикатори ще следим чрез въведената Система за идентифициране,
регистриране и управление на документацията, като извършваме преглед на водената кореспонденция с
другите участници в инвестиционния процес, и същевременно следим срокове за получаване на
съответните становища или одобрения съгласно утвърдения План за комуникация между
заинтересованите страни и договорните условия. Като втори източник за проверка състоянието или
настъпило изменение на тези индикатори ще използваме и междинните срокове за изпълнение на
дейностите в обхвата на настоящата поръчка, заложени в разработения от нас календарен график за
изпълнението й. Ако се наложи в процеса на изпълнение на задачата да бъдат въведени допълнителни
индикатори за проявлението на други форми на риска, успоредно с въвеждането им ще определим
съответните източници, чрез които достоверно ще определяме промяната в състоянието или настъпило
изменение на тези индикатори.
Б. Оценка на риска
Важност на риска
Този риск е с голяма важност, защото има широк кръг сфери на влияние.
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Стойност на риска
Вероятност

Средна

Въздействие

Силно

Стойност

Висока

Съгласно представената матрица за оценка стойността на риска се определя като висока.
Форми/аспекти на проявление
Липса на информация или
недостатъчна информация,
необходима за изпълнение на
задачите
Липса / недостатъчно съдействие
от страна на възложителя,
строителен надзор или
експлоатационни дружества
Неуредени трудови
провоотношения

Вероятност
(В)
2

Тежест
(Т)
2

Ниво на
риска (НР)
4

Степен на
влияние
Висока

2

1

2

средна

2

1

2

средна

Форми на проявление
Недостатъчно съдействие и/или липса/недостатъчна информация от страна на други участници в
строителния процес може да повлияе на графика и създаде предпоставки за закъснението на
изпълнението.
От своя страна закъснение на изпълнението ще повлияе на начина на финансиране и ще е в
несъответствие със сроковете за изпълнение планирани от Възложителя.

Б. Управление на риска
Б.1 Мерки за недопускане и/или ранно предотвратяване настъпването на риска
Мерките за предотвратяване настъпването на риска зависят от формата му на проявление, а именно:
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Аспект на проявление (Форма на проява) - липса на ефективна комуникация между Участниците в
инвестиционния процес
Тази форма на проява може да бъде предотвратена
Мерки
•

В периода след влизане в сила на решението за избор на изпълнител до подписването на
договора, разработване на проект на Програма за сътрудничество между страните, съдържаща и
План за комуникация на оперативно ниво между заинтересованите страни в процеса на
изпълнение на поръчката, включващ:
o

Лица, които ще изискват информация и ще изпращат съобщения от името на Участниците в
инвестиционния процес;

o

Процедура за определяне на нуждите от информация на лицата в екипите на участниците в
инвестиционния процес;

o

Определяне на начините на комуникация между тези екипи;

o

Формат, съдържание и степен на детайлизация на изпращаната информация;

o

Времеви срокове и честотата на разпространение на исканата информация съобразно
договорните условия и нуждите на проекта;

o

Лице, което отговаря за разпространението на дадена информация;

o

Лице или група, които ще получат информацията;

o

Методи или технология, използвани за предаване на информацията, като електронна поща,
на хартия и др.;

o

Метод за актуализиране и усъвършенстване на Плана за комуникация в хода на напредъка
при изпълнението на задачата.

o Представяне на Програмата за сътрудничество и Плана за комуникация на оперативно ниво
за съгласуване на другите заинтересовани страни в рамките на проекта;
•

Организиране и провеждане на Работна среща с другите Участници в инвестиционния процес за
представяне и обсъждане на Програмата за сътрудничество и Плана за комуникация на
оперативно ниво непосредствено след сключване на договора;

•

Отразяване на корекциите в Програмата и Плана след проведеното обсъждане;

•

Представяне на окончателния вариант на Програмата за сътрудничество между страните и Плана
за комуникация на оперативно ниво на страните за одобряване;

•

С оглед лесно проследяване на документооборота въвеждане на вътрешна Система за
идентифициране, регистриране и управление на документацията, създадена в процеса на
изпълнение на поръчката (Системата ще осигури като допълнително предимство спазване на
изискванията за прилагане на мерките за информация и публичност), включваща:
o Образци на документи;
o Форма на регистри;
o Инструкции за създаване, идентифициране, регистриране, управление, вкл.
изпращане/получаване чрез регламентирани комуникационни канали, съхранение и
архивиране на създадените документи;
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o Указания за последващо проследяване и използване на архивираните документи.
и осигуряваща бързо и лесно:
o Извършване преглед на водената кореспонденция с другите участници в инвестиционния
процес;
o Проследяване на срокове за получаване на съответните становища или одобрения съгласно
утвърдения План за комуникация на оперативно ниво между заинтересованите страни и
договорните условия.
•

Актуализиране и усъвършенстване на Програмата за сътрудничество между страните и Плана за
комуникация на между страните в хода на изпълнение на поръчката при промяна на условията;

•

Организиране и провеждане на регулярни работни срещи на всички Участници в строителния
процес за обсъждане на текущи въпроси и взимане на основни и оперативни решения.

Аспект на проявление (Форма на проява) - непредставяне на липсваща информация, попадаща в
компетентностите на Възложителя или на други страни - централни и териториални администрации и
др., откъдето ние нямаме правомощия да я получим.
Тази форма на проява може да бъде предотвратена.
Мерки
•

В периода след влизане в сила на решението за избор на Изпълнител до сключване на договора
изготвяне на списък на необходимата информация и нейните източници, включително
необходимата документация;

•

Преглед на предоставената при сключването на договора информация и изготвяне на списък
(опис) с липсващата информация;

•

Представяне на този списък на Възложителя с посочване на срокове за предоставяне на
информацията съобразно необходимостта от нея и с описание на възможните последици за
изпълнението на поръчката от липсата на съответната информация;

•

Непрекъсната актуализация на изготвения списък с липсващата информация съобразно
напредъка в работите;

•

Периодично предоставяне на актуализирания списък на Възложителя с посочване на срокове за
предоставяне на информацията съобразно необходимостта от нея и с описание на възможните
последици за поръчката от липсата на съответната информация.

•

Изготвяне на предложение до Възложителя за конкретни действия от наша страна за оказване на
съдействие на Възложителя за набавяне или допълване на липсващата информация за случаите,
когато тази информация е в компетентност на трета страна;

•

Организиране на съвместни работни срещи с Възложителя относно необходимата липсваща
информация за обсъждане и предприемане при възможност на съвместни действия за набавянето
й;

Аспект на проявление (Форма на проява) - Непредставяне на наличната проектна документация от
Възложителя в сроковете и при условията на договора;
Тази форма на проява може да бъде предотвратена.
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Мерки
•

В периода от влизане в сила на решението за избор на изпълнител до сключването на договора
изпращане на напомнително писмо за необходимостта от представяне на наличната проектна
документация при подписването на същия;

•

Изискване на информация от Възложителя, за причините за непредставяне на наличната проектна
документация, в случай че същата не е представена при подписването на договора;

•

Изготвяне на предложение за съдействие до Възложителя съобразно получената информация за
причините за непредставяне на наличната проектна документация;

•

В случай, че към момента на подписването на договора Възложителят не ни предостави
проектната документация съгласно чл. 33, ал. 1, т. 4 от проекта на договора, изискване на писмено
потвърждение от Възложителя за актуалността на предоставената в хода на провеждане на
процедурата за възлагане на обществената поръчка проектна документация и възможността да
започне ефективно работа по нея.

Аспект на проявление (Форма на проява) - неосигуряване на достъп до строителната площадка от
страна на Възложителя на планираната дата за започване съгласно календарния график за изпълнение
на поръчката или на участък от нея
Тази форма на проява може да бъде частично предотвратена.
Мерки
•

Периодични огледи на строителната площадка в периода до подписването на Акт обр. 2 за
осигурения достъп до същата;

•

При липса на достъп до площадката от предварително планираните места съгласно указанията на
Възложителя, изследване на алтернативни възможни подходи и своевременното им съгласуване с
Възложителя;

•

Съгласуване с Възложителя на възможни алтернативи за изграждане на елементите на
временното строителство като необходимо условие за нормалното изпълнение на постоянните
работи при липса на достъп до съответните учстъци или неосигурен фронт за изграждането му;

•

Предложение от Изпълнителя до Възложителя за реорганизация на предвидената
последователност на изпълнение на отделните участъци съобразно възможността за осигуряване
на достъп от страна на Възложителя и осигуряването на необходимия ни работен фронт;

•

Изискване на текуща информация от Възложителя за предприетите от него действия по
осигуряването достъпа до строителната площадка и/или на необходимия ни работен фронт, в
случай, че към планираната дата на започване такъв не е осигурен, и за очакваната дата на
започване.

Аспект на проявление (Форма на проява) - непредставяне на липсваща информация, попадаща в
компетентностите на Проектанта - липсващи и/или точни проектни решения, в необходимите срокове
Тази форма на проява може да бъде частично предотвратена.
Мерки
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•

В периода след влизане в сила на решението за избор на Изпълнител до сключване на договора
подробен преглед на наличната проектна документация и изготвяне на списък на липсващата
такава;

•

При сключването на договора представяне на този списък на Проектанта с копие до останалите
Участници в инвестиционния процес, с посочване на срокове за предоставяне на липсващите /
неточни проектни решения съобразно необходимостта от тях и с описание на възможните
последици за изпълнението на поръчката от липсата на всяко от липсващите / неточните проектни
решения;

•

Периодичен преглед на наличната проектна документация (предоставена при подписване на
договора и в процеса на строителство) и актуализиране на изготвения списък с липсващата
проектна документация съобразно напредъка в работите;

•

Периодично предоставяне на актуализирания списък на Проектанта с копие до останалите
Участници в инвестиционния процес с посочване на срокове за предоставяне на проектните
решения съобразно необходимостта от тях и с описание на възможните последици за поръчката
от липсата им.

•

Изпращане на текуща информация до Възложителя за допълнително предоставените от
Проектанта проектни решения и за непредставените такива в необходимите срокове с
информация за последиците за изпълнението на поръчката от това, с цел оказване на
необходимото съдействие;

•

Организиране на съвместни работни срещи с Участниците в инвестиционния процес относно
необходимите липсващи проектни решения;

•

Изпращане на напомнителни писма на Проектанта при наближаване на срок за предоставяне на
проектно решение с копие до Възложителя;

•

Изпращане на информация до Възложителя при наближаване на срок за предоставяне на
проектно решение от Проектанта с информация за последиците за изпълнението на поръчката от
това, с цел оказване на необходимото съдействие от страна на Възложителя.

Аспект на проявление (Форма на проява) - непредставяне в сроковете съгласно договора или в
необходимите предварително съгласувани срокове на становище или одобрение от друг участник в
инвестиционния процес - Възложител, Строителен надзор, Проектант (одобрение на материал,
одобрение за промяна в представения график за изпълнение на дейностите или отделните етапи в
изпълнението на поръчката, одобрение на технология за изпълнение, приемане на изпълнени и
подлежащи на приемане работи, одобрение на резултати от успешно преминали проби и изпитвания,
становище по поставен въпрос и т.н.)
Тази форма на проява може да бъде частично предотвратена
Мерки
•

Представяне непосредствено след сключването на договора на мостри от предвидените за
влагане материали, придружени с цялата необходима техническа документация (документи за
произход, сертификати за качество, декларации за съответствие) с посочени периоди, в които
следва да бъдат извършени доставките съобразно периодите на влагане на материалите, и
крайни дати за получаване на съответните одобрения на материалите;
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•

Изпращане на напомнителни писма на Възложителя и на Строителния надзор с копие до
Възложителя при наближаване на срок за предоставяне на информация или становище /
одобрение.

•

При необходимост от становище / одобрение на Възложителя изпращане на писма до него,
съдържащи точна формулировка на въпроса, изискващ становище, представяне на възможните
алтернативи с коментар относно техните предимства и недостатъци при възможност, с посочен
срок за получаване на това становище съобразно необходимостта от него и сроковете съгласно
договора, и с описани възможните последици за изпълнението на поръчката от липсата на
съответното становище;

•

Организиране на съвместни работни срещи с Възложителя относно необходими становища на
последния, с цел даване на разяснения и допълнителни пояснения от Изпълнителя по проблема,
изискващ становище;

•

Изпращане на напомнителни писма на Възложителя при наближаване на срок за предоставяне на
одобрение или становище;

•

При необходимост от становище / одобрение на друг Участник в инвестиционния процес, различен
от Възложителя (Строителен надзор, Проектант), изпращане на писма до него с копие до
останалите Участници в инвестиционния процес, съдържащи точна формулировка на въпроса,
изискващ становище / одобрение, представяне на възможните алтернативи с коментар относно
техните предимства и недостатъци при възможност, с посочен срок за получаване на това
становище / одобрение съобразно необходимостта от него и сроковете съгласно договора, и с
описани възможните последици за изпълнението на поръчката от липсата на съответното
становище / одобрение;

•

Организиране на съвместни работни срещи с останалите Участници в инвестиционния процес
относно необходими техни становища / одобрения, с цел даване на разяснения и допълнителни
пояснения от Изпълнителя по проблема, изискващ становище;

•

Изпращане на напомнителни писма на съответния Участник при наближаване на срок за
предоставяне на становище / одобрение от него с копие до Възложителя;

•

Изпращане на информация до Възложителя при наближаване на срок за предоставяне на
становище / одобрение от страна на друг Участник в инвестиционния процес, различен от него
(Проектант, Строителен надзор) с информация за последиците за изпълнението на поръчката от
това, с цел оказване на необходимото съдействие от страна на Възложителя;

•

Изпращане на предварителни съобщения до заинтересованите Участници в инвестиционния
процес за готовността за приемане на изпълнени строително - монтажни работи при условията на
договора, придружени от всички необходими документи за отчитане и актуване за предварителен
преглед преди официалното им внасяне и съдържащи информация за очакваната дата на
готовност за приемане на работите.

Аспект на проявление (Форма на проява) - предприемане от Участник в инвестиционния процес на
самостоятелни действия, попадащи в обхвата на нашите задълженията или изискващи наше участие
или съгласие, без наше знание
Тази форма на проява може да бъде предотвратена
Мерки
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•

Организиране и провеждане на регулярни работни срещи на всички Участници в строителния
процес за обсъждане на текущи въпроси и взимане на основни и оперативни решения;

•

Протоколиране хода на работните срещи, включително взетите решения и сроковете за тяхното
изпълнение, и осигуряване на копие от протокола на всички участващи в срещите;

•

Проследяване на изпълнението на взетите на работните срещи решения.

Аспект на проявление (Форма на проява) - неизпълнение на задължение на Участник в инвестиционния
процес, свързано с участието му в съставянето на актове и протоколи по време на строителството
Тази форма на проява може да бъде частично предотвратена
Мерки
•

Изпращане на предварителни съобщения до останалите Участници в инвестиционния процес с
уведомление за очакваната дата на готовност за съставяне на съответния акт / протокол по
Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за обекта,
придружени;

•

Изпращане на уведомления до останалите Участници в инвестиционния процес за готовността за
съставяне на съответния акт / протокол по Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството за обекта, придружени с всички необходими документи за съставяне на
същия, с покана, съдържаща конкретна дата и час, и посочен срок за потвърждаване на
предложената с поканата дата или определяне на друга такава.

•

Подготовка на съответния акт / протокол по Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството за обекта и представянето му на останалите заинтересовани страни за
предварителен преглед и становище.

Аспект на проявление (Форма на проява) - неизпълнение на друго договорно задължение Участник в
инвестиционния процес, имащо отношение към изпълнението на поръчката - участие в работни срещи,
одобрения и съобщения, направени единствено в устна форма без писмено потвърждение и т.н.;
Тази форма на проява в голяма степен може да бъде предотвратена
Мерки
•

При неучастие на заинтересована страна в работна среща, своевременно изпращане на страната
на протокола от работната среща с цел своевременното й информиране за обсъдените въпроси и
взетите решения;

•

При получаване на устно одобрение / съобщение / информация, отправяне на искане за писмено
потвърждение на същото, в което искане е описано устно даденото одобрение / съобщение /
информация;

•

Други приложими мерки съобразно конкретната ситуация.

Аспект на проявление (Форма на проява) - други форми на проява на липсващо или недостатъчно
съдействие от други участници в строителния процес извън нашите отговорности.;
Тази форма на проява може да бъде предотвратена или не в зависимост от конкретния случай.
Мерки
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•

Своевременно информиране на другата страна - участник в строителния процес с копие до
Възложителя (ако страната е различна от Възложителя) за всички въпроси и проблеми в нашата
работа, изискващи съдействие от съответната страна, с посочване на обоснован срок за реакция,
осигуряващ достатъчно време на страната и същевременно незастрашаващ нормалното
изпълнение на настоящата поръчка;

•

Изпращане на напомнителни писма на другата страна с копие до Възложителя (ако страната е
различна от Възложителя) при наближаване на срока за реакция (за осигуряване на съответното
съдействие);

•

Организиране на съвместни работни срещи с другата страна и с участитето на Възложителя (ако
страната е различна от Възложителя и той има желание да участва) по проблемите в нашата
работа, изискващи съдействие от нейна страна, за определяне възможните ефективни форми на
съдействие.

Аспект на проявление (Форма на проява) - други форми на проява на ниска степен на координация с
други участници в строителния процес извън нашите отговорности
Тази форма на проява в може да бъде предотвратена
Мерки
•

Организиране на работни срещи;

•

Своевременно изпращане на уведомителни и напомнителни писма;

•

Други приложими мерки съобразно конкретната ситуация.

Аспект на проявление (Форма на проява) - други форми на проява на непредставяне на липсваща и/или
непълна/недостатъчна, и/или неточна информация от страна на други Участници в строителния процес
извън нашите отговорности
Тази форма на проява в може да бъде частично предотвратена
Мерки
•

В периода след влизане в сила на решението за избор на Изпълнител до сключване на договора
изготвяне на списък на необходимата информация с посочване на конкретните Участници в
строителния процес, в чиято компетентност се намира предоставянето на съответната
информация;

•

Преглед на предоставената при сключването на договора информация и изготвяне на списък
(опис) с липсващата информация;

•

Представяне на този списък на останалите Участници в строителния процес с посочване на
срокове за предоставяне на информацията съобразно необходимостта от нея и с описание на
възможните последици за изпълнението на поръчката от липсата на съответната информация;

•

Непрекъсната актуализация на изготвения списък с липсващата информация съобразно
напредъка в работите;

•

Периодично предоставяне на актуализирания списък на останалите Участници с посочване на
срокове за предоставяне на информацията съобразно необходимостта от нея и с описание на
възможните последици за поръчката от липсата на съответната информация.
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•

Организиране на съвместни работни срещи с останалите Участници относно необходимата
липсваща информация за обсъждане и предприемане при възможност на съвместни действия за
набавянето й;

•

Изпращане на напомнителни писма съответния Участник, в чиято компетентност е информацията,
при наближаване на срок за предоставяне на информация;

•

Други приложими мерки съобразно конкретната ситуация.

Б.2 Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му
•

При констатирана проява на риска, определяне на конкретните последици от тази проява и
влиянието им върху качеството, срока и бюджета настоящата поръчка;

•

При констатирана липса на съдействие или недостатъчно съдействие от страна на други
участници в инвестиционния процес, както при констатиране на недобра координация или липса
на сътрудничество със заинтересована страна в рамките на проекта, изпращане на извънреден
доклад до Възложителя с обективно изложена фактология и приложени при възможност
документи, подкрепящи изложеното, и с анализ на последствията за изпълнението на поръчката
от конкретния случай;

•

При констатирана липса на съдействие или недостатъчно съдействие от страна на друг участник в
инвестиционния процес, както и при констатирана лоша координация или липса на сътрудничество
с друг Участник в процеса (заинтересована страна в рамките на проекта), организиране на работна
среща с него в присъствието на Възложителя при желание от негова страна (в случай, че той е
различен от съответната страна) за установяване причините, довели до ситуацията, обсъждане и
предприемане на съвместни действия за минимизиране последиците от създаването й, и на
корективни действия на всяка от страните в бъдещите взаимоотношения, за всеки конкретен
случай;

•

Организиране и участие в обща работна среща на заинтересованите страни в рамките на проекта
за актуализиране и усъвършенстване на Програмата за сътрудничество съобразно конкретните
последствия от проявения риск;

•

При възможно влияние върху качеството на изпълнението, изработване на предложение за
корективни действия за достигане на изискуемото качество, придружени с оценка на необходимите
разходи за реализиране на тези действия и представянето им за съгласуване и одобрение на
Възложителя, а при необходимост - и на останалите участници в строителния процес;

•

При възможно влияние върху бюджета на поръчката, изготвяне на оценка на очакваната промяна
в бюджета и представянето и за съгласуване и одобрение на Възложителя;

•

При възможно влияние върху срока на изпълнение, преглед и анализ на разработения Линеен
календарен график за изпълнение на поръчката и определяне на възможностите за неговата
оптимизация, с цел спазване на крайния срок за завършване на строителството;

•

Актуализация на Диаграмата на механизацията съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни материално - технически ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение
на текущите дейности, включително чрез наемане на допълнително строителни машини от трети
лица в случай на недостиг на собствена или наета към момента такава, с цел осигуряване на
всички необходими материално-технически ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
механизацията;
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•

Актуализация на Диаграмата на работната ръка съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни човешки ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение на текущите
дейности, включително чрез наемане на допълнителна работна ръка при необходимост, с цел
осигуряване на всички необходими човешки ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
работната ръка;

•

Провеждане на търговски преговори с Доставчиците на материали за възможностите за
осигуряване на необходимите доставки в съкратените срокове, респективно в по-големи
количества съобразно допълнителните ресурси, които ще ангажираме с оглед регулярно и
оптимално зареждане на обекта с необходимите материали;

•

Реорганизация на строителната площадка спрямо предварително разработения строителен
ситуационен план за съответния етап, с цел осигуряване на условия за приемане и съхраняване
на по-големи количества материали, на работен фронт и домуване на по-голям брой строителни
машини и на здравословни и безопасни условия на труд на по-голям брой едновременно заети
лица на обекта, осигуряване на допълнителни складови площи извън района на строителната
площадка и в непосредствена близост до него при невъзможност за осигуряване на такива в
границите на обекта предвид ограничената свободна площ в рамките на строителната площадка;

•

Удължаване на работното време на обекта, включително организиране на двусменен режим на
работа при необходимост, като за целта се осигурят и съпътстващите условия за това осветление, социално - битови условия, техническо ръководство, регулярно зареждане с гориво смазочни материали;

•

Оценка на действително необходимия финансов ресурс в променените условия (размер на
финансовите средства във всеки момент от изпълнението) и осигуряване на такъв по подходящ
начин, в зависимост от размера му, с оглед гарантиране ритмичност на работата;

•

При констатирана липса на информация проучване на възможностите за нейното набавяне от
странични източници извън участниците в проекта и мобилизация на необходимите човешки и
материално-технически ресурси за това;

•

Оценка на действително необходимия финансов ресурс в променените условия и осигуряване на
същия по подходящ начин, в зависимост от размера му, с оглед гарантиране качественото и
срочно изпълнение на поръчката;

•

Последащ контрол върху резултатите от изпълнението на предприетите организационни
мероприятия за преодоляване последиците от проявлението на риска и предприемане на
корективни действия при необходимост съобразно резултатите от този контрол.

•

Проактивен подход и търсене на алтернативни източници на информация при липса/закъснение на
нейното предоставяне.

•

Изграждане на система за вътрешен контрол и редовно проследяване на всички процеси на
строителната площадка и извън нея.

•

Провеждане на обсъждания и работни срещи.

•

Анализ на календарния график.

•

Анализиране на сходни ситуации при изпълнение на подобни обекти.
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Дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск, така че договорът
да бъде завършен в определения в техническите спецификации обем, качество, срок, както и в
рамките на предложената от участника цена.
•

Мобилизиране вътрешните ресурси на Изпълнителя за намиране на оптимално решение, което да
овладее риска и предотврати ново настъпване.

•

Анализ на причините за настъпване на конкретния риск и набелязване на корективни действия.

•

Своевременна актуализация на подробните линейни и календарни графици, които да се адаптират
съобразно констатираните причини в посока избягване на тяхното повторно настъпване.

Риск № 4.2.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, В ТОВА ЧИСЛО ЗАБАВА НА
ПЛАЩАНИЯТА ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

А. Анализ на риска
Анализът на този риск е направен при предпоставката, че общо неизпълнението на договорните
задължения от страна на Възложителя е разгледано като различни форми на проява на Риск № 3.1. РИСК ОТ ЛИПСА/НЕДОСТАТЪЧНО СЪДЕЙСТВИЕ И/ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТРАНА НА ДРУГИ
УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС, а именно липса на съдействие, непредставяне или
ненавременно представяне на необходимата информация, забава при даването на необходимо
становище или одобрение, забава при съставянето като заинтересована страна на необходимите актове
и протоколи по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, липса на
координация, както и други форми на проява на този риск, представляващи неизпълнение на договорни
задължения. Тук ще бъде представен анализ на риска от забава на плащанията по договора.
Забава на плащанията по договора може да се наложи в резултат на действията на Изпълнителя неизпълнение на договорни задължения, неоформени по надлежния ред разходооправдателни
документи и т.н.(субективни причини) или на основание, несвързано с действия, бездействие или
поведение на Изпълнителя (обективни причини).
По дефиниция рискът представлява външен фактор и следва да се анализира външната намеса, ето
защо анализът на риска е направен при предпоставката, че забавата на плащанията ще се дължи на
обективни причини.
А1. Идентифициране на риска
Обхват
Аспекти на проявление
Този риск се проявява като забава при извършване на дължимо плащане спрямо договорно
определения за това срок, т.е. неизвършване на дължимо плащане в срока, определен по договора.
Близост (Момент на проява)
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Този риск може да се прояви през целия периодна изпълнение на задачата.
Период на проява (Продължителност)
Рискът може да се прояви еднократно или неколкократно през целия период на изпълнение на задачата.
Действието му може да бъде кратковременно или дългосрочно.
Области и сфери на влияние
Този риск не може да повлияе върху качеството и срока за изпълнение на задачата, но ще има известно
влияние върху нашия бюджет за изпълнение на поръчката и по-специално на планираното
разпределение на този бюджет във времето, предвид факта, че липсата на регулярни плащания ще
наложи влагането на допълнителни собствени парични средства за финансиране дейностите по
изпълнение на поръчката. Като цяло той няма да засегне бюджета на проекта.
Вероятност
При липсата на предишен опит в съвместната работа с Възложителя на настоящата поръчка, отчитайки
начина на финансиране и стъпвайки на практиката, която имаме от изпълнението на аналогични
обществени поръчки, смятаме, че вероятността да настъпи този риск във формата на забавено плащане
е малка.
Въздействие
Очакваното въздействие на този риск е средно, защото последиците от него могат да бъдат сериозни
при моногкратно или продължително проявяване.
Индикатори за проявлението на риска
За установяване възможността за проява на този риск в различните му аспекти, ще използваме като
индикатор датите, на които изтича крайният срок за извършване на дължимо плащане от Възложителя
към нас съгласно условията на договора с него.
Източници за проверка на индикаторите
Промяната в състоянието на индикатора ще следим чрез дневните извлечения от банковата сметка, в
която трябва да постъпват направените от Възложителя към нас плащания.
А2. Оценка на риска
Важност на риска
Този риск е важен, защото той има отношение към процеса на строителство. Важността му е малка при
еднократно кратковременно проявяване. Тя нараства с увеличаване броя и/или продължителността на
проявленията.
Стойност на риска
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Вероятност

Малка

Въздействие

Средно

Стойност

Ниска

Съгласно представената матрица за оценка стойността на риска се определя като ниска.
Форми/аспекти на проявление
Риск, свързан с липсата на
финансов ресурс на Възложителя
към Изпълнителя.
Риск, свързан с липсата на
финансов ресурс от страна на
Изпълнителя да покрие
задълженията си по договор.
Риск, свързан с отказ за
кредитиране от страна на Банка
към Изпълнителя.
Риск, свързан с изчерпване на
финансовия ресурс по проекта, но
не и завършване на обекта.
Грешно изготвен бюджет на
проекта или възникване на
утежняващи условия, които не са
предвидени при първоначалното
бюджеитране на проекта.
Риск, свързан с грешно заложени
плащания в Договора от страна на
Възложителя към Изпълнителя
/трети лица/.

Вероятност
(В)
1

Тежест
(Т)
1

Ниво на
риска (НР)
1

Степен на
влияние
ниска

1

1

0

ниска

2

1

2

средна

2

1

2

средна

2

1

2

средна

Форми на проявление
•

Области и форми на проявление на този риск засягат всички заинтересовани страни. Ако
Възложителя направи грешка в подценяването на този риск, проекта ще бъде изложен на
незавършване от всички страни.

•

Риска настъпва тогава когато Възложителя констатира, че финансовия ресурс, с който разполага,
е изчерпан или Държавата няма да отпусне целеви средства за завършването на проекта.

•

Ръководителя на проекта от страна на Възложителя трябва да следи изчерпването на финансовия
ресурс и да докладва до всички заинтересовани страни за евентуална липса на ликвидност на
средства, и подготовка за спиране на проекта.
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•

Ръководителя на проекта от страна на Изпълнителя трябва да следи и преразпределя внимателно
всички финансови постъпления и наличния финансов ресурс между доставчиците на материали и
стойността на същите.

•

Ръководителя на проекта от страна на Изпълнителя трябва да предложи на всички свои
доставчици гъвкав начин на плащане по техните договори, за да се предотврати липса на
ликвидни средства от страна на Изпълнителя.

•

При настъпване на евентуална липса на ликвидни средства от страна на Изпълнителя,
Ръководителя на проекта и Ръководството на Обединението трябва да предприемат мерки за
намиране на „свежи“ ликвидни /финансови средства/ от банка.

Б. Управление на риска
Б.1 Мерки за недопускане и/или ранно предотвратяване настъпването на риска
Мерките за предотвратяване настъпването на риска зависят от формата му на проявление. Тук ще бъде
разгледана единствено формите на проявление, които не са разгледани като като форми на проявление
на Рисковете, упоменати по-нагоре.
Аспекти на проявление (Форма на проява) - забава на плащанията по договора от страна на
Възложителя
Тази форма на проява не може да бъде предотвратена, но може да се минимизира нейното влияние
чрез предварително планирани мерки
Мерки
•

Изискване на текуща информация от Възложителя за очакваните дати за извършване на дължими
плащания;

•

Планиране на допълнителен финансов ресурс и начините за неговото осигуряване за
минимизиране последиците от проявата на тази форма на риска.

Аспекти на проявление (Форма на проява) - друга форма на неизпълнение на договорни задължения от
страна на Възложителя
Тази форма на проява частично може да бъде предотвратена съобразно конкретното неизпълнение и
при наличие на ранни индикации за възможно бъдещо неизпълнение.
Мерки
•

Изпращане на уведомителни писма до Възложителя при индикация за възможно неизпълнение на
договора от негова страна, с посочване на конкретни факти и възможните последици за
изпълнението на нашата задача;

•

Организиране на работни срещи с Възложителя при индикация за възможно неизпълнение на
договора от негова страна;
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•

Изготвяне на предложение до Възложителя за конкретни действия и съдействие от наша страна
при индикация за възможно неизпълнение на договора от Възложителя с цел недопускане на
неизпълнението.

•

Недопускане на липса на средства се предотвратява при ясно уточнени параметри на изплащане
на дейностите от страна на Възложителя към Изпълнителя.

•

Стриктно следене на финансовите постъпления от междинни актувания и преразпределяне на
средствата към доставчици на материали.

•

Недопускане на отклоняване на средства от проекта към други проекти от страна на Изпълнителя.

•

Недопускане на отклоняване на средства от проекта към други проекти от страна на Възложителя.

•

Редовно и навременно изплащане на задълженията от страна на Възложителя към Изпълнителя.

•

Редовно и навременно изплащане на всички свои задължения на Изпълнителя към своите
доставчици на материали.

•

Гъвкаво изплащане на задълженията към доставчици от страна на Изпълнителя.

•

Договаряне на кредитен ресурс от една или повече банки с цел обезпечаване на евентуално
изпадане на липса на ликвидни средства от страна на Изпълнителя.

•

Договаряне на финансово обезпечаване с кредитна линия на Възложителя от държавни
институции, чрез лимитиране на общински или държавен дълг.

Б.2 Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му
•

При наличие на забава в плащане своевременно осигуряване на допълнителен (собствен, а при
необходимост - и привлечен) финансов ресурс за осигуряване на ритмичност в изпълнението.

•

При констатирана проява на риска, определяне на конкретните последици от тази проява и
влиянието им върху качеството, срока и бюджета на изпълняваната поръчка;

•

Изпращане на уведомителни писма до Възложителя при наличие на неизпълнение на договора от
страна на последния, с посочване на конкретни факти и последиците от това неизпълнение за
процеса на проекиране;

•

При констатирано неизпълнение на договора от Възложителя, изготвяне на предложение до него
за оказване на възможното съдействие от наша страна или за предприемане на съвместни
действия за преодоляване на негативните последици за проекта;

•

Организиране на работни срещи с Възложителя при наличие на неизпълнение на договора от
страна на последния за всеки конкретен случай, за установяване причините, довели до
ситуацията, обсъждане и предприемане на съвместни действия за минимизиране последиците от
създаването й;

•

Организиране и участие в обща работна среща на заинтересованите страни в рамките на проекта
за актуализиране и усъвършенстване на Програмата за сътрудничество и Плана за комуникация
на оперативно ниво между страните, съобразно конкретните последствия от неизпълнението на
договорно задължение от Възложителя;

•

При възможно влияние върху качеството на изпълнението, изработване на предложение за
корективни действия за достигане на изискуемото качество, придружени с оценка на необходимите
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разходи за реализиране на тези действия и представянето им за съгласуване и одобрение на
Възложителя, а при необходимост - и на останалите участници в строителния процес;
•

При възможно влияние върху бюджета на поръчката, изготвяне на оценка на очакваната промяна
в бюджета и представянето и за съгласуване и одобрение на Възложителя;

•

При възможно влияние върху срока на изпълнение, преглед и анализ на разработения Линеен
календарен график за изпълнение на поръчката и определяне на възможностите за неговата
оптимизация, с цел спазване на крайния срок за завършване на строителството;

•

Актуализация на Диаграмата на механизацията съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни материално - технически ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение
на текущите дейности, включително чрез наемане на допълнително строителни машини от трети
лица в случай на недостиг на собствена или наета към момента такава, с цел осигуряване на
всички необходими материално-технически ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
механизацията;

•

Актуализация на Диаграмата на работната ръка съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни човешки ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение на текущите
дейности, включително чрез наемане на допълнителна работна ръка при необходимост, с цел
осигуряване на всички необходими човешки ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
работната ръка;

•

Провеждане на търговски преговори с Доставчиците на материали за възможностите за
осигуряване на необходимите доставки в съкратените срокове, респективно в по-големи
количества съобразно допълнителните ресурси, които ще ангажираме с оглед регулярно и
оптимално зареждане на обекта с необходимите материали;

•

Реорганизация на строителната площадка спрямо предварително разработения строителен
ситуационен план за съответния етап, с цел осигуряване на условия за приемане и съхраняване
на по-големи количества материали, на работен фронт и домуване на по-голям брой строителни
машини и на здравословни и безопасни условия на труд на по-голям брой едновременно заети
лица на обекта, осигуряване на допълнителни складови площи извън района на строителната
площадка и в непосредствена близост до него при невъзможност за осигуряване на такива в
границите на обекта предвид ограничената свободна площ в рамките на строителната площадка;

•

Удължаване на работното време на обекта, включително организиране на двусменен режим на
работа при необходимост, като за целта се осигурят и съпътстващите условия за това осветление, социално - битови условия, техническо ръководство, регулярно зареждане с гориво смазочни материали;

•

Оценка на действително необходимия финансов ресурс в променените условия (размер на
финансовите средства във всеки момент от изпълнението) и осигуряване на такъв по подходящ
начин, в зависимост от размера му, с оглед гарантиране ритмичност на работата;

•

При констатирана липса на информация проучване на възможностите за нейното набавяне от
странични източници извън участниците в проекта и мобилизация на необходимите човешки и
материално-технически ресурси за това;

•

Оценка на действително необходимия финансов ресурс в променените условия и осигуряване на
същия по подходящ начин, в зависимост от размера му, с оглед гарантиране качественото и
срочно изпълнение на поръчката;
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•

Последащ контрол върху резултатите от изпълнението на предприетите организационни
мероприятия за преодоляване последиците от проявлението на риска и предприемане на
корективни действия при необходимост съобразно резултатите от този контрол.

•

Подсигуряване на ликвидни средства от банкови институции за нужните на Изпълнителя.

•

Подсигуряване на ликвидни средства от банкови институции за нужните на Възложителя.

•

Договаряне на подходящи отстъпки от доставчиците на материали към Изпълнителя, които да
позволят генериране на по-висока печалба и от там, по-добра ликвидност на средства.

•

Недопускане на преразпределяне на финансовите постъпления от страна на Изпълнителя към
други негови обекти, и предотвратяване липса на ликвидност към настоящи обект.

•

Подсигуряване на бързо и адекватно изплащане на задълженията на Възложителя към
Изпълнителя след подробен преглед и ретифициране от страна на Консултанта и Счетоводството
на Възложителя.

•

Етапни междинни плащания от страна на Възложителя към Изпълнителя с цел обезпечаване на
финансова ликвидност за следващия период на изпълнение на дейностите.

•

По бързо технологично завършване на проекта или етапи от него с цел намаляване на загубите от
страна на Изпълнителя и повишаване на ликвидността на средствата, с които разполага за обекта.

Риск № 4.3.1 РИСК, СВЪРЗАН С ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА,
ПРОДИКТУВАНИ ОТ НЕПЪЛНОТИ И/ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА НЕПЪЛНОТИ В ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

А. Анализ на риска
А1. Идентифициране на риска
Обхват
Аспекти на проявление
•

Липса на проектни решения на определени въпроси / проблеми, характерни за проекта.

Близост (Момент на проява)
•

Този риск при изключване на субективния фактор може да се прояви във всеки етап от
изпълнението на поръчката.

Период на проява (Продължителност)
•

Продължителността на действие на риска може да бъде малка - няколко дни, или по-голяма в
зависимост от обема и обхвата на липсващите проектни решения. Рискът може да бъде
еднократно и многократно проявяващ се.

Области и сфери на влияние
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Този риск може да повлияе пряко върху качеството на изпълнението. При еднократно и краткосрочно
проявление ще има известно влияние върху срока на изпълнение, но то ще бъде несъществено, защото
с подходящи организационни мерки, които сме предвидили, рискът, както и последиците от проявата му,
сравнително лесно ще бъдат преодолени, без да засегнат крайния срок за завършване на обекта. При
повтарящо се или дългосрочно проявлениеще може да се отрази и върху крайния срок за завършване на
обекта. Липсата на проектни решения може да се отрази и върху бюджета на проекта, предвид
невъзможността същите да бъдат коректно остойностени в етапа на подготовка на офертата.
Вероятност
Изхождайки от представената от Възложителя проектна документация при провеждането на
процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, оценяваме вероятността от появата на
този риск като малка.
Въздействие
Очакваното въздействие на този риск е силно, защото последиците от него могат да бъдат сериозни при
многократно или продължително въздействие.
Индикатори за проявлението на риска
За установяване възможността за проява на този риск в различните му аспекти, ще използваме следния
индикатор:
•

Наличие на нерешени проектни проблеми към очакваната дата на стартиране работите, свърани
със съответното проектно решение.

Източници за проверка на индикаторите
Промяната в състоянието или настъпило изменение на индикатора ще следим чрез редовен преглед и
наличната проектна документация.
А2. Оценка на риска
Важност на риска
Този риск е важен, защото той има отношение към качеството, срока и бюджета на проекта. Неговата
важност нараства с увеличаване на броя и продължителността на проявление.
Стойност на риска
Вероятност

Ниска

Въздействие

Силно

Стойност

Средна

Съгласно представената матрица за оценка стойността на риска се определя като средна.
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Б. Управление на риска
Б.1 Мерки за недопускане и/или ранно предотвратяване настъпването на риска
Този риск може да бъде предотвратен.
Мерки
•

В периода след влизане в сила на решението за избор на Изпълнител до сключване на договора
подробен преглед на наличната проектна документация и изготвяне на списък на въпросите /
проблемите, за които липсват проектни решения;

•

При сключването на договора представяне на този списък на Проектанта с копие до останалите
Участници в инвестиционния процес, с посочване на срокове за предоставяне на липсващите
проектни решения съобразно необходимостта от тях и с описание на възможните последици за
изпълнението на поръчката от липсата на всяко от липсващите проектни решения;

•

Периодичен преглед на наличната проектна документация (предоставена при подписване на
договора и в процеса на строителство) и актуализиране на изготвения списък с липсващите
проектни решения съобразно напредъка в работите;

•

Периодично предоставяне на актуализирания списък на Проектанта с копие до останалите
Участници в инвестиционния процес с посочване на срокове за предоставяне на проектните
решения съобразно необходимостта от тях и с описание на възможните последици за поръчката
от липсата им.

•

Изпращане на текуща информация до Възложителя за допълнително предоставените от
Проектанта проектни решения и за непредставените такива в необходимите срокове, с
информация за последиците за изпълнението на поръчката от това, с цел оказване на
необходимото съдействие;

•

Организиране на съвместни работни срещи с Участниците в инвестиционния процес относно
необходимите липсващи проектни решения;

•

Изпращане на напомнителни писма на Проектанта при наближаване на срок за предоставяне на
проектно решение с копие до Възложителя;

•

Изпращане на информация до Възложителя при наближаване на срок за предоставяне на
проектно решение от Проектанта с информация за последиците за изпълнението на поръчката от
това, с цел оказване на необходимото съдействие от страна на Възложителя.

Б.2 Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му
•

При констатирана проява на риска, определяне на конкретните последици от тази проява и
влиянието им върху качеството, срока и бюджета на изпълняваната поръчка;

•

При възможно влияние върху качеството на изпълнението, изработване на предложение за
корективни действия за достигане на изискуемото качество, придружени с оценка на необходимите
разходи за реализиране на тези действия и представянето им за съгласуване и одобрение на
Възложителя, а при необходимост - и на останалите участници в строителния процес;

•

При възможно влияние върху бюджета на поръчката, изготвяне на оценка на очакваната промяна
в бюджета и представянето и за съгласуване и одобрение на Възложителя;
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•

При възможно влияние върху срока на изпълнение, преглед и анализ на разработения Линеен
календарен график за изпълнение на поръчката и определяне на възможностите за неговата
оптимизация, с цел спазване на крайния срок за завършване на строителството;

•

Актуализация на Диаграмата на механизацията съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни материално - технически ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение
на текущите дейности, включително чрез наемане на допълнително строителни машини от трети
лица в случай на недостиг на собствена или наета към момента такава, с цел осигуряване на
всички необходими материално-технически ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
механизацията;

•

Актуализация на Диаграмата на работната ръка съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни човешки ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение на текущите
дейности, включително чрез наемане на допълнителна работна ръка при необходимост, с цел
осигуряване на всички необходими човешки ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
работната ръка;

•

Провеждане на търговски преговори с Доставчиците на материали за възможностите за
осигуряване на необходимите доставки в съкратените срокове, респективно в по-големи
количества съобразно допълнителните ресурси, които ще ангажираме с оглед регулярно и
оптимално зареждане на обекта с необходимите материали;

•

Реорганизация на строителната площадка спрямо предварително разработения строителен
ситуационен план за съответния етап, с цел осигуряване на условия за приемане и съхраняване
на по-големи количества материали, на работен фронт и домуване на по-голям брой строителни
машини и на здравословни и безопасни условия на труд на по-голям брой едновременно заети
лица на обекта, осигуряване на допълнителни складови площи извън района на строителната
площадка и в непосредствена близост до него при невъзможност за осигуряване на такива в
границите на обекта предвид ограничената свободна площ в рамките на строителната площадка;

•

Удължаване на работното време на обекта, включително организиране на двусменен режим на
работа при необходимост, като за целта се осигурят и съпътстващите условия за това осветление, социално - битови условия, техническо ръководство, регулярно зареждане с гориво смазочни материали;

•

Оценка на действително необходимия финансов ресурс в променените условия (размер на
финансовите средства във всеки момент от изпълнението) и осигуряване на такъв по подходящ
начин, в зависимост от размера му, с оглед гарантиране ритмичност на работата;

•

При констатирана липса на информация проучване на възможностите за нейното набавяне от
странични източници извън участниците в проекта и мобилизация на необходимите човешки и
материално-технически ресурси за това;

•

Оценка на действително необходимия финансов ресурс в променените условия и осигуряване на
същия по подходящ начин, в зависимост от размера му, с оглед гарантиране качественото и
срочно изпълнение на поръчката;

•

Последащ контрол върху резултатите от изпълнението на предприетите организационни
мероприятия за преодоляване последиците от проявлението на риска и предприемане на
корективни действия при необходимост съобразно резултатите от този контрол.
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Риск № 4.3.2 РИСК, СВЪРЗАН С ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИСТО НА ДЕЙНОСТТА,
ПРОДИКТУВАНИ ОТ НЕПЪЛНОТИ И/ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА НЕТОЧНОСТИ В ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
А. Анализ на риска
А1. Идентифициране на риска
Обхват
Аспекти на проявление
•

Липса на точни / еднозначни проектни решения на определени въпроси / проблеми, характерни за
проекта.

Близост (Момент на проява)
•

Този риск при изключване на субективния фактор може да се прояви във всеки етап от
изпълнението на поръчката.

Период на проява (Продължителност)
•

Продължителността на действие на риска може да бъде малка - няколко дни, или по-голяма в
зависимост от обема и обхвата на неточните / нееднозначните проектни решения. Рискът може да
бъде еднократно и многократно проявяващ се.

Области и сфери на влияние
Този риск може да повлияе пряко върху качеството на изпълнението. При еднократно и краткосрочно
проявление ще има известно влияние върху срока на изпълнение, но то ще бъде несъществено, защото
с подходящи организационни мерки, които сме предвидили, рискът, както и последиците от проявата му,
сравнително лесно ще бъдат преодолени, без да засегнат крайния срок за завършване на обекта. При
повтарящо се или дългосрочно проявлениеще може да се отрази и върху крайния срок за завършване на
обекта. Липсата на точни проектни решения може да се отрази и върху бюджета на проекта, предвид
невъзможността същите да бъдат коректно остойностени в етапа на подготовка на офертата.
Вероятност
Изхождайки от представената от Възложителя проектна документация при провеждането на
процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, оценяваме вероятността от появата на
този риск като малка.
Въздействие
Очакваното въздействие на този риск е силно, защото последиците от него могат да бъдат сериозни при
многократно или продължително въздействие.
Индикатори за проявлението на риска
За установяване възможността за проява на този риск в различните му аспекти, ще използваме следния
индикатор:
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•

Наличие на неточни / нееднозначни проектни решения към очакваната дата на стартиране
работите, свърани със съответното проектно решение.

Източници за проверка на индикаторите
Промяната в състоянието или настъпило изменение на индикатора ще следим чрез редовен преглед и
наличната проектна документация.
А2. Оценка на риска
Важност на риска
Този риск е важен, защото той има отношение към качеството, срока и бюджета на проекта. Неговата
важност нараства с увеличаване на броя и продължителността на проявление.
Стойност на риска
Вероятност

Ниска

Въздействие

Силно

Стойност

Средна

Съгласно представената матрица за оценка стойността на риска се определя като средна.
Б. Управление на риска
Б.1 Мерки за недопускане и/или ранно предотвратяване настъпването на риска
Този риск може да бъде предотвратен.
Мерки
•

В периода след влизане в сила на решението за избор на Изпълнител до сключване на договора
подробен преглед на наличната проектна документация и изготвяне на списък на въпросите /
проблемите, за които проектните решения не са точни / еднозначни;

•

При сключването на договора представяне на този списък на Проектанта с копие до останалите
Участници в инвестиционния процес, с посочване на срокове за предоставяне на необходимите
точни / еднозначни проектни решения съобразно необходимостта от тях и с описание на
възможните последици за изпълнението на поръчката от липсата на всяко от необходимите точни
проектни решения;

•

Периодичен преглед на наличната проектна документация (предоставена при подписване на
договора и в процеса на строителство) и актуализиране на изготвения списък с неточните /
нееднозначните проектни решения съобразно напредъка в работите;

•

Периодично предоставяне на актуализирания списък на Проектанта с копие до останалите
Участници в инвестиционния процес с посочване на срокове за предоставяне на проектните
решения съобразно необходимостта от тях и с описание на възможните последици за поръчката
от непредставянето им;
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•

Изпращане на текуща информация до Възложителя за допълнително предоставените от
Проектанта проектни решения и за непредставените такива в необходимите срокове, с
информация за последиците за изпълнението на поръчката от това, с цел оказване на
необходимото съдействие;

•

Организиране на съвместни работни срещи с Участниците в инвестиционния процес относно
необходимите липсващи точни / еднозначни проектни решения;

•

Изпращане на напомнителни писма на Проектанта при наближаване на срок за предоставяне на
проектно решение с копие до Възложителя;

•

Изпращане на информация до Възложителя при наближаване на срок за предоставяне на
проектно решение от Проектанта с информация за последиците за изпълнението на поръчката от
това, с цел оказване на необходимото съдействие от страна на Възложителя.

Б.2 Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му
•

При констатирана проява на риска, определяне на конкретните последици от тази проява и
влиянието им върху качеството, срока и бюджета на изпълняваната поръчка;

•

При възможно влияние върху качеството на изпълнението, изработване на предложение за
корективни действия за достигане на изискуемото качество, придружени с оценка на необходимите
разходи за реализиране на тези действия и представянето им за съгласуване и одобрение на
Възложителя, а при необходимост - и на останалите участници в строителния процес;

•

При възможно влияние върху бюджета на поръчката, изготвяне на оценка на очакваната промяна
в бюджета и представянето и за съгласуване и одобрение на Възложителя;

•

При възможно влияние върху срока на изпълнение, преглед и анализ на разработения Линеен
календарен график за изпълнение на поръчката и определяне на възможностите за неговата
оптимизация, с цел спазване на крайния срок за завършване на строителството;

•

Актуализация на Диаграмата на механизацията съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни материално - технически ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение
на текущите дейности, включително чрез наемане на допълнително строителни машини от трети
лица в случай на недостиг на собствена или наета към момента такава, с цел осигуряване на
всички необходими материално-технически ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
механизацията;

•

Актуализация на Диаграмата на работната ръка съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни човешки ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение на текущите
дейности, включително чрез наемане на допълнителна работна ръка при необходимост, с цел
осигуряване на всички необходими човешки ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
работната ръка;

•

Провеждане на търговски преговори с Доставчиците на материали за възможностите за
осигуряване на необходимите доставки в съкратените срокове, респективно в по-големи
количества съобразно допълнителните ресурси, които ще ангажираме с оглед регулярно и
оптимално зареждане на обекта с необходимите материали;

•

Реорганизация на строителната площадка спрямо предварително разработения строителен
ситуационен план за съответния етап, с цел осигуряване на условия за приемане и съхраняване
на по-големи количества материали, на работен фронт и домуване на по-голям брой строителни
машини и на здравословни и безопасни условия на труд на по-голям брой едновременно заети
лица на обекта, осигуряване на допълнителни складови площи извън района на строителната
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площадка и в непосредствена близост до него при невъзможност за осигуряване на такива в
границите на обекта предвид ограничената свободна площ в рамките на строителната площадка;
•

Удължаване на работното време на обекта, включително организиране на двусменен режим на
работа при необходимост, като за целта се осигурят и съпътстващите условия за това осветление, социално - битови условия, техническо ръководство, регулярно зареждане с гориво смазочни материали;

•

Оценка на действително необходимия финансов ресурс в променените условия (размер на
финансовите средства във всеки момент от изпълнението) и осигуряване на такъв по подходящ
начин, в зависимост от размера му, с оглед гарантиране ритмичност на работата;

•

При констатирана липса на информация проучване на възможностите за нейното набавяне от
странични източници извън участниците в проекта и мобилизация на необходимите човешки и
материално-технически ресурси за това;

•

Оценка на действително необходимия финансов ресурс в променените условия и осигуряване на
същия по подходящ начин, в зависимост от размера му, с оглед гарантиране качественото и
срочно изпълнение на поръчката;

•

Последащ контрол върху резултатите от изпълнението на предприетите организационни
мероприятия за преодоляване последиците от проявлението на риска и предприемане на
корективни действия при необходимост съобразно резултатите от този контрол.

Извън дефинираните от Възложителя рискове, считаме, че съществува още един риск, който може да
окаже саществено влияние върху изпълнението на поръчката, затова разглеждаме и него
Риск № 4.4

РИСК, СВЪРЗАН С ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА,
ПРОДИКТУВАНИ ОТ ПРОТЕСТИ, ЖАЛБИ И/ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА НЕГАТИВНА
РЕАКЦИЯ ОТ СТРАНА НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ.

А. Анализ на риска
А1. Идентифициране на риска
Обхват
Аспекти на проявление
•

Липса на точни / еднозначни проектни решения на определени въпроси / проблеми, характерни за
проекта.

Близост (Момент на проява)
•

Този риск при изключване на субективния фактор може да се прояви във всеки етап от
изпълнението на поръчката.

Период на проява (Продължителност)
•

Рискът може да бъде еднократно и многократно проявяващ се.

Области и сфери на влияние
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Този риск може да повлияе пряко върху изпълнението. При еднократно и краткосрочно проявление ще
има известно влияние върху срока на изпълнение, но то ще бъде несъществено, защото с подходящи
организационни мерки, които сме предвидили, рискът, както и последиците от проявата му, сравнително
лесно ще бъдат преодолени, без да засегнат крайния срок за завършване на обекта. При повтарящо се
или дългосрочно проявление ще може да се отрази и върху крайния срок за завършване на обекта.
Може да се отрази и върху бюджета на проекта, предвид невъзможността същите да бъдат коректно
остойностени в етапа на подготовка на офертата.
Вероятност
Изхождайки от представената от Възложителя проектна документация при провеждането на
процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, оценяваме вероятността от появата на
този риск като малка.
Въздействие
Очакваното въздействие на този риск е силно, защото последиците от него могат да бъдат сериозни не
само при многократно или продължително въздействие.
Индикатори за проявлението на риска
За установяване възможността за проява на този риск в различните му аспекти, ще използваме следния
индикатор:
добра практика за информираност на населението
Източници за проверка на индикаторите
Промяната в състоянието или настъпило изменение на индикатора ще следим чрез редовен преглед.
А2. Оценка на риска
Важност на риска
Този риск е важен, защото той има отношение към качеството, срока и бюджета на проекта. Неговата
важност нараства с увеличаване на броя и продължителността на проявление.
Стойност на риска
Вероятност

Малка

Въздействие

Средно

Стойност

Ниска

Съгласно представената матрица за оценка стойността на риска се определя като ниска.
Форми/аспекти на проявление

Вероятност

Тежест

Ниво на

Степен на
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Рискове, свързани с нарушение на
екологичните норми (нарушаване
на екоравновесието, замърсяване
на околната среда вследствие
използвана механизация и др.)
Недоволство от страна на местното
население

(В)
1

(Т)
1

риска (НР)
1

влияние
ниска

1

1

1

ниска

Форми на проявление
Нарушение на екологичните норми ще повлияе върху цялостното изпълнение на договора.
Недоволство от страна на местното население ще доведе в сериозни затруднения за изпълнението на
обекта. Практически ако е налице това условие, строителството може да бъде прекъснато.
Опитът на възложителя в справяне с подобни ситуации би спомогнал за безпроблемното решаване на
проблеми от подобен род и е изградил добра практика за информираност на населението за графика на
изпълнение на предвидените дейности.
Б. Управление на риска
Б.1 Мерки за недопускане и/или ранно предотвратяване настъпването на риска
Този риск не може да бъде предотвратен.
Мерки
•

Периодичен преглед на наличната проектна документация (предоставена при подписване на
договора и в процеса на строителство) и контрол за недопускане на нарушение на екологичните
норми

•

Навременно и постоянно информиране на възложителя за процеса на изпълнение на проекта и
незабавното му информиране относно потенциален риска от възникване на подобни ситуации.

Б.2 Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му
•

Установяване на добри взаимоотношения с възложителя и неговите представители с цел
подходящо популяризиране на проекта и ползите от него.

•

Изграждане на система за вътрешен контрол и редовно проследяване на всики процеси, свързани
с реализацията на проекта, особено в аспект „Опазване на околната среда“ и „Мерки за
публичност“

•

Постоянни наблюдения от експертен екип

•

Провеждане на обсъждания и работни срещи

•

Установяване на добри взаимоотношения с операторите на различните комунални услуги в района
на проека с цел свеждане на неудобствата от строителните дайности за живущите до възможния
минимум

•

Анализиране на сходни ситуации при изпълнеине на подобни обекти
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•

Провеждане на срещи с представители на местното население за постигане на решения, които
биха довели до намаляване на въздесйтвието на този риск върху изпълнението на проекта

•

Провеждане на допълнителни работни срещи между трите страни: възложител, изпълните и
представители на местното население, при които ще бъдат обсъждани основните проблеми и
причини за проявление на негаттивна реакция от страна на местното население и начините за
тяхното преодоляване.

•

Провеждане на допълнителни разяснителна кампания сред местното население за ползите от
реализирането на проекта

•

Организиране на работни групи от страна на възложителя и изпълнителя за предприемане на
конкретни мерки, които биха довели до намаляване на негативнтаа реакция от страна на местното
население.

Риск № 4.5

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ ИЛИ НА ЕС

А. Анализ на риска
А1. Идентифициране на риска
Аспекти на проявление
Този риск може да се прояви в следните аспекти:
•

Промяна в специфичното българско законодателство - законови и подзаконови нормативни актове,
регулиращи материята, свързана изпълняваната поръчка, а именно изпълнението на строително монтажни работи, включително техническите норми и стандарти, влаганите материали,
документацията, която следва да бъде създавана в процеса на строителство, Централния
професионален регистър на строителя и др.;

•

Промяна в специфичното българско законодателство - законови и подзаконови нормативни актове,
регулиращи материята, свързана с предназначението и функцията на обекта - Закона за опазване
на околната среда и т.н;

•

Промяна в други нормативни актове, засягащи изпълнението на задачата и свързаните с нея
обществени отношения - Закона за обществени поръчки и подзаконовите нормативни актове,
Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, Закона
за счетоводството и подзаконовите нормативни актовеи т.н.;

•

Промяна в актове на европейското законодателство, релевантни на българското законодателство,
имащо отношение към поръчката и свързаните с нея обществени отношения;

Области и сфери на влияние
Този риск може да повлияе както върху качеството на изпълненото строителство, така и върху срока за
изпълнение на поръчката предвид факта, че може да наложи промени във вече изпълнени строително монтажни работи или в проектни решения, за чието отразяване ще бъде необходимо допълнително
време. Забавата в срока за изпълнение неминуемо ще засегне и бюджета на поръчката, защото за
привеждане на обекта в съответствие с променените нормативни изисквания или извършването на
допълнителни дейности при изпълнението на поръчката ще наложи използването на допълнително
ресурси.
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По-мащабни промени в действащото законодателство, изискващи и допълнителни преработки на
инвестиционния проект и тяхното одобряване, могат да забавят целия период на строителство.
Близост (Момент на проява)
Този риск може да се прояви във всеки етап от изпълнението на поръчката.
Период на проява (Продължителност)
Рискът може да се прояви еднократно или многократно. Във всички случаи всяка проява ще бъде
краткотрайна - момента на влизане в сила на промяната.
Вероятност
В момента се подготвят генерални промени в специфичното българско законодателство,
регламентиращо процесите на проектиране и строителство. Предстои отмяна на действащия Закон за
устройство на територията и приемането на нови закони. Това предполага настъпването на значителни
промени и в подзаконовите нормативни актове. Предвид изложеното смятаме, че вероятността да
настъпи този риск е голяма.
Въздействие
Очакваното въздействие на този риск е силно, защото последиците от него могат да бъдат сериозни,
особено при многократна проява.
Индикатори за проявлението на риска
За установяване възможността за проява на този риск като индикатор ще използваме влязла в сила
промяна в законов или подзаконов нормативен акт, засягащ пряко или косвено изпълнението на
поръчката, резултата от това изпълнение или обществените отношения, свързани с последното.
Източници за проверка на индикаторите
Промяната в състоянието на индикатора ще следим чрез информация от официални издания Държавен вестник на Република България и Официален вестник на Европейския съюз, от
специализирани печатни и електронни издания и от информационните масиви на централните и
териториалните администрации и на специализираните контролни органи.
А2. Оценка на риска
Важност на риска
Този риск е важен, защото има отношение към процеса на строителство. Важността на този риск е
голяма, защото има широк кръг сфери на влияние.
Стойност на риска
Вероятност

Голяма
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Въздействие

Силно

Стойност

Висока

Съгласно представената матрица за оценка стойността на риска се определя като висока.

Б. Управление на риска
Б.1 Мерки за недопускане и/или ранно предотвратяване настъпването на риска
Проявата на този риск не може да бъде предотвратена, но можем предварително да приложим
ефективни мерки за минимизиране на неговото влияние при евентуалното му проявление, а именно:
•

Непрекъсната информираност за подготвяни промени в законодателството чрез своевременно
запознаване със съдържанието на подготвените законопроекти и проекти на подзаконови
нормативни актове в Република България и промени в Регламенти на Европейския съюз,
проследяване хода на обсъждането, приемането, обнародването и влизането в сила на същите;

•

Анализ на подготвените промени и тяхното отражение върху инвестиционния проект и процеса на
строителство;

•

Анализ на необходимите човешки, материално-технически и финансови ресурси, които следва да
ангажираме допълнително, за отразяване на подготвените промени в нормативната уредба след
влизането в сила на същите;

•

Подготовка и предоставяне на текуща информация до Възложителя за подготвяните промени в
нормативната база и отражението на тези промени върху изпълнението на дейностите в обхвата
на поръчката като качество, срок и цена;

•

Подготовка и предоставяне на текуща информация до други участници в инвестиционния процес
за подготвяните промени в нормативната база и отражението на тези промени върху техните
действия, свързани с процеса и резултата от изпълнението на нашата поръчка;

•

Подготовка и предоставяне на текуща информация до Възложителя за подготвяните промени в
изискванията и отражението на тези промени върху възприетите механизми за наблюдение и
отчитане на дейностите, вътрешните правила и процедури и всички други вътрешни и външни
документи, свързани с процеса и резултата от изпълнението на настоящата поръчка;

•

Изготвяне на предложения до Възложителя и другите заинтересовани страни за предприемане на
конкретни действия от тяхна страна и съвместни такива съобразно подготвяните промени в
нормативната уредба, след влизането в сила на същите.

Б.2 Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му
•

Непрекъсната информираност за извършените промени в действащото българско и европейски
законодателство чрез своевременно запознаване със съдържанието на влезлите в сила такива;

•

Непрекъсната информираност за извършените промени в изискванията на ПУДООС;
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•

Анализ на влезлите в сила промени и тяхното отражение върху съдържанието на инвестиционния
проект и процеса на строителство;

•

Анализ на обхвата и обема на допълнителните дейности, които следва да бъдат извършени в
резултат на влезлите в сила промени на законови и подзаконови нормативни актове;

•

Определяне на необходимото време за извършване на допълнителните дейности, включително
преработки, ако такива се налагат от промените в законодателството и на тяхната очаквана
стойност, и представяне информацията на Възложителя;

•

Подготовка и своевременно предоставяне на конкретна информация до други участници в
инвестиционния процес за влезлите в сила промени в нормативната база и отражението на тези
промени върху техните действия, свързани с процеса и резултата от изпълнението на настоящата
поръчка;

•

Подготовка и своевременно предоставяне на конкретна информация до Възложителя за влезлите
в сила промени в нормативната база и отражението на тези промени върху възприетите
механизми за наблюдение и отчитане на дейностите, вътрешните правила и процедури и всички
други вътрешни и външни документи, свързани с процеса и резултата от изпълнението на
настоящата поръчка;

•

Изготвяне на предложения до Възложителя и другите заинтересовани страни за предприемане на
конкретни действия от тяхна страна и съвместни такива съобразно влезлите в сила законодателни
промени;

•

Организиране и участие в обща работна среща на заинтересованите страни в рамките на проекта
за актуализиране и усъвършенстване на Програмата за сътрудничество и Плана за комуникация
на оперативно ниво между страните съобразно конкретните последствия от проявения риск.

•

При възможно влияние върху срока на изпълнение, преглед и анализ на разработения Линеен
календарен график за изпълнение на поръчката и определяне на възможностите за неговата
оптимизация, с цел спазване на крайния срок за завършване на строителството;

•

Актуализация на Диаграмата на механизацията съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни материално - технически ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение
на текущите дейности, включително чрез наемане на допълнително строителни машини от трети
лица в случай на недостиг на собствена или наета към момента такава, с цел осигуряване на
всички необходими материално-технически ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
механизацията;

•

Актуализация на Диаграмата на работната ръка съгласно актуализирания график и мобилизация
на допълнителни човешки ресурси съобразно съкратените срокове за изпълнение на текущите
дейности, включително чрез наемане на допълнителна работна ръка при необходимост, с цел
осигуряване на всички необходими човешки ресурси съгласно актуализираната Диаграма на
работната ръка;

•

Провеждане на търговски преговори с Доставчиците на материали за възможностите за
осигуряване на необходимите доставки в съкратените срокове, респективно в по-големи
количества съобразно допълнителните ресурси, които ще ангажираме с оглед регулярно и
оптимално зареждане на обекта с необходимите материали;

•

Реорганизация на строителната площадка спрямо предварително разработения строителен
ситуационен план за съответния етап, с цел осигуряване на условия за приемане и съхраняване
на по-големи количества материали, на работен фронт и домуване на по-голям брой строителни
машини и на здравословни и безопасни условия на труд на по-голям брой едновременно заети
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лица на обекта, осигуряване на допълнителни складови площи извън района на строителната
площадка и в непосредствена близост до него при невъзможност за осигуряване на такива в
границите на обекта предвид ограничената свободна площ в рамките на строителната площадка;
•

Удължаване на работното време на обекта, включително организиране на двусменен режим на
работа при необходимост, като за целта се осигурят и съпътстващите условия за това осветление, социално - битови условия, техническо ръководство, регулярно зареждане с гориво смазочни материали;

•

Оценка на действително необходимия финансов ресурс в променените условия (размер на
финансовите средства във всеки момент от изпълнението) и осигуряване на такъв по подходящ
начин, в зависимост от размера му, с оглед гарантиране ритмичност на работата;

•

При констатирана липса на информация проучване на възможностите за нейното набавяне от
странични източници извън участниците в проекта и мобилизация на необходимите човешки и
материално-технически ресурси за това;

•

Оценка на действително необходимия финансов ресурс в променените условия и осигуряване на
същия по подходящ начин, в зависимост от размера му, с оглед гарантиране качественото и
срочно изпълнение на поръчката;

•

Последащ контрол върху резултатите от изпълнението на предприетите организационни
мероприятия за преодоляване последиците от проявлението на риска и предприемане на
корективни действия при необходимост съобразно резултатите от този контрол.

Ранната идентификация на възможната проява на даден риск е от изключителна важност. Затова още
при стартиране на изпълнението на поръчката ще бъде въведена Вътрешна програма за управление на
риска.Тя ще включи мерките за превенция на рисковете и за преодоляване на последиците от тяхната
проява, планирани при подготовката на офертата, като същевременно тези мерки ще бъдат
актуализирани съгласно моментната ситуация към началото на изпълнението на поръчката съобразно
променените условия спрямо съществуващите такива към периода на подготовка на офертата.
Ръководителят на строежа ще разпредели отговорностите по проследяване на индикаторите за
проявата на всеки риск и прилагане на мерките за неговото предотвратяване и преодоляване на
последиците от неговата проява между членовете на екипа. Ще бъде въведен Регистър на рисковете в
следната форма:

Риск №
Описание (Форма на проява)
Въздействие
Вероятност
Срок
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Дейност
за
контрол
(Проследяване на промяна в
състоянието на индикатор)
Резултати
контрол

от

извършения

Дата на извършване
Отговорност
Така подготвена формата, ще даде възможност за бързо, лесно и навременно идентифициране на
заплахата от проявяването на всеки един от анализираните рискове, с което ще се осигурят условия за
своевременно предприемане на приложими и адекватни мерки за неговата превенция и преодоляване
на въздействието при евентуална проява.
Изпълнението на Програмата за управление на риска ще бъде отчитано и анализирано в процеса на
изпълнение на поръчката на регулярните работни срещи, които ръководният екип на обекта ще
провежда. При необходимост предварително планираните мерки за превенция на рисковете и за
минимизиране и преодоляване на възможните последици от тяхната ще бъдат видоизменяни или
конкретизирани.
Като част от Програмата за управление на риска, в хода на изпълнение на поръчката направеният в
настоящата оферта анализ на рисковете периодично ще бъде преглеждан и актуализиран. В зависимост
от конкретните условия ще бъдат изследвани други възможни форми на проява на дефинираните
рискове, както и други възможни рискове, които могат да се проявят. При идентифициране на такива ще
се определят подходящи количествени или качествени индикатори за мониторинг на риска и източници
за проверка на тяхното състояние или настъпило изменение. Подобен ще бъде подходът и при
дефиниране на нови възможни рискове. При наличие на индикации за възможна проява на риск или за
проявен риск, установени чрез промяна в състоянието или настъпило изменение на съответните
индикатори, Ръководителят на обекта, по собствена инициатива или по предложение на друг член на
ръководния екип, ще свиква незабавно извънредни работни срещи на екипа, с цел обсъждане на
създадената ситуация, на възможните последици за обекта и за процеса на строителство, и
своевременно предприемане на конкретни мерки за предотвратяване на възможния риск или за
преодоляване на евентуалните последици от проявата му. При това Ръководителят на обекта ще
разпределя в оперативен порядък задачите между членовете на екипа, така че мерките да бъдат
предприети във възможно най-кратки срокове, с цел минимизиране на опасността от риск или на
последиците от проявения възможен риск от една страна, и осигуряване на нормални условия за
извършване на дейностите по поръчката в съответствие графика за изпълнение от друга. Водещи при
разпределянето на оперативните задачи, свързани с управлението на рисковете, ще бъдат спецификата
на конкретната ситуация и квалификацията и опитът на членовете на екипа. За всяко конкретно действие
ще бъде определян срок за изпълнение и отчитане. При необходимост към екипа ще бъдат привличани
и допълнителни експерти с подходяща квалификация - юристи, икономисти и т.н. с цел максимално
бързо преодоляване на създадената ситуация.
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При наличие на индикации за възможна проява на риск или за проявен риск екипът, ангажиран с
извършване на дейностите по управление на риска, ще работи в тясна координация. Членовете на екипа
ще координират помежду си действията и ще информират своевременно останалите членове за
извършеното. При необходимост ще бъдат в непрекъсната комуникация помежду си, като използват
всички налични комуникационни средства и канали. В зависимост от конкретната ситуация може да
действат съвместно. По преценка на Ръководителя на обекта или по предложение на член на екипа
може да се провеждат ежедневни срещи на членовете на екипа, ангажирани с дейностите по управление
на риска, с оглед непрекъсната координация на действията, отчитане и анализ на извършеното и
предприемане на корективни действия при необходимост, с цел минимизиране на опасността от риск
или на последиците от проявения такъв, за качественото и срочно изпълнение на задачата.
Забележка: В тази част от офертата всеки Участник следва да изготви оценка и предложени
мерки за управление на критичните точки идентифицирани от Възложителя.
Идентифицирани от Възложителя рискове като ,,критични точки'' с висока степен на възможност за
поява са:
1. Времеви рискове:
1.1 Изоставане от срока при текущо изпълнение на възложена дейност;
1.2.Забавяне на срока за изпълнение вследствие временно преустановяване на работа от
контролни органи по причини независещи и извън действията на Изпълнителя или забавяне приемането
на извършени работи и оформяне на протоколи от страна на Възложителя и консултанта по надзор;
2. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките
на проекта, а именно: Възложител, изпълнител на СМР и др.;
3. Неизпълнение на договорни задължения:
3.1.забава на плащания по договора от страна на Възложителя;
3.2.неефективен технически и инвеститорски контрол;
3.3.влагане на некачествени материали, конструкции и изделия от страна на изпълнителя;
3.4.несъгласуване с възложителя на вида, качеството или количеството на влаганите материали;
3.5.предпоставки при изпълнение на поръчката, които биха могли да доведат до увеличаване
себестойността на изпълнение на строително – монтажните работи.
3.6.неподдържане в техническа изправност на всички превозни средства и машини за изпълнение
на възложената дейност от страна на изпълнителя.
ІV. Срок за изпълнение на строителството, включително и предаването на обекта с Констативен Акт
Образец 15 – 205 (двеста и пет) календарни дни, от датата на съставяне на Протокол обр.2 по Наредба № 3 за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Забележка: Срокът за изпълнение на строителството не може да бъде повече от 210 календарни
дни, от датата на съставяне на Протокол обр.2 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло
число!
V.Приемаме гаранционните срокове за строителните дейности да са съгласно предвидените 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.
Участниците, чиито предложения не отговарят на минималните изисквания в Техническата спецификация и
документацията на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
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Забележки:
Предложението трябва да бъде подписано и подпечатано, като се посочи името и
фамилията на лицето, което го е подписало.

Дата : 03.07.2018 г.

Подпис и печат :.............................
Валентин ДЕНЧЕВ
Представляващ КОНСОРЦИУМ “Строителство Сливен –
спортен комплекс Асеновец“
(длъжност и име )
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