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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Обект, предмет и цел на Техническото задание. 
Настоящото Техническо задание (по-нататък Заданието) е изготвено като част от 

дейностите по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения 
„Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ на ЕС, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично 
развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за 
върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните 
индустрии“ (по-нататък Проектът). Заданието е изготвено въз основа на проведено 
обследване на обекта по реда на чл. 176в от ЗУТ. 

• Обект на Техническото задание е полумасивна сграда на ул. „ген. Гурко“ № 7, 
гр. София, ползвана от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

• Предмет на Техническото задание е формулиране на изискванията за 
изработване на инвестиционен проект. Изготвянето на инвестиционен проект се налага 
поради предвижданията за промяна на предназначението на помещенията и провеждане на 
ремонтни и обновителни работи в подбрания участък, за да бъде приведен към 
изискванията за нуждите на Проекта. 

• Цел на Техническото задание е създаване на пълноценна основа за изработване 
на инвестиционен проект по всички необходими части (специалности), за промяна на 
предназначението на помещенията и провеждане на ремонтни и обновителни работи, за 

одобряването му от различните инстанции и издаване на разрешение за строеж за 

изграждане на представителна сграда на Център за върхови постижения (ЦВП) в 
съществуващата сграда на ул. „ген. Гурко“ № 7, гр. София. 

1.2. Местоположение, устройствен статус и специфични характеристики на 
обекта. 

Сградата – обект на Техническото задание, се намира в началото на една от 
главните улици на града - „ген. Гурко“, която свързва Градската градина на София с 
Перловска река в направление югоизток - северозапад. Построена е в самия ъгъл на имота, 
на улична регулация по ул. „ген. Гурко“ и по ул. „Кузман Шапкарев“ (бивша „Три уши”).  
Сградата е на калкан на югоизток по ул. „ген. Гурко“. Имотът на двете сгради „на калкан“ 
е общ. В съседния на североизток имот в момента е разположен охраняем частен паркинг; 

предвидено е ново застрояване в този имот. Основният достъп до сградата е през главния ѝ 
вход откъм ул. „ген. Гурко“. Откъм ул. „К. Шапкарев“ има втори – служебен вход. 
Сутеренът е достъпен и отвън, през дворното пространство на имота. 

Сградата е разположена в у.п.и. VIII278 от кв. 468 по ПР на м. „Център“ на район 
Средец на Столичната община (СО). За територията е одобрена КККР със заповед РД-18-

33/15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК. Съгласно нея, поземленият имот, в 
който попада сградата е с идентификатор 68134.100.278, а сградата – с идентификатор 
68134.100.278.2. Имотът и сградата попадат в обособена централна устройствена зона (Ц2) 
по ОУПСО. Застрояването е сключено в два имота. Пълният административен адрес е: гр. 

 



 

София 1000, ул. „ген. Гурко“ № 7. Сградата е частна държавна собственост, с 
преотстъпени права за ползване и управление на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“; имотът е съсобствен. 

Сградата е недвижима културна ценност от местно значение – жилищна сграда на 
професор д-р Богомил Берон, обявена в ДВ бр. 40/1978 г. под № 121 в списъка на н.к.ц. в 
София. Според ОУПСО попада също така в обхвата на: групова недвижима културна 
ценност „Исторически градски център“; „обособени територии, съдържащи урегулирани 
имоти с паметници на културата [н.к.ц.]“; охранителната зона на историко-архитектурния 
резерват „Сердика – Средец“ – територии с особена и превантивна устройствена защита, с 
режими, определени в правилата за приложение на ОУПСО (ЗУЗСО). 

Сградата е с два основни етажа – партер и етаж, полуподземен етаж и висок 
мансарден етаж. Поради тази причина, в някои документи е отбелязвана като триетажна, 
или с 2 ½ етажност. Изпълнена е с полумасивна конструкция – плътни тухлени стени и 
каменни основи, междуетажни конструкции с пруски свод и гредоред, и частично 
изпълнени стоманобетонови елементи – вероятно в късни преустройства. Покривът е 
дървен, с висяща конструкция, с покритие от битумни шиндли по настоящем. Строена 
през 1880-85 г. за жилище на известен и заможен човек - проф. д-р Богомил Берон. 
Първият етаж е бил клиника с обществен достъп - анфиладно разположени салони, а 
вторият етаж е бил предназначен за жилищни нужди. Вероятно покривът е бил доста по-

нисък и тавански етаж първоначално не е имало. Страничен вход – може би на мястото на 
сегашния откъм ул. „К. Шапкарев“, но не в същия вид, е водил до 
обслужващи/домакински и слугински помещения. По архивни кадастри се отчита, че 
дълго време сградата е стояла самотно на ъгъла на двете улици, а в началото на 30те 
години на XX век към нея е пристроена друга сграда в североизточна посока, а през 1935 г. 
е покрит и югоизточният калкан – със съществуващата в момента постройка. Пострадала е 
от бомбардировките над София през 1944 г. и не е възстановявана в оригиналния си вид, за 
който липсват архивни данни. При огледи се установяват безспорни отлики в начина на 
изграждане на северната фасада, която вероятно е най-значително реконструирана при 
възстановяването на сградата. Долепената североизточната сграда не е възстановена и за 

сега петното е все още незастроено и е част от паркинга в съседния двор. 

По настоящем сградата е неизползваема. Видът на помещенията е в съответствие с 
последното ѝ ползване като офисна сграда на строителна фирма. 

Според данните от геодезическото заснемане параметрите на застройката са: 

ЗП сграда      240.10 м2 

ЗП партер      240.10 м2 

ЗП етаж       240.60 м2 

ЗП мансарда      227.09 м2 

РЗП       707.79 м2 

Обща РЗП (вкл. сутерен)   934.96 м2 

Височината до к. корниз е 10.74 м по ул, „Гурко“ и 10.83 м по ул. „Кузман 
Шапкарев“, поради което е определена като средновисоко застрояване. 

 



 

Обектът на предстоящия проект е четвърта категория строеж, съгласно чл. 137, ал. 
1, т. 4.е. от ЗУТ. 

Повече информация за изграждането и функционирането на сградата е дадена в 
приложеното обследване. 

 

II. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ. 

2.1. Архитектура. 

Обектът е част от културното наследство на столицата. Архитектурата е решена в 
духа на неокласицизма и действа с красиво оформените си прозорци с полуколони и 
фронтони. Както се вижда от архивни снимки – първоначално приземният етаж е бил 
рустициран с обемно изнесен и профилиран ключов камък над всеки прозорец в партера. 
Сега гладка мазилка покрива фасадите, а декоративната им украса е премахната. 
Марсилските керемиди са заменени с битумни. Фасадите към двете прилежащи улици са 
определено по-представително третирани. 

По-голям интерес представлява интериорът с приемен салон и дървено официално 
стълбище с красив дървен парапет от струговани елементи. Салонът има горно осветление 
през двата етажа, сега затворен вторично с гредпред. Всички помещения на първия етаж 
имат гипсови тавани - сега в лошо състояние и скрити с окачен таван от минерални плочи 
на алуминиева скара. Вероятно сградата е една от най-ранните жилищни постройки с 
масивна/полумасивна конструкция в София. 

Общото експлоатационно състояние на обекта, констатирано при проведените 
огледи, като цяло е добро. Налице са множество повърхностни нарушения по стени и 
тавани, влияещи на пълноценната му експлоатация и естетиката на отделни зони и 
елементи. Някои от тези нарушения обаче са следствие на прогресиращи конструктивни 
деструкции. По-сериозни обрушвания се наблюдават в екстериор, следствие на 
атмосферни агресии. Повърхностният слой на фасадната мазилка е нарушен поради 
неовладяни течове от дъждовни води. Ламаринената обшивка на корнизите също е 
компрометирана, което е довело до обрушвания. Последните са били вторично замазани, 
което от своя страна е довело до изличаване на характерния профил и естетическите му 
качества. При водосточните тръби има подкожушвания на мазилката, в участъците на 
контакта между водосточните тръби и улуците. Цокълът на сградата изцяло е подновен с 
натрупване на втори слой бучардисана циментова замазка. Последната е вече износена и 
на места обрушена. Има отчупени парчета от вторична облицовка с плочи по страничното 
североизточно стълбище. В сутерена се наблюдава овлажняване на стените и на места се 
виждат плесени, което се дължи както на повърхностни натичания отвън поради лоши 
изолации и амортизирани водостоци, така и на инфилтриране на подземни води. 

Състоянието на отделните помещения е илюстрирано в приложеното архитектурно 
заснемане към извършеното обследване на обекта; проблематиката е анализирана в част 
Строителни конструкции. 

2.2. Строителни конструкции. 
2.2.1.  Елементи на сградата. 

 



 

Фундиране: 

Теренът, на който е изградена сградата, е изцяло равнинен. Предвид етажноста на 
сградата и годината на построяването ѝ, може да се предполага, че е фундирана върху 
ивични основи, от каменна зидария или бутобетон, разположени по контура на сградата и 
по направление на главните носещи зидове. Сградата има сутерен и е фундирана по-

дълбоко от минималната изискуема дълбочина. 

Северозападният ъгъл на сградата попада над затрупано водно корито. Там се 
наблюдават и най-сериозните конструктивни нарушения на обекта. 

Вертикални елементи: 

Елементите на сградата, поемащи вертикални натоварвания, са носещи зидове, с 
различна дебелина, изпълнени от каменна зидария в сутерена и плътни единични тухли в 
надземната част, както следва: 

- външни сутеренни стени – от каменна зидария, с дебелина 60 см; 

- вътрешни сутеренни стени – от смесена каменно-тухлена или изцяло тухлена 
зидария, с дебелина 48 см и 56 см; 

- външни стени в надземните етажи – от тухлена зидария, с дебелина 48 см, по 
цялата височина на сградата; 

- вътрешни стени в надземните етажи – от тухлена зидария, с дебелина 18 см и 32 см 

Дебелините на сградните зидове са подробно отразени в приложените архитектурно 
заснемане и конструктивните схеми, част от предварителното конструктивно становище. 
Фасадните и по-голяма част от вътрешните зидове, преминават през цялата височина на 
сградата, осгурявайки по този начин както директно предаване на вертикалните товари 
към земната основа, така и значителна пространствена коравина на конструкцията по 
отношение на хоризонтални въздействия. 

Етажни подови конструкции: 

Видът и слоевете на подовите конструкции, са установени чрез локални разкрития 
по всички етажни нива, извършени от екипа, изготвил предварителното конструктивно 
становище с препоръки за сградата. Детайли на подовите слоеве както и вида, размерите и 
направлението на носещите елементи, са подробно показани в приложените 
конструктивни схеми с детайли, част от предварителното конструктивно становище. 

Подовата конструкция на кота +/- 0.00 е от вида „пруски свод“. На кота + 4.40 

конструкцията над мокрите помещения, от северната страна на сградата, както и над 
помещението между оси 2 и 5, също от северната страна на сградата, е от типа „пруски 
свод“. Подовата конструкцията на закрития балкон откъм северната страна на сградата е 
тънка стоманобетонна плоча, стъпваща върху фасадната тухлена стена и два броя колони 
при най-външния ѝ край. Подовата конструкция при останалите помещения от това ниво е 
дървен гредоред с каратаван. На кота + 8.55 подовата конструкция е изцяло дървен 
гредоред. Конструкцията на кота + 11.55 се явява част от покривната конструкция, тъй 
като е развита по долния пояс на покривните ферми и е също дървена. Централната стълба 
е изпълнена изцяло с дървена конструкция; стълбата в североизточния край е 

 



 

стоманобетонна, конзолно излизаща от тухлените стени по контура си; вътрешната стълба 
между сутерена и първи етаж – също. 

Противосеизмична конструкция: 

С оглед на годината на построяване на сградата – началото на миналия век, не може 
да се очаква в нея да са заложени специално конструирани противосеизмични елементи, 
тъй като по това време не е имало изисквания за такова осигуряване на сградите. Сградата 
като цяло е построена и въведена в експлоатация преди в страната ни да влязат в сила 
първите правилници, регламентиращи строителството изобщо.  

Все пак, сградата притежава значителна коравина на хоризонтални въздействия, 
благодарение на вида на носещата си конструкция. Фасадните зидове, са изпълнени от 
плътни тухли, със свързващ варо-пясъчен разтвор, като общата им дебелина и дължина са 
значителни. Вътрешните зидове са с по-малка дебелина, но са изпълнени от същите 
материали. Oсновните носещи зидове са разположени симетрично по сградата, в две 
взаимноперпендикулярни направления, осигурявайки по този начин регулярно 
разпределение на коравините в план. Сградата е регулярна също и по височина. 
Съотношението между отворите за прозорци и плътните части на фасадните зидове 
отговаря на заложените в по-късни правилници изисквания. Въпреки на места лошото 
състояние на фасадните довършителни слоеве, свързващото вещество между тухлите е 
запазено почти навсякъде, с много малки изключения, които обаче не биха могли да 
доведат до сериозно редуциране на коравината на тухлените зидове. Всичко изброено до 

тук предполага добро поведение на сградата по отношение на сеизмични и други 
хоризонтални въздействия, въпреки ранната година на построяване и липсата на 
стоманобетонни противосеизмични елементи. 

Покривна конструкция: 

Покривът на сградата е четирискатен. Изпълнен е с дървена носеща конструкция, 
състояща се от два броя ферми, поемащи товара от една билна и два броя междинни 
столици. Скатовете са оформени с ребра, стъпващи върху столиците, а гредоред по долния 
пояс на фермите оформя равен таван над третото етажно ниво. Размерите на елементите на 
покривната контрукция са както следва: 

- ребра – 12/12 см; 

- столици – 14/14 см; 

- диагонали, вертикали и пояси на фермите -18/18 см 

Покривното покритие е хидроизолация върху дъсчена обшивка и битумни керемиди 
върху нея. 

2.2.2. Състояние на сградата. 

В конструктивно отношение, техническото състояние на сградата е сравнително 
добро. Последната функция на сградата – като сграда с административни помещения, не се 
предвижда да се промени в бъдеще. 

От северната страна на сградата, по фасадните и част от вътрешните стени са се 
развили пукнатини, с малка широчина (дo 0.5 см). Тяхното местоположение и направление 

 



 

са подробно заснети в графичната част на предварителното конструктивно становище, 
изготвено от проф. д-р инж. Димитър Димов. Най-вероятната причина за тяхната поява е 
постоянното наличие на влага в основите и вероятни неравномерни слягания, възникнали 
следствие на това. Малката им широчина предполага незначително редуциране на 
носимопособността на тези зидове по отношение на поемането на вертикални и 
хоризонтални въздействия. Въпреки това, с оглед да се спре разпространението и 
разширяването им в бъдеще, е необходимо те да се усилят локално, както и да се отстранят 
причините за възникването им. По данни на ползвателите, в сутеренното ниво има 
постоянно наличие на влага, проникваща откъм стените и пода. 

Външните мазилки са в сравнително добро състояние, макар на места по фасадите 
да се наблюдават зони с повредена мазилка. Макар само по-себе си това да не 
представлява конструктивен проблем, наличието на компрометирани зони, неминуемо би 
довело до излагане на вложените в зидовете материали – плътни тухли и свързващ разтвор, 
на преки атмосферни въздействия, най-разрушително от които е проникването на 
атмосферна вода и циклите на последователно замръзване и размръзване на тази вода в 
порите на тухлите или разтвора. Това от своя страна води до бавното им разрушаване в 
дълбочина и като цяло до редуциране на носещата им способност. Необходимо е 
навсякъде, където се забелязват зони с липсваща мазилка, както и такива с 
компрометирана, но все още не опадала мазилка, да се ремонтират. Задължително е да се 
използват материали и да се оформят детайли максимално близки до автентичните.  

Подовите конструкции са в добро състояние, без наличие на дефекти, индикиращи 
намалена носимоспособност или невъзможност да изпълняват безопасно 
предназначението си. 

Дървената покривна конструкция е частично подменена през 2003-та година. По 

настоящем от нея не се констатират течове и повреди по носещите ѝ елементи. 
Завършващите ѝ покрития са също в добро състояние. За сега, не се нуждае от ремонтни 
дейности. 

Конструктивните особености, състоянието и дефектите по сградата и конкретните 
помещения са подробно описани в изготвения технически паспорт на сградата, приложен 
към настоящото Задание, като част от предоставените изходни данни за бъдещото 
конструктивно проектиране. 

2.3. Електроинсталации ниско напрежение. 
Обектът е захранен с електроенергия. Входящата линия е съществуваща. Главното 

електромерно табло е стандартно, монтирано на фасадата на сградата, близо до ъгъла 
между двете прилежащи улици. Предоставената мощност е 55 kW / 80 А. Според 
предвижданията за предстоящия проект и особено при използване на електрооборудване с 
висок енергиен клас и осветителни тела със значително по-малка от сегашната мощност, 
предоставената мощност вероятно ще е достатъчна. 

В сутерена на сградата е разположено метално разпределително табло, с монтиран в 
него електромер за контролно (за сутерена, вътрешно за обекта) мерене на консумираната 
ел. енергия. Таблото е стандартно; монтираната в него защитна апаратура не отговаря на 

 



 

съвременните изисквания. На всеки етаж са монтирани стандартни разпределителни табла. 
Техническото състояние на таблата е добро. Монтираната в таблата защитна апаратура не 
отговаря на съвременните изисквания. 

Изходящите линии от разпределителните табла са изпълнени с кабели СВТ и 
проводници ПВВ-МБ1, скрито под гипсофазер/гипсокартон. Изходящите линии са 
„трипроводни” и „петпроводни”. Няма монтирани защити от пренапрежения и 
дефектнотокови защити, което е в разрез с Наредба № 3 от 9 юни 2004 год. „за 
устройството на електрическите уредби и електропроводните линии“ (НУЕУЕЛ). 

В помещенията са монтирани достатъчно на брой контактни излази. Контактни 
излази могат да се ползват. Защитата от поражения от електрически ток се осъществява 
чрез защитно зануляване. Използваните контакти са тип „Шуко”, със занулителна клема. 

Осветителната инсталация е изпълнена основно с луменисцентни лампи, които са 
морално и материално остарели. Корпусите на осветителите са присъединени към нулевия 
проводник. На места липсват осветителни тела. 

Помещенията в сградата се нуждаят от преустройство за целите на Проекта. В тази 
връзка ще се извърши и техният ремонт, който в някои аспекти на електроинсталациите е 
по-сериозен. 

Изградена е мълнезащита на сградата. 

2.4. Слаботокови инсталации. 
В помещенията е монтирана LAN мрежа с необходимите контактни излази. 

Мрежата може да осигури трафик на информация със скорост до 1 Gbit/s. Има изградена 
мрежа за телефонизация, която обаче е прекъсната. Състоянието ѝ не може да се провери. 

2.5. Водоснабдяване и канализация, пожарогасителна система. 

Сградата на ул. „ген. Гурко“ 7 е захранена с вода от водопроводната мрежа на гр. 
София, експлоатирана от „Софийска вода“ АД. Водомерният възел е в сутерена на 
сградата. По настоящем захранването към етажите е спряно; има подаване на вода 
единствено към сутерена. 

На всеки един етаж, в санитарните помещения са подменени всички вертикални и 
хоризонтални трасета на ВиК инсталацията. Има изграден водопровод за подаване БГВ, 
който е спрян по надземните етажи – партер, етаж и мансарден; действа само в сутерена на 
сградата. Водопроводът е изпълнен с тръби от PP материал. Канализацията е изпълнена с 
тръби от PVC материал. 

Елементите на отводнителната покривна система - водосточните тръби, улуци и 
казанчета са амортизирани. 

Няма изградена пожарогасителна система в сградата. 

2.6. Система за мониторинг и сградна автоматизация. 
На обекта е монтирано евакуационно осветление, което не отговаря на нормите. 

Пожароизвестителна инсталация няма. Има монтирана СОТ система, която функционира 

 



 

само в сутерена на сградата. Няма автоматизирана система за контрол на достъпа и за 
видеонаблюдение. 

2.7. Организация на движението. 

Свободната дворна площ в у.п.и. VIII278 е минимална. Освен това – както по-горе 
упоменато, имотът е съсобствен; в у.п.и. са ситуирани две сгради „на калкан“. 
Автомобилният достъп до вътрешната част – дворното пространство на имота, от тясната 
ул. „К. Шапкарев“ е затруднен. Възможностите за паркиране в незастроената част на у.п.и. 
са крайно ограничени и недостатъчни за покриване на нормите по Наредба 2 на МРРБ „за 
планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните 
територии“. По прилежащите улици няма възможност за паркиране. Най-близките 
обществени паркинги са пред Телефонната палата и от страната на Народния театър, под 
режим „синя зона“ в работно време. Паркиране на превозни средства  може да се извършва 
в частния паркинг с контролиран 24-часов достъп, обособен северно от обекта, в дворната 
част на имота, северно от настоящия. 

2.8. Геодезия. 
С оглед възрастта на сградата - вероятните неточности при нейното изпълнение и 

деформации (посукване и слягане) в процеса на експлоатацията ѝ, е извършено нейното 
подробно геодезично заснемане за целите на бъдещите инвестиционни намерения. 

Заснемане е извършено и на имота на сградата. Геодезичното заснемане е приложено към 
обследването (технически паспорт) на обекта. Приложените към последното архитектурни 
подложки са коригирани спрямо данните от геодезичното заснемане. 

Най-общо, установени са не особено големи разлики в дименсиите на сградата 
спрямо предходни замервания и проекти, и настоящото архитектурно заснемане, като в 
последното са интерполирани по-големите от 5 см разлики в размерите. Посуквания на 
сградата са установени в посока югоизток-северозапад; установени са и отклонения от 
вертикалите, които не са отчетени като застрашаващи конструкцията на сградата. 

Отчетена е и денивелацията на дворното пространство и прилежащите улици. Разликите са 
интерполирани и в този смисъл – следва за най-верни да се считат настоящите приложени 
към обследването на обекта архитектурни чертежи на съществуващото състояние на 
обекта. 

2.9. Информационно-указателна система. 
Няма налична. 

2.10.  Отопление, вентилация и климатизация. 
Сградата се захранва с топлинна енергия от централната топлофикационна система 

на гр. София, експлоатирана от „Топлофикация София“ ЕАД. В сутерена на сградата, в 
обособено помещение е монтирана индиректна абонатна станция за отопление и БГВ с 
пластинчати топлообменни апарати. Абонатната станция е в много добро експлоатационно 
състояние и е окомплектована с цялото необходимо оборудване (спирателни вентили, 
филтри, регулиращи вентили, регулатор на диференциално налягане и др.). Топлинната ѝ 
мощност е 100 kW и 50 kW за БГВ. Циркулацията на топлоносителя в отоплителните 

 



 

кръгове се осъществява посредством циркулационна помпа с електронно регулиране на 
оборотите. Изразходваното количество топлинна енергия се измерва от монтирания на 
абонатната станция уред за търговско мерене - ултразвуков топломер. Осигуряването на 
инсталацията е решено с мембранен разширителен съд, монтиран в абонатната станция. 

Подаването на топлоносител от абонатната станция към сградната инсталация се 
осъществява по няколко индивидуални щранга, изградени със стоманени газови тръби, 
изолирани с микропореста гума. Тръбната мрежа е замонолитена в замазките на стените и 
не може да се оцени реалното ѝ експлоатационно състояние. 

Отоплителните тела са вентилаторни конвектори за открит стенен монтаж, които са 
в задоволително експлоатационно състояние. В санитарните помещения са монтирани 
алуминиеви глидерни радиатори. 

Има изградена тръбна връзка между водосъбирателя и водоразпределителя в 
абонатната станция и място извън сградата, където преди време е бил монтиран 
водоохлаждащ агрегат (чилър), но самият агрегат е демонтиран. 

В санитарните помещения е изпълнена смукателна вентилационна инсталация, като 
засмуквания въздух се изхвърля над покрива. 

Възложителя възнамерява да ползва отоплителната инсталация както и до сега - 

само в сутерена и за подгряване на битова гореща вода. 

2.11. Енергийна ефективност. 

Всички етапи на изграждане и реконструкции на сградата до момента, са 
приключили преди въвеждане на актуалните норми за енергоефективност в страната. Няма 
изпълнена ефективна топлоизолация по ограждащите ѝ плоскости. Сградата е изпълнена с 
дебели външни и вътрешни зидове, надвишаващи дебелината на днешните ограждащи 
конструкции. Част от подовите конструкции и покривната конструкция са дървени. 
Високият покрив осигурява значителна въздушна преграда над мансардното ниво;  
монтирани са гипсокартонени плоскости. Тези обстоятелства предпоставят допълнителна 
пасивна топлоизолация на помещенията от външното пространство. Предвижданията на 
проекта не включват промяна на външни ограждащи елементи. 

Констатираните и референтни стойности на енергийната характеристика и 
коефициентите на топлопреминаване на сградните ограждащи елементи са дадени в 
приложения технически паспорт на сградата. 

2.12.  Пожарна и аварийна безопасност. 

Сградата е с два основни етажа, полуподземен етаж и висок мансарден етаж. 
Изпълнена е с полумасивна конструкция – плътни тухлени стени и каменни основи, 
междуетажни конструкции с пруски свод и гредоред, и частично изпълнени 
стоманобетонови елементи. Покривът е с дървена конструкция, облечена с гипсокартон. 

Показатели на пожарна и аварийна безопасност на обекта: 
• Клас на функционална пожарна опасност: Ф 4.2. 

• Етажност: практически три надземни етажа. 

 



 

• Степен на огнеустойчивост: нормативно изискваща се III-та. 
• Капацитет на сградата при работни условия: до 100 човека. 

Осигурени условия за успешна евакуация от сградата. 

2.13. Хидрогеология. 
Липсват данни от инженерно-геоложки проучвания за имота или за съседни. За 

района обаче е известно, че същестуват нормални условия за фундиране в почвени 
разновидности от алувиални глини и чакъли, с ниво на подпочвени води на 4-5 м под 
терена (съгласно „Карта на инженерно-геоложко и хидрогеоложко зониране на град 
София“). 

В сутерена се наблюдава овлажняване на стените и на места се виждат плесени, 
което се дължи на трайно инфилтриране на подземни води. При северозападния ъгъл на 
сградата се наблюдават и най-сериозните конструктивни нарушения на обекта. Има данни 
за преминаване на пресъхнало водно корито в този участък. 

2.14. Заключение. 

Сградата е в добро, а някои участъци от нея – и в много добро експлоатационно 
състояние. Констатираните към момента на извършеното обследване експлоатационни 
неудобства и проблеми в участъка са преодолими. Обектът е в състояние да поеме бъдещи 
преустройства за целите на Проекта, при съобразяване с действащите нормативни 
документи в страната. Да се обърне внимание на конструктивните проблеми на сградата. 

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ПРЕДСТАВИТЕЛНА СГРАДА НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В СГРАДАТА НА УЛ. „ГЕН. 

ГУРКО“ № 7. 

3.1.  Обхват на инвестиционния проект. 
Инвестиционният проект да се изработи за обхвата на цялата сграда, намираща се 

на ул. „ген. Гурко“ № 7 и прилежащият ѝ имот, без да се засяга съседната и ситуирана в 
същия имот сграда на ул. „ген. Гурко“ № 7А, като се респектира съсобствеността върху 
имота. 

3.2. Обем на инвестиционния проект. 

Да се изработи в работна фаза инвестиционен проект по всички части 
(специалности), необходими за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж 
на обекта, и пълноценна реализация на проекта. 

Проектната документация да се изготви в пълнота съгласно изискванията на 
Наредба № 4 на МРРБ „за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“. 

3.3. Съдържание на инвестиционния проект и основни функционални, 
технически, икономически и технологични изисквания към проектните решения. 

 



 

3.3.1. Архитектура. 

В указания обхват, да се проектират/предвидят необходимите инвестиционни 
дейности за извършване на ремонтни и обновителни работи, за изграждане на 
представителна сграда на Центъра за върхови постижения. 

В указания обхват, да се обособят следните функционални зони и помещения, като 
се предвидят видове работи, в зависимост от състоянието на помещенията: 

(1) Сутерен 

Кафе–аперитив, обслужващ служители и гости(посетители) на ЦВП. Съдържа 
следните видове зони/помещения: 

• Приемно помещение/зона към кафе-аперитива, може да се съвмести с 
експозиционни зони/площи – 60 м2 

• Бар на кафе-аперитива – площ и разположение по целесъобразност 

• Служебно помещение (офис за подготовки) – около 7.0 м2 

• Склад към кафе-аперитив – площ по целесъобразност 

• Битови помещения за персонала, тоалетни, обслужващи кафе-аперитива – 

нормативно 

Абонатна станция – запазва се. 

Склад инвентар за сградата – около 12.0 м2 

Местата за посетители в кафе-аперитива са под 50 бр. 

В сутеренното ниво да се предвидят още и необходимите инсталационни 
помещения/зони за цялата сграда; да се оптимизират връзките към другите нива и с 
дворната част на имота. 

(2) Партер 

Разполагат се следните функционални зони и помещения: 

А. Информационно-указателна зона в представителното фоайе – около 5.0 м2: 
• Обзавеждане: компютър, работен плот, стол, принтер, скенер, мебел за 

съхранение на офис материали. 

• Работни места – 1 бр. 

Б. Две компютърни зали за обучение (15 компютърни места във всяка) – 65 м2: 
• Обзавеждане: 
 - за всяко раб. място компютър, работен плот, контейнер, стол; 
- общ принтер, скенер, шкафове-гардеробчета 

• Работни места – общо 30 бр.+ 1 за администратор. 
В. Институт за интерцисциплинарни исторически изследвания - изследователска 

дейност – около 15 м2: 
• Обзавеждане: 
 - за всяко раб. място компютър, работен плот, контейнер, стол; 

 



 

- общ принтер, скенер, мебел за съхранение на офис материали, шкафове-

гардеробчета 

• Работни места – 2 бр. 

В. Отдел Медиевистика - изследователска дейност – около 12.5 м2: 

• Обзавеждане: 
 - за всяко раб. място компютър, работен плот, контейнер, стол; 
- общ принтер, скенер, мебел за съхранение на офис материали, шкафове-

гардеробчета 

• Работни места - 2 бр. 

(3) Етаж: 

Разполагат се следните функционални зони и помещения: 

А. Администрация - 22.5 м2: 
• Обзавеждане: 
 - за всяко раб. място компютър, работен плот, контейнер, стол; 
- общ принтер, скенер, мебел за съхранение на офис материали, шкафове-

гардеробчета 

• Работни места - 5 бр. 

Б. Администрация – 18 м2: 
• Обзавеждане:  
- за всяко раб. място компютър, работен плот, контейнер, стол; 
- общ принтер, скенер, мебел за съхранение на офис материали, шкафове-

гардеробчета 

• Работни места - 3 бр. 

В. Лаболатория „Виртуална реалност“ - изследователска дейност – около 67.5 м2: 

Предвидените помещения са в непосредствена пространствена и 
инсталационна/мрежова обвързаност. Предвиждат се високо технологични инсталации и 
привързани към тях принтер и скенер. В едното помещение ще има компютърно 
обзавеждане. Работни места - 10 бр. 

Г. Център за продължаващо обучение „Наследство БГ“ – за администрация и 
заседания – около 18 м2: 

• Обзавеждане: 
 - за всяко раб. място компютър, работен плот, контейнер, стол; 
- общ принтер, скенер, мебел за съхранение на офис материали, шкафове-

гардеробчета 

• Работни места - 2 бр. 

Д. Централен сървър – около 4.5 м2. 

(4) Мансарда: 

Разполагат се следните функционални зони и помещения: 

 



 

А. Две конферентни/семинарни зали в непосредствена обвързаност и възможност за 
сепариране - 55 м2: 

Обзавеждане - работни маси, 35 бр. столове с възможност за стифиране/събиране, 1 

бр. компютър, работен плот, контейнер, стол, принтер, скенер, мебел за съхранение на 
офис материали, шкафове-гардеробчета. Посетители -35 бр. 

Б. Жив аудио музей - изследователска дейност – около 7.5 м2: 

Необходима апаратура за аудио-обработки и 2 бр. компютризирани работни места. 

В. Лаборатория „Интеграционен портал“ - изследователска дейност – около 5.0 м2: 
• Обзавеждане: 
 - за всяко раб. място компютър, работен плот, контейнер, стол; 
- общ принтер, скенер, мебел за съхранение на офис материали, шкафове-

гардеробчета 

• Работно място – 2 бр. 

Г. Институт за икономика и управление на КИН - изследователска дейност 17.5 м2: 
• Обзавеждане: 
 - за всяко раб. място компютър, работен плот, контейнер, стол; 
- общ принтер, скенер, мебел за съхранение на офис материали, шкафове-

гардеробчета 

• Работно място – 3 бр. 

Д. Работни места за чуждестранни изследователи, със санитарен възел към зоната – 

около 35 м2: 
• Обзавеждане: 
 - за всяко раб. място компютър, работен плот, контейнер, стол; 
- общ принтер, скенер, мебел за съхранение на офис материали, шкафове-

гардеробчета 

• Работни места - 4 бр. 

 (5) За всички етажи: 

А. Да се предвиди на подходящо място асансьор/платформа през всички нива, за 
осигуряване на достъпна среда, съгласно Наредба 4 на МРРБ „за проектиране, изпълнение 
и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 
населението, включително за хората с увреждания“. Поставяне на такъв асансьор извън 
обема на сградата не е желателно, пред вид необходимостта от нейното опазване като 
единична и групова н.к.ц. 

Б. Площите на обслужващите помещения да се оптимизират спрямо възможностите 
за складиране на необходими помощни и резервни материали, елементи на обзавеждането 
и оборудването и др. В някое от нивата да се разположи една тоалетна, отговаряща на 
изискванията за достъпна среда, съгласно Наредба 4 на МРРБ „за проектиране, изпълнение 
и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 
населението, включително за хората с увреждания“. В някое от нивата – към 

 



 

обслужващите зони (тоалетни), да се разположи помещение за склад за почистващи 
материали, помощен персонал, аусгус. 

В. Да се предвиди смяна на настилките; частична подмяна на дюшемето – където е 
необходимо - циклене и лакиране. 

Конструктивно укрепване/усилване на подовите конструкции – където се налага, да 
се извърши с минимални намеси, ненарушаващи оригиналните тавани на помещенията в 
долния етаж, както и визията на пруските сводове. 

Г. Да се разкрият и реставрират оригиналните елеметни по таваните, да се предвиди 
изкърпване на пукнатини, почистване и боядисване на стените и таваните. Да се проектира 
реставрация на оригиналните врати и рамките им с подмяна на вторично влагани при 
ремонти материали с елементи в стила на оригиналните дограми. 

Във връзка със статута на обекта на н.к.ц., архитектурните решения не трябва да 
засягат/разрушават оригинални елементи от екстериора и интериора на сградата – 

орнаментика по тавани, стълбище, оригинални дограми и др., освен при необходимост от 
техния ремонт/реконструкция. Не е желателно да се засягат/разрушават и оригиналните 
разпределителни зидове, а ако това се налага по функционални и конструктивни 
съображения – намесите да са минимални (напр. разширяване или стесняване на проходни 
отвори между анфиладни помещения) и да се възстановяват участъците подложени на 
конструктивни намеси във им вида преди намесите. 

Във връзка с предното – да се предвиди реставрация (разкриване, почистване, 
ремонт/реконструкция, консервация, повърхностно третиране) на всички оригинални 
декоративни и художествени елементи в интериора: орнаментика по тавани, корнизи, 
конзоли, дограми (рамки и табли), стълбище, характерни елементи на дървената покривна 
конструкция в мансардното ниво и др. Окачените тавани и гипсофазерни облицовки по 
етажите трябва да се премахнат, за да се открият автентичните гипсови и дървени 
елементи. Консервацията на тези елементи е предизвикателство, но успешното им 
експониране би довело до възвръщане на изгубения първообраз на помещенията в 
сградата, а с това и до повишаване на естетическата ѝ стойност. Възвръщането на 
първообраза на интериорите на сградата би довело до разкриване на цялото им 
великолепие 

Д. Подмяна на инсталации: 

Следвайки архитектурното решение, да се подменят и инсталациите по различните 
видове части, като се съблюдават изискванията по т. Г. 

Да се предвидят мерки за шумоизолация и шумозащита, вкл. по време на 
изпълнение на строителството, съответстващи на приложимите за обекта изисквания в 
Наредба № 6 от 2006 г. на МЗ и МОСВ „за показателите за шум в околната среда“. Тези 
мерки – за конкретния обект, трябва да са изпълними само в участъците, подлежащи на 
интервенция по проекта (при подмяна на настилки, стенни/фасадни покрития, смяна на 
ВиК и отоплителни инсталации и т.н.), без да се засягат участъци, за които не са 
предвидени разрушителни намеси, или допълнителна повърхностна обработка (с 
изключение на боядисване). 

 



 

Е. Подмяна/естетизиране на осветителните тела; 

(6) Екстериор, ситуационно решение : 

А. Да се направи оглед на покрива на сградата и да се предвиди ремонт (подмяна на 
покрития и хидроизилации) на междувременно (след м. май 2019 г.) дефектирали участъци 
(при наличие на течове), запазващи неговия вид. За целта - да се направят детайли на 
тенекеджийските работи на полите, седящите улуци, водосборните казанчета и коминни 
обшивки. 

Б. Да се изготви проект за реставрация на фасадите. Възвръщането на първообраза 
на сградата би довело до разкриване на цялото ѝ великолепие. Това би било напълно в 
хармония с характеристиката на околното градско пространство и неговото 
представително значение. Наличните оригинални декоративни елементи по източната 
фасада и архивните снимки предпоставят възможността за реставрация на партерния етаж 
и цокъла на сградата. Възможна е изява на сега замазаната рустика с хоризонтално 
разчленяване на външната мазилка с дълбоки фуги. Също и оформяне на профилиран 
ключов камък върху всеки от прозорците по оригинално запазения в източната фасада. Да 
се потърсят следи от украса с „гирлянди“по подпрозоречните престилки. 
Представителната порта, в съответствие с останалите елементи в интериор, да добият 
оригиналното си звучене като масивност и стилистично детайлиране. Особено внимание 
да се обърне на профила на корнизите - етажният и главният мансарден. Тъй като те са 
вторично замазани, необходимо е да се направи точно заснемане (М 1:1) на запазените 
участъци с оглед изготвяне на шаблони за тяхната цялостна реставрация. 

В. В принадлежащото на сградата дворно пространство да се предвиди паркиране, 
при съобразяване с наличието на съсобственост върху поземления имот, като се 
респектират и изискванията за озеленяване за съответната устройствена зона по ОУПСО. 

Г. Да се предвидят мерки за надеждно осушаване и защита на сутеренните стени от 
повърхностни и подпочвени води. 

Д. Да се илюстрират препоръки за направата на отдушници на помещенията в 
сутерена под проектните помещения и ремонт на хоризонталните отвори при тротоарите. 

Общи бележки 

• Настоящото Техническо задание в част Архитектура e разработено въз основа на 
технологичните указания, предоставени от възложителя и приложени към настоящото 
Задание. 

• Да не се засягат с инвестиционните намеси съседни сгради и обекти. 

• Към част Архитектура да се представят необходимите детайли, фрагменти, 
софити и др., изясняващи изпълнението на проекта, вкл. и такива, касаещи останалите 
части (инсталации), но реализуеми с архитектурно-строителни мерки. 

• Да се предвидят довършителни материали – за подмяна/ремонт, на 
съществуващи настилки, облицовки, парапети и др., съответстващи на 
настоящите/оригиналните. 

 



 

• Всички чертежи да са достатъчно подробни за изготвяне на пълни и подробни 
количествени сметки, както и за бъдещото безпроблемно изпълнение на проекта. 

• Проектът по част Архитектура да се координира в процеса на изработването му с 
проектите по всички останали части. 

• Архитектурният проект да е съгласуван от/с всички останали специалности в 
инвестиционния проект. 

3.3.2. Строителни конструкции. 

• Да се разработи проект по част Строителни конструкции, в който да се даде 
техническо решение за отстраняване на констатираните и описани в техническия доклад от 
обследването заварени дефекти по сградата, а именно: 

- мерки за възстановяване на локалната загуба на носимоспообност на земната 
основа под северната фасада на сградата, ако разкриването на основите в тази зона 
установи наличието на такава; 

- мерки за локално усилване на всички зидове, по които са констатирани пукнатини, 
включително за основите и сутеренните стени под тях, имащи отношение към предаването 
на товарите от тези зидове към земната основа. 

• Мерките за отстраняване на съществуващите дефекти по сградата, да бъдат 
описани и детайлирани подробно. 

• Да се осигурят конструктивно всички архитектурни решения, свързани с 
интервенции в носещи елементи по сградата като направа на отвори в зидове, премахане 
на зидове и части от зидове, разширяване на съществуващи отвори,  добавяне на нови 
преградни стени и др. 

• Да се проектира конструкция за асансьорна клетка; да се направят разкрития за 
установяване на вида и размерите на евентуални съществуващи конструктивни елементи 
от сградата в зоната на бъдещото фундиране на асансьорната клетка.  

Общи указания: 

• Проектантът по част Строителни конструкции да предпише мерки за 
периодични проверки и поддържане на вида и състоянието на конструкцията на сградата – 

в зависимост от приетите по горните подточки решения и вложени материали за 
изпълнението им. 

• При разработване на част Конструктивна да се има предвид, че съгласно 
действащото законодателство, недвижимите културни ценности и историческите сгради 

изискват различни от рутинните отношение и подходи при инвестиционни намеси в тях, в 
зависимост от вида и категорията на ценностите. 

• Част Строителни конструкции на инвестиционния проект да бъде разработена от 
инженер с Пълна проектантска правоспособност, регистриран по чл. 165 от ЗКН и да бъде 
заверен от лице, упражняващо Технически контрол по част Конструктивна на 
инвестиционните проекти. 

• Част Строителни конструкции на инвестиционния проект да е съгласувана от/с 
всички останали специалности в инвестиционния проект. 

 



 

3.3.3. Електроинсталации ниско напрежение. 
Обектът по функциите, които ще изпълнява, е трета категория по отношение на 

електро захранването и изисква захранване от един източник. Не е необходимо 
завишаването на инсталираната мощност. Може да се ползва главната захранваща линия за 
обекта. Необходимо е да се изработи цялостен проект за електрическите инсталации в 
сградата – силно- и слаботокови инсталации. По преценка на проектанта, да не се 
подменят някои изправни и скоро ремонтирани елементи и участъци от ел. инсталацията 
Н.Н. – главно ел. табло, част от автоматичните предпазители в таблата, инсталациите в 
зоната на санитарните възли, в мансардата, които отговарят на нормативните изисквания; 
контактни излази и свързване и зануляване на осветителните тела – пред вид по-горе 
описаното им добро състояние и съобразен с нормативните изисквания монтаж. 

Електро частта на инвестиционния проект за силнотокови инсталации трябва да 
съдържа разработки на следните видове електрически инсталации и системи: 

• Разпределителни ел. табла; 

• Кабелни линии н.н.; 
• Осветление и осветителна инсталация; 
• Силова инсталация; 
• Инсталация за контакти с общо предназначение; 
• Заземителна инсталация; 
• Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност. 

Проектът по част Електроинсталации трябва да включва: 

• Проектни решения за демонтажни работи на съществуващите и подлежащи на 
демонтаж/корекции/подмяна електрически уредби в проектния участък. Технологията на 
демонтажни работи трябва да гарантира правилното маркиране, съхраняване и повторен 
монтаж на всички компоненти на засегнатите инсталации – за които се налага. 

• Проектни решения за повторно монтажни работи на подлежащите на демонтаж 
съществуващи електрически уредби в подобекта, засегнати от възстановителните работи в 
интериора, за които се налага повторното им възстановяване. 

• За участъци, в които се налага изместване на елементи от електрическата 
инсталация, или полагане на нови такива, следва да бъде извършено ново проектиране - за 
полагане на кабели, скари, преработка на електрически табла и др. в съответния участък, 
при пълна съгласуваност с останалите проектни части. 

• Предвиждане на самостойно резервно захранване на обекта с електроснабдяване 
– UPS/акумулатор, осигуряващ няколкочасова работа на най-необходимите технологични 
подсистеми. 

• Привеждане на обекта в съответствие с изискванията на действащата към 
момента нормативна уредба в Р България, по-конкретно Закон за устройство на 
територията (чл. 169) и Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар. 

• Осигуряване на мълнезащита на сградата и защитно заземяване като мярка за 
защита срещу поражение от електрически ток. Мярката да бъде осигурена за всички нови 

 



 

метални, не тоководещи части от обзавеждането и оборудването на обекта, изискващи 
защитно заземяване. 

Разпределителни табла 

Главното разпределително табло да се приведе към нормативните изисквания. Да се 
предвидят нови етажни разпределителни табла: 

• Разпределителните ел. табла да бъдат стандартни. 

• Разпределителните  електрически табла да бъдат заключваеми, с врати и преден 
капак, с монтаж на стена. За токовите кръгове захранващи свободни контакти, да се 
предвиди дефектнотокова защита. 

• Апаратурата в ел. таблата да се предвиди с автоматични прекъсвачи, оразмерени 
по работния ток на съответния извод и снабдени със защити срещу претоварване и къси 
съединения. 

• На всеки извод в таблата да се монтират табелки с неизтриваем надпис. 
• Да се запази контролното (вътрешно за обекта) мерене на консумирана ел. 

енергия за зоната на сутерена. 
• Шините на разпределително табло да са 5 / 3 фази, неутрала N и земя PE и да се 

обозначават буквено и цветово, съгласно раздел II на Наредба 3/ 9.06.2004 г. 
• Разпределителните електрически табла да се предвидят със степен на защита на 

шкафовете в зависимост от мястото на монтаж, но най-малко IP2X. 
• Да се осигури възможност след края на работния ден да се изключат всички 

електроконсуматори с изключение на тези с денонощен режим на работа. 

Кабелни линии ниско напрежение. 

• Новите кабелни линии от ел. таблата до крайните консуматори, да се изпълнят с 
кабели или проводници с медни жила и полимерна изолация и да се положат по кабелни 
скари в окачения таван, и/или с проводници ПВВ-МБ1 под мазилка в PVC гофрирани 
тръби с подходящ диаметър, и/или в PVC кутии, достигащи до работните места, в 
специално подготвени кабелни пътища. 

• Сеченията на кабелите да се изчислят по допустимо токово натоварване, 
съгласно чл.чл. 56, 57, 58 и на допустим пад на напрежението, съгласно чл. 274, т.2 от 
Наредба 3/ 9.06.2004 г. За трифазни ел. табла да се използват 5-жилни кабели, а за 
еднофазни - 3-жилни кабели. 

• При необходимост от кабелни скари и носачи – в зависимост от приетото 
решение за прокарване на нови кабелни мрежи, да се ползват стоманени телени или 
перфорирани кабелни скари и носачи. Кабелните скари да се изберат в зависимост от броя 
на кабелите, които носят, като се спазват инструкциите на производителя за закрепването 
им. 

• При полагането на кабелите да се спазват следните минимални отстояния при 
успоредно полагане на силови кабели с: 

- водопровод, канал, въздуховод – 0.5 м; 

- други силови кабели – 0.1 м; 

- слаботокови кабели – 0.3 м. 

 



 

Осветление и осветителна инсталация. 

• Осветлението в сградата трябва да осигурява необходимата осветеност съгласно 
БДС EN 12464-1 за минимална осветеност на работната повърхност при общо осветление 
на помещението, съпроводена с добри качествени показатели за комфорт, равномерност, 
(не) заслепяване и пулсации. При проектиране на ново осветление, да се използват 
енергийно ефективни LED светлинни източници. 

• В помещенията е необходимо да се предвиди: 
- работно осветление; 

- дежурно осветление; 
- евакуационно осветление; 

• Работното осветление е необходимо да се предвиди с подходящи осветителни 
тела с високоефективни светоизточници с дълъг живот. Разположението на осветителните 
тела да се направи на базата на светлотехнически изчисления – в зависимост от 
архитектурното решение за функционализация на проектната зона. 

• Дежурното осветление – в части от фоайето, етажните площадки и участъка пред 
главното разпределително табло, с 24 часов режим на работа. 

• Евакуационното осветление трябва да осигури възможност за евакуация на 
пребиваващите в помещенията в случай на пожар (или аварийно отпадане на електро 
захранването в обекта). То се монтира по пътищата за евакуация, за маркиране на 
евакуационните пътища от зоната и на изходите от нея, за осигуряване на необходимата 
видимост за безопасно напускане на обекта и сградата. Осветителните тела на 
евакуационното осветление се захранват от собствен независим източник, включващ се 
при отпадане на напрежението и поддържащ светенето в продължение на минимум 1 час. 

• По пътищата за евакуация на разстояние не повече от 10 м да се предвидят 
светлинни указателни надписи. Над всички врати по пътищата за евакуация да се 
предвидят светлинни надписи „ Изход“. Светлинните надписи да се предвидят за монтаж 
на височина не повече от 1.8 м от пода. 

• Осветителна инсталация да се изпълни с 3-жилни медни проводници, изтеглени 
в тръби под мазилка. В окачените тавани инсталацията да е с кабели тип СВТ, NYY върху 
кабелни скари или с проводници ПВВ-МБ1 положени скрито под мазилката. Всички 
токови кръгове да са надписани в изводите на таблата и при полагането им по кабелните 
скари. 

• Управлението на осветлението да се предвиди на недостъпни за посетителите 
места – по възможност. 

• В коридорите с посетители и стълбището да се използва централно включване на 
осветлението. 

Приложимата към проектните площи нормена осветеност, съгласно EN 12464-1 

„Светлина и осветление на работни места“, част 1: Работни места в закрити помещения, е 
както следва: 

- зони за движение и коридори – 100 Lx; 

- стълби - 150 Lx; 

- складови помещения – 100 Lx; 

 



 

- стандартни печатни работи: ръчен печат, сгъване, сортиране, лепене, рязане, 
подшиване, др. – 500 Lx; 

- преснимане, копиране, др. – 300 Lx; 

- писане, машинопис, четене, обработка на данни – 500 Lx; 

- зали за конференции и заседания – 500 Lx; 

- архиви, лавици за книги, читални – 200 Lx 

Силова инсталация. 

Това е инсталацията за захранване на електроконсуматори от ВиК (бойлери), ОВиК 

съоръжения, технологичните съоръжения и др. Захранването на тези съоръжения да се 
осъществи от самостоятелни токови кръгове. Силовата инсталация да се проектира с 
кабели и проводници с PVC изолация и медни жила, положени по кабелни скари, и/или 
под мазилка в PVC гофрирани тръби с подходящ диаметър, и/или в PVC кутии, достигащи 
до уредите по специално подготвени кабелни пътища. Силовите кабели да се оразмерят по 
допустимо токово натоварване и на допустим пад на напрежението. 

Инсталация за контакти с общо предназначение. 

• Всички контакти да са тип „Шуко“ със степен на защита според помещението в 
което са монтирани. 

• Височината на монтиране на контактите от готов под да бъде 0.3-1.5 м, в 
зависимост от разположението на консуматорите. 

• Инсталациите за контактите с общо предназначение да се предвидят с 
проводници в гофрирани тръби под мазилка, и/или с кабели върху кабелни скари в окачен 
таван или проводници ПВВ-МБ1 положени скрито под мазилката, и/или в PVC кутии, 
достигащи до съответните контакти. 

• Токовите кръгове за контактите да бъдат снабдени със защитни прекъсвачи с 
номинален ток на сработване 30 mA. 

• Да се предвидят контакти в коридори, зални площи и фоайета за захранване на 
почистващи машини. 

Заземителна инсталация. 
Системата за електрическо захранване в обекта да бъде по схема TN-S. До всички 

консуматори да се предвиди защитен PE проводник. До всички електрически консуматори 
инсталацията да е с 5-жилни (за 3-фазните) и 3-жилни (за едно-фазните) проводници или 
кабели, като 5-тият или 3-тият проводник служи за свързване към заземителната клема на 
електрическия консуматор или табло. 

Мълнезащитната инсталация на сградата е съществуваща и може да се изпълнява 
предназначението си. Да се провери обаче действието ѝ към момента на изработване на 
инвестиционния проект и при нужда, да се предвиди нейния ремонт, или да се проектира 
нова мълнезащитна инсталация. 

Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност (БХТПБ). 
Към частта за Електроинсталации на инвестиционния проект, да се разработи 

проект за БХТПБ. В него да се опишат възможните опасности при изграждането и 

 



 

експлоатацията на електрическите съоръжения в обекта, и всички защитни мерки срещу 
пораженията от електрически ток. Да се приложат светотехническите изчисления, 
изчисленията на товарите и захранващите ги кабели. Да се изготви количествена сметка за 
средствата за безопасно обслужване на сградата. 

Проектът по част Електроинсталации да е съгласуван от/с всички останали 
специалности в инвестиционния проект. 

Базови стандарти при изработване на проекта по част Електроинсталации Н.Н.: 
• БДС EN 12464: Светлина и осветление; 
• БДС EN 1838:  Приложно осветление. Аварийно и евакуационно 

осветление; 
• БДС EN 60439: Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение; 
• БДС EN 60947: Комутационни апарати за ниско напрежение. 

3.3.4. Слаботокови инсталации и системи. 

Структурно окабеляване (компютърна мрежа) 
Обектът на ЦВП в сградата на ул. „ген. Гурко“ № 7 ще бъде част от обща мрежа за 

комуникационна свързаност с всички останали обекти на Центъра в гр. София, изградени 
от 12те партньора. Предвиждат се следните характеристики на мрежата: 

• Свързаност към два независими един от друг Центъра за данни (Data centres) на 
територията на гр. София към всеки един от партньорите. 

• Осигуряване на свързаност към трети Data centre, извън територията на област 
София, по резервирано трасе, със скорост мин. 10 Gbit/s. 

• Свързаността се осъществява по минимум 1 оптично влакно single-mode с 
дължина до 15 км към всеки един Център за данни. 

• За основната връзка между двата главни Центъра за данни, се осигуряват 
минимум 2 оптични single-mode влакна. 

• Интернет свързаността към международното интернет пространство е 1 Gbit/s. 

• Интернет свързаността към българското интернет пространство е 10 Gbit/s 
(минимум 8 Gbit/s). 

Мрежата ще функционира непрекъснато – 24 часа, седем дни в седмицата, през 
цялата календарна година. 

Изграждането на мрежата на свързаност между партньорите ще се извърши в 
рамките на проекта „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения 
„Наследство БГ“, по отделна обществена поръчка и не е предмет на настоящия 
инвестиционен проект. Във връзка с горното, на този етап, в инвестиционния проект да се 
предвиди изграждането на локална комуникационна мрежа в сградата, при следните 
изисквания: 

• Да се предвиди свързване с общата комуникационна мрежа между партньорите, 
съобразно разполагането на главен сървър в сградата. 

• Да се предвиди РАК, в който да бъде поместен switch, от който посредством 
кабел S-FTP 4x2x23AWG Cat. 7, положен в тръби под мазилка/замазка и/или зад ламперии, 

 



 

и/или в PVC канали, се присъединяват крайните устройства. Компютрите на работните 
места ще се присъединят към розетки RJ45 

• Да се предвидят wireless рутери, за безжичен интернет. 

TV инсталация 

TV сигнал ще се получава по общата комуникационна мрежа. 

Телефонна инсталация 

За изграждане на нова телефонна инсталация, да се предвиди РАК, в който да бъде 
поместена телефонна реглета, от която да се захранват розетки RJ12, посредством кабел 
UTP Cat. 5, положен в тръби под мазилка, замазка или върху кабелни скари в окачен таван, 
и/или в PVC кутии, достигащи до розетите към работните места. 

3.3.5. Водоснабдяване и канализация. 
Визирайки бъдещото архитектурно решение за сградата, желателно е да се ползват 

наличните санитарни възли, които са скоро ремонтирани и в много добро експлоатационно 
състояние. При необходимост от намеси в тях, поради оптимизацията на функционалните 
площи, може да се ползва наличната ВиК система. Ако се наложи препроектиране на 
системата поради оптимизацията на обслужващите помещения – тоалетни, бани и други с 
такива инсталации, да се спазва следното: 

• Проектът по част ВиК да е съобразен изцяло с новото функционално 
предназначение на помещенията; да се съгласува с останалите проектни части в работна 
фаза на инвестиционния проект. 

• Да се заложат в проекта тръбопроводи и съоръжения от съвременни материали. 
Новопроектираната вътрешна водопроводна инсталация да се проектира с 
полипропиленови тръби, като главната хоризонтална мрежа и вертикалните клонове за 
питейни нужди (топла и студена вода) се проектират с РР тръби с алуминиева вложка, или 
РР тръби със стъклофибри. 

• Да се заложат в проекта канализационни тръби и съоръжения от съвременни 
материали: PVC тръби с повишена якост и др. 

• Всички тръби, излизащи над покрива (за вентилация на системата), да се 
изпълнят от материали, устойчиви на ултравиолетови лъчи. 

• Във всички мокри помещения да се предвидят подови сифони. 
• Да се предвидят необходимите ревизионни отвори, с цел ревизия и обслужване 

на канализационната инсталация. 

Общи указания 

• Наложителна е подмяната на всички олуци и водосточни тръби, поради тяхната 
амортизация. С цел спиране на течовете в сутеренните помещения, да се предвиди улавяне 
на водите от водосточните тръби и последващото им постъпване в събирателни 
дъждоприемни решетки - там, където нивелацията на прилежащия терен не предпоставя 
бърз повърхностен отток встрани от цокъла на сградата. Решетките да се заустят в 
съществуващата площадкова/улична канализация. 

 



 

• Да се предвиди цялостно промиване на главните хоризонтални канализационни 
клонове, преминаващи през сградата и обслужващи я. 

• Всички новопредвиждани апарати и техника, нуждаещи се от канализация, да се 
заустят в съществуващата канализация. 

Противопожарно водоснабдяване 

За конкретния обект не се изисква вътрешна пожарогасителна инсталация, съгласно 
приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 год. 

3.3.6. Система за мониторинг и сградна автоматизация. 
Система за осигуряване на защита – СОТ 

За осигуряване на защитата на обекта трябва да се изгради сигнално-охранителна 
система. Сигнално-охранителната система да се предвиди на базата на компютъризиран 
контролен панел с мултиплексорна обработка на информацията от периферийните модули 
и датчици. За техническа охрана да се използват магнитни контактни датчици за входните 
врати към помещенията (посочени от възложителя), акустични датчици за счупено стъкло 
на прозорците и магнитни контактни датчици за отваряемите части от прозорците, 
универсални трансмитери (паник-бутон), пасивни обемни инфрачервени датчици и др. 

Принципно, тези специални системи се проектират, доставят, монтират и поддържат 
от специализирани фирми за наблюдение и охрана. На този етап, в инвестиционния проект 
трябва да се предвиди захранването на СОТ, както и възможностите за скрит монтаж на 
окабеляването ѝ (от естетична гледна точка) – според първоначално определени точки за 
наблюдение и сигнализация. За целта – да се потърси консултация с доставчик на такава 
апаратура. 

Пожароизвестителна инсталация 

Във всички помещения, с изключение на санитарните възли, е необходимо да се 
предвиди автоматично пожароизвестяване. Да се предвиди нова автоматична аналогова 
адресируема и програмируема пожаро-известителна централа, отговаряща на последните 
IEC препоръки и стандарти, която да е снабдена с контролен панел за свързване с 
пожарната служба; също и с изходи за командване на контролните табла на вентилацията и 
други налични системи за сградна автоматика: 

• Пожароизвестителната централа (ПИЦ) да е снабдена с автономен източник на 
ел. захранване – инвертор и акумулатор - никел кадмиева батерия, осигуряваща на 
системата 24 часа работа при отпадане на захранването на сградата и подаваща аларма в 
продължение на минимум 30 мин. (UPS/акумулатор за осигуряване на аварийно ел. 
захранване на обекта). 

• Да се предвидят адресируеми ръчни и автоматични датчици: оптично-димни, 
топлинни, комбинирани, чувствителни на дим, топлина и въглероден двуокис. 

• Инсталацията да се предвиди с пожароустойчив сигнален кабел, класифициран 
като неподдържащ горенето, с медни проводници, мин. 0.8 мм, 75V, 105º C, подходящ за 
полагане по кабелни скари или на скоби по стена или изтеглен в PVC тръби/кутии. 

 



 

• При определяне на сечението на кабелите, да се спазват строго изискванията на 
производителя на ПИЦ за съпротивлението на контура. 

• Да се предвидят пожароизвестителни звукови сигнализатори на 24V DC и с 84 
DB. Инсталацията за пожароизвестителните звънци да се предвиди с медни проводници с 
PVC изолация. 

Принципно, пожароизвестителите инсталации се програмират, доставят, монтират и 
поддържат от специализирани фирми – често в комбинация със СОТ. Трябва да се направи 
предварително проучване за тази възможност, като на този етап, в инвестиционния проект, 
да се предвиди захранването на ПИЦ, както и възможностите за скрит монтаж на 
окабеляването ѝ (от естетична гледна точка) – според първоначално определени точки за 
сигнализация. Тези компоненти на пожароизвестителната инсталация да се съобразят с 
принципните изисквания (на доставчик) за последващ монтаж на инсталацията. При 
всички положения, всички компоненти на пожароизвестителната система да се предвидят 
за доставка от един производител, отговарящ на серията стандарти EN 54 и да има 
заключения от НС ПАБ за използването им. 

Видеонаблюдение 

• Да се изгради система за видеонаблюдение, като с устройства за цифров запис и 
видеокамери се следят всички подстъпи към обекта. 

• Електро захранването на всички компоненти на системата да се предвиди от 
едно еднофазно табло. 

• За всяка камера да се осигури мрежово електро захранване 220V AC и 
коаксиален кабел за сигнала до видеорекордера. 

Системата за видеонаблюдение също може да се изгради от специализирана фирма 
– в комбинация със СОТ. Трябва да се направи предварително проучване за тази 
възможност, като на този етап, в инвестиционния проект, да се предвиди нейното 
захранване, както и възможностите за скрит монтаж на окабеляването ѝ (от естетична 
гледна точка) – според първоначално определени точки за монтаж на камерите. Тези 
компоненти на системата да се съобразят с принципните изисквания (на доставчик) за 
последващ монтаж на инсталацията. При всички положения, всички компоненти на 
системата за видоенаблюдение да се предвидят за доставка от един сертифициран 
производител. 

Контрол на достъпа 

• За повишаване сигурността, да се изгради система за контрол на достъпа на 
указани от възложителя входове на обекта. 

• Контролът на достъпа да се предвиди чрез безконтактни четци, които се 
монтират в непосредствена близост до вратата и безконтактни карти за посетители, имащи 
право на достъп. Помещенията от вътрешната страна да се отварят с бутон или двустранно 
с магнитни карти. 

• Системата за контрол на достъпа да е свързана с пожароизвестителната система 
и при възникнал пожар вратите да се отключват за напускане на обитателите. 

 



 

• Системата за контрол на достъпа да е снабдена с автономно устройство за 
електро захранване – токоизправител с никел кадмиева батерия, които да осигуряват 
системата при отпадане на ел. захранването в сградата в продължение на 24 часа. 

Системата за контрол на достъпа също може да се изгради от специализирана фирма 
– в комбинация с останалите системи за сградна автоматизация. Трябва да се направи 
предварително проучване за тази възможност, като на този етап, в инвестиционния проект, 
да се предвиди нейното захранване, както и възможностите за скрит монтаж на 
окабеляването ѝ (от естетична гледна точка) – според първоначално определени точки за 
монтаж на камерите. Тези компоненти на системата да се съобразят с принципните 
изисквания (на доставчик) за последващ монтаж на инсталацията. При всички положения, 
всички компоненти на системата да се предвидят за доставка от един сертифициран 
производител. 

3.3.7. Организация на движението. 
В принадлежащото на сградата дворно пространство, да се предвиди необходимото 

паркиране, вкл. за инвалиди – при съобразяване с наличието на съсобственост върху 
поземления имот (във връзка с което възложителят осигурява съгласие на съсобственика), 
като при невъзможност да се постигнат изискуемите според Наредба РД-02-20-2 от 20 
декември 2017 г. „за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система 
на урбанизираните територии“ показатели за паркиране, да се определят допълнително 
необходимите паркоместа, за които възложителят трябва да осигури алтернативни 
възможности – напр. в съседни имоти (при декларирано съгласие), на контролирани 
паркинги в близост, с договориране със СО за ползване на обществени паркоместа, или 
други. 

При планиране на дворното пространство, да се отчитат параметрите за озеленяване 
за съответната устройствена зона по ОУПСО. 

3.3.8. Геодезия. 
Да се изработи проект по част Геодезия за планиране на дворното пространство на 

имота на сградата. Проектът по част Геодезия да включва: 
- част вертикална планировка; чрез проекта за вертикалната планировка да се 

постигнат необходимите наклони за отводняване при решаване на дворното пространство; 

 - част трасировъчен план и проект за автомобилен вход/изход към двора, който 
подлежи на съгласуване в съответните инстанции. 

Част Геодезия на инвестиционния проект да е съгласувана от/с всички останали 
специалности в инвестиционния проект. 

3.3.9. Информационно-указателна система. 
Програмата по която се реализира проектът за изграждане и развитие на Център за 

върхови постижения има изисквания за визуализиране на нейния бранд в обхвата на 
проектната зона – лого, информация за Проекта и др. Да се консултират с възложителя 
местата за поставяне на реквизитите на Програмата, както и други необходими указателни 

 



 

и информационни надписи – чието изработване и поставяне не е предмет на настоящия 
инвестиционен проект. 

3.3.10. Отопление, вентилация и климатизация. 

• Да се направят топлотехнически изчисления за потребни топлини, охладителен 
товар и вентилационни дебити на отделните помещения в сградата, съобразно проектните 
им функции. 

• За помещенията на обекта, с изключение на тези в сутерена, за които има 
нормативни изисквания за поддържане на комфортен микроклимат, да се проектира 
климатична инсталация за отопление/охлаждане на цялата сграда, съобразено с 
архитектурните ѝ дадености, без използване на топлинна енергия, доставяна от 
„Топлофикация София'” ЕАД. Да се проектира локална комбинирана климатична и 
вентилационна VRV система с външно тяло и подходящи вътрешни тела и елементи, като 
подови, таванни, стенни или канални климатици, рекуперативни вентилационни блокове, 
въздуховоди, вентилационни решетки и др. възможни. Местоположението на външното 
тяло и преходите на въздуховоди да се съгласуват с конструктора, архитекта и 
възложителя. Съоръженията на климатичната инсталацията да се разположат на места, 

които не са в конфликт с изискванията за ненарушаване архитектурния и естетически вид 
на сградата. Да не се нарушават конструктивни елементи на сградата – по възможност. 
При доказване на функционална целесъобразност, VRV системите могат да са повече от 
една или да се комбинират с индивидуални климатизатори. 

• Да се ревизира смукателната инсталация в санитарните възли към момента на 
изработване на инвестициониня проект и при необходимост да се предвиди нейното 
подновяване, съобразно нормативните изисквания в Наредба № 15. 

• За осигуряване на топла вода в етажите, да се предвидят (проточни) бойлери. 
• В проекта да се предвидят подходящи шумозаглушаващи мерки. Да се докаже с 

изчисления, че излъчваното ниво на шум от проектираните съоръжения към използваните 
и съседни помещения ще е в рамките на допустимите норми. Да се предложат мерки за 
намаляване на шума от съществуващите вентилации в машинните помещения, граничещи 
със заседателната зала. 

Проектът по част ОВиК да е съгласуван от/с всички останали специалности в 
инвестиционния проект. 

3.3.11. Енергийна ефективност 

Всички ограждащи елементи (стени, под, таван и дограма) трябва да имат стойности 
на коефициента на топлопреминаване по-малък или равен на референтните стойности, 
регламентирани в Наредба № 7 „за енергийна ефективност на сгради“ (упоменати в 
приложения технически паспорт на сградата). Да се изготви проект за енергийна 
ефективност на обекта, като се съобрази със спецификата му на н.к.ц. 

Да се изготви оценка на проекта по част Енергийна ефективност. 

 



 

3.3.12. Пожарна и аварийна безопасност. 
Във връзка с класа на функционална пожарна опасност и степента на 

огнеустойчивост на обекта/сградата, проектната зона да се приведе в състояние, 
отговарящо на изискванията на Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г.: 

• Възстановяване на степента на огнеустойчивост на сградата на III-та, съгласно 
таблица № 3 към чл. 12, ал. 1 от Наредбата, което означава подмяна на окачения таван на 
мансардата с такъв с огнеустойчивост 45 минути. 

• Облицовките по стените и таваните да отговарят на изискванията в таблица № 7 
към чл. 14, ал. 12 от Наредбата. 

• Сградата да се оборудва с пожаротехнически средства, съгласно приложение № 
2 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата. 

Да се отчете следното: 

• Пожарогасителна система не се изисква, съгласно приложение № 1 към чл. 3, ал. 
1 от Наредбата. 

• Пожароизвестителна система не се изисква, съгласно приложение № 1 към чл. 3, 

ал. 1 от Наредбата - капацитета на сградата е под 300 човека. Въпреки това, в настоящото 
Задание то е изискано, по целесъобразност. 

• Система за гласово уведомяване не се изисква, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 от 
Наредбата. 

• Система за специфичен звуков сигнал не се изисква, съгласно чл.56, ал. 1, т. 2 от 
Наредбата. 

• Система за управление на дим и топлина не се изисква, съгласно чл. 113, ал. 5, т. 
1 от Наредбата. 

• Външно водоснабдяване е предвидено от градската водоснабдителна мрежа. 
Вътрешно водоснабдяване не се изисква, съгласно чл. 193, ал. 1, т. 8 от Наредбата. 

• Аварийно евакуационно и аварийно работно осветление не се изисква, съгласно 
чл. 55, ал. 1, ал. 2 от Наредбата. Въпреки това, в настоящото Задание то е изискано, по 
целесъобразност. 

3.3.13. Технология на работните процеси. 

Към Техническото задание е предоставена в Приложения функционално-

технологична схема на работните процеси в сградата. Схемата илюстрира намеренията на 
възложителя за организация на работните процеси. Проектантът може да предложи и по-

рационална организация, при спазване на функционалната последователност и 
ергономичните, защитни и др. изисквания при работа със специализираната техника. 

Към инвестиционния проект да се приложи окончателна технологична схема на 
функционална организация на помещенията и съответстващ списък с тяхното оборудване. 

Да се представят също така технологични схеми с оборудване на всички други 
други специфични процеси в сградата, напр. за организация на офиса за подготовки в 
кафе-аперитива. 

3.3.14. Консервационно-реставрационни работи (КРР) 

 



 

Към част Архитектура на Техническото задание са упоменати дейностите, при 
които трябва да се предвиди специализирана реставрационна намеса за конкретни 
архитектурно-строителни и художествени елементи в сградата. В тази връзка: 

• Проектът по част КРР е неделима част от проекта по част Архитектура и всички 
дейности по него да се предвидят при стриктна координация с предния. 

• При проектиране на консервационно-реставрационните намеси да се снемат 
предварително шаблони в М 1:1 от засегнатите и подлежащи на ремонт, реконструкция и 
реинтеграция елементи. 

• При необходимост – да се тестват проби от еталонни участъци в интериора на 
сградата, за подбор на материали в свързващо, цветово, акустично и др. отношение. 

• Проектът по част КРР и всички дейности по него да се съгласуват с от/с всички 
останали специалности в инвестиционния проект. 

3.3.15. Хидрогеология 

Да се изготви Хидрогеоложки доклад за състоянието на земната основа под 
сградата. 

3.3.16. Безопасност и здраве 

Да се изготви проект за Безопасност и здраве (ПБЗ) към инвестиционния проект. 
ПБЗ да отразява преценката на проектанта и изискванията на възложителя относно 
оптимизацията на изпълнителните дейности – тяхната етапност, срокове и т.н. Част от тези 
изисквания към бъдещия изпълнител на СМР са напр.: максималният срок за изпълнение 
(илюстриран с мрежови график и който ще залегне и в тръжната документация за 
строителството); ненамесата в площи извън указания/обособения проектен участък по 
време на строителството; ограничаване на товаро-разтоварните работи в конкретна зона на 
двора/паркинг; съхраняване на автентични елементи от екстериора и интериора на обекта 

и др. Целесъобразно е този проект да не се одобрява, а да се предостави на бъдещия 
строител/изпълнител на СМР, като той оптимизира доставно-складовите условия, 
оптимизира (редуцира) сроковете за изпълнение и др. параметри на реализация на проекта, 
зависещи от неговите възможности и технологични особености при изпълнение, след 
което ПБЗ се одобри при започване на строителството. 

Приложима нормативна уредба при изработване на ПБЗ: 

• Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

• Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; 

• Наредба № 3 за инструктажа на работниците по БХТПО. 
• Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна 

охрана. 
• Наредба № 31 за устройство и безопасна експлоатация на повдигателни 

съоръжения. 
• Противопожарни строително-технически норми и др. 

 



 

Проектът по част БЗ да е съгласуван от/с всички останали специалности в 
инвестиционния проект. 

3.3.17. Технически спецификации по отделните части на проекта. 
Техническите спецификации трябва да допълнят и определят вида и качеството на 

влаганите материали, технология на изпълнение на работите, методи на 
изпитване/проверка на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените 
работи в съответствие със стандартите, методи за измерване на извършените работи и др. 
описания и процеси, гарантиращи качествената и пълноценна реализация на изготвения 
инвестиционен проект. 

Основно прилагани нормативи в тази връзка са: 
• Закон за устройство на територията и наредбите, базирани на него; 
• Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни 

условия на труд, опазване на околната среда и др.; 
• БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на 

материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване и 
др. 

Към техническите спецификации по отделните специалности да се представят: 
описания на видовете материали; каталози, илюстриращи вида, начина на влагане на 
материалите; описания на процесите, гарантиращи качествената и пълноценна реализация 
на изготвения инвестиционен проект, и други описания и разяснения, изясняващи 
приложимостта на действащите нормативни изисквания и стандарти и специфичните 
изисквания на възложителя при изработване и реализация на инвестиционния проект. 

При необходимост, възложителят ще посочи на изпълнителя конкретни стандарти, 
по отношение: съответствия на материали, брандиране, административна и 
комуникационна организация в процеса на работа по проекта и др. 

3.3.18.  Проектно-сметна документация (КСС). 
Да се изготвят количествено – стойностни сметки по отделните части на проекта и 

обща количествено-стойностна сметка. 
 

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

Проектната документация трябва да съдържа всички необходимите проектни 
материали по посочените части/специалности в пълнота, съгласно изискванията на 
Наредба № 4 от 2001 г. на МРРБ „за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти“ за фаза работен проект, с всички необходими детайли изясняващи разработката. 

Всяка една от частите на инвестиционния проект трябва да съдържа като отделни 
раздели: текстови материали (записки), резултати от проведени огледи/проверки, 

изчислителни и оразмерителни данни и оценки, проектна (графична) част за реализация на 
предвидените мерки – в зависимост от конкретните изисквания, спецификации, каталози, 
указания по отделните части на проекта и др. според заявените изисквания. 

 



 

Инвестиционният проект да се окомплектова и предаде на възложителя в 5 хартиени 
екземпляра, които да отговарят на пълните тук описани обем и съдържание на проекта. 
Проектът и приложимите към него документи, да се предоставят и на магнитен носител. 

 

V. СРОКОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ 

Сроковете за изработване на инвестиционния проект са според условията на търга 

за възлагането му. 
 

 VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТАНТСКИЯ КОЛЕКТИВ 

Проектантският екип трябва да включва min. следните експерти, притежаващи 
пълна проектантска правоспособност за съответната година (години) в периода на 
изработване на проекта, валидна професионална застраховка за I категория строежи, пет 
годишен професионален стаж и достатъчен опит в проектирането на подобни сгради и 
съоръжения, по съответните специалности: 

• Архитект - с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, 
специалност „архитектура“, или еквивалент, вписан в регистъра по чл. 165 на ЗКН. 

• Строителен инженер - с придобита образователно-квалификационна степен 
„магистър“, специалност ПГС/ССС, или еквивалент, вписан в регистъра по чл. 165 на ЗКН; 

• Инженер с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, 
специалност „електротехника“, или еквивалент. 

• Инженер с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, 
специалност „водоснабдяване и канализация“, или еквивалент. 

• Инженер с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, 
специалност „топлотехника/топлоенергетика“, или еквивалент. 

• Инженер с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, 
специалност „геодезия“, или еквивалент. 

• Инженер с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, 
специалност „геология и хидрогеология“, или еквивалент. 

• Експерт с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, 
специалист по художествена реставрация (технология на КРР), или еквивалент, вписан в 
регистъра по чл. 165 на ЗКН. 

• Експерт с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, 
специалист по пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения, или еквивалент. 

Под „еквивалентна специалност“ следва да се разбира специалност, получена в 
Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга 
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в 
Конфедерация Швейцария, където съответната специалност е наименувана по друг начин, 

или обхваща същата област на знанието. 

Длъжностите на посочените експерти могат да бъдат съвместявани, т.е. едно 
физическо лице може да изпълнява функциите на повече от един експерт в екипа, при 
условие, че отговаря на съответните условия. 

 



 

Във връзка с предното – проектантският екип може да включва и други експерти, 
отговарящи на общите изисквания към тях. 

Допълнителни изисквания към проектантския екип са дадени в тръжната 
документация за възлагане на инвестиционния проект. 

 

VII. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ. 

(1) Инвестиционният проект да се изработи при респектиране на етиката в 
отношението към недвижимите културни ценности и спазване на разпоредбите на ЗКН при 
работа с такива обекти. 

(2) Проектите по всички части е необходимо да се координират в процеса на 
изработването им и при окончателното им предаване, за недопускане на нарушения на 
действащи към момента архитектурни, технологични и експлоатационни норми. 

(2) За всички конструктивни, инсталационни и/или повърхностни намеси по др. 
части, да се предвидят необходимите довършителни работи. 

(3) В инвестиционния проект да бъдат предвидени продукти (материали и изделия), 
съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации на действащите в 
Република България нормативни актове за тяхното проектиране и експлоатация. 

(4) Инвестиционният проект по всички специалности да оптимизира инвестициите и 
да минимализира необходимия срок за строително-монтажните работи. 

(5) Проектите по части Безопасност и здраве и Управление на строителните 
отпадъци се изработват след издаване на разрешението за строеж (от изпълнителя на СМР) 
и се одобряват при откриване на строителната площадка (протокол 2 и/или заверка на 
заповедна книга на строежа). ПБЗ може да се възложи и в етапа до издаване на разрешение 
за строеж, както е направено и в случая. Този проект трябва да съдържа задълбочена 
технологична част, която да изяснява етапите в изпълнението на проекта – във връзка с 
изискването за оптимизиране на сроковете за реализацията му и други специфични 
изисквания на възложителя. 

 

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Технически паспорт на сградата, изготвен по реда на чл. 2(2) от Наредба № 5 „за 
техническите паспорти на строежите“, с приложения. 

2. Примерна функционална/технологична схема за организация на работните 
процеси в сградата. 

 

IX. ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ 
ПРОЕКТ. 

• Закон за устройство на територията; 
• Наредба № 7 от 2003 г. на МРРБ „за правила и нормативи за устройство на 

отделните територии и устройствени зони“; 
• Наредба № 4 от 2001 г. на МРРБ „за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти“; 

• Закон за културното наследство; 

 



 

• Наредба 4 на МК и МРРБ от 2016 г. „за обхвата и съдържанието на 
документации за извършване на консервационно-реставрационни дейности на недвижими 
културни ценности“; 

• Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. „за планиране и проектиране на 
комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии“; 

• Наредба № 4 на МРРБ от 2006 г. „за ограничаване на вредния шум чрез 
шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при 
изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството“; 

• Наредба РД-02-20-3 на МРРБ „за проектиране, изпълнение и поддържане на 
сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, 
здравеопазването, културата и изкуствата“; 

• Наредба  № Iз-1971 от 2009 г. на МВР и МРРБ „за строително-техническите 
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“; 

• Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” от 1986 г. 
• Наредба № 3 от 2004 г. „за основните положения за проектиране на 

конструкциите на строежите и за въздействието върху тях”. 

• Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. на МРРБ „за проектиране на сгради и 
съоръжения в земетръсни райони“; 

• Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. „за проектиране на строителните конструкции 
на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни 
конструкции“. 

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 
• Наредба № 2 „за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд при извършване на строителни и монтажни работи“; 
• Наредба № РД-07-2 „за условията и реда за провеждането на периодично 

обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд“; 

• Наредба № РД-07-3 от 2014 г. „за минималните изисквания за микроклимата на 
работните места“; 

• Наредба № 7 от 1999 г. „за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 
оборудване“; 

• Наредба № 4 от 2009 г. „за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите 
в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, вкл. за хората с 
увреждания“; 

• Закон за опазване на околната среда; 
• Наредба № 13/2003 г. „за защита на работещите от рискове, свързани с 

експозиция на химични агенти при работа”; 
• Наредба № 1/2005 г. „за норми за допустими емисии на вредни вещества 

(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на 
емисии”; 

• Наредба № 3 „за устройството на електрическите уредби и електропроводните 
линии“; 

 



 

• Наредба № 1 „за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби 
за ниско напрежение в сгради“; 

• Наредба № 16-116 „за техническа експлоатация на енергообзавеждането“; 
• Наредба № РД-02-20-1 „за технически правила и нормативи за контрол и 

приемане на електромонтажни работи“; 
• Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с 

напрежение до 1000 V; 
• Наредба № 4 от 2005 г. „за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни 

ВиК инсталации“; 
• Закон за Енергийната ефективност; 
• Наредба № 7/2004 г. „за енергийна ефективност на сгради“; 
• Други – по-горе цитирани в текста на Заданието и други приложими нормативни 

документи от законодателството в страната. 
 

Всички изисквания в нормативните документи да се прилагат в съответствие с 
измененията и допълненията на последните към момента на изработване на 
инвестиционния проект, като се съобразят конкретно посочените в Заданието 
допустими отклонения от съвременни норми в някои от тях – валидни за настоящия 
обект. 
 

април 2019 г.  
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Част А "Основни характеристики на строежа" 

Раздел I "Идентификационни данни и параметри" 

1.1. Вид на строежа: средно-етажна полумасивна сграда 

1.2. Предназначение на строежа: за жилище и обществено обслужване 

1.3. Категория на строежа: четвърта, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4.е. от ЗУТ 

1.4. Идентификатор на строежа: КККР 

№ на кадастрален район: 68134.100 

№ на поземлен имот: 278 

№ на сграда: 278.2 

1.5. Адрес: Софийска област, гр. София, 1000, Столична община, ул. „Генерал Гурко“№ 7  

1.6. Година на построяване: 1880 - 1885г. 

1.7. Вид собственост: Държавна частна, с преотстъпени права за ползване и управление на 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

1.8. Промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията, година на 
извършване. 
1.8.1. Вид на промените: 
(реконструкция (в т.ч. надстрояване и пристрояване), основно обновяване, основен ремонт, 
промяна на предназначението) 
Сградата е строена през 1880-85 г. за жилище на известен и заможен човек - проф. д-р Богомил 
Берон. Първият етаж е бил клиника с обществен достъп - анфиладно разположени салони, а 
вторият етаж е бил предназначен за жилищни нужди. Вероятно покривът е бил доста по-нисък и 
тавански етаж първоначално не е имало. Страничен вход – може би на мястото на сегашния откъм 
ул. „К. Шапкарев“, но не в същия вид, е водил до обслужващи/домакински и слугински помещения. 
По архивни кадастри се отчита, че дълго време сградата е стояла самотно на ъгъла на двете улици, 
а в началото на 30те години на XX век към нея е пристроена друга сграда в северозападна посока, 
а през 1935 г. е покрит и югоизточният калкан – със съществуващата в момента постройка. 
Пострадала е от бомбардировките над София през 1944 г. и не е възстановявана в оригиналния си 
вид, за който липсват архивни данни. При огледи се установяват безспорни отлики в начина на 
изграждане на северната фасада, която вероятно е най-значително реконструирана при 
възстановяването на сградата. Долепената северозападна сграда не е възстановена и до сега 
петното е незастроено и е част от паркинга във вътрешния двор. 
Сградата е загубила първоначалния си фасаден облик и голяма част от детайлите в екстериор и 
интериор. Има данни, че в 30те год. на м.в. партерният етаж се е ползвал с търговска цел – за 
магазини. Рустиката в приземния етаж е нарушена и замазана. Прозорците са имали богато 
профилиран ключов камък, запазен сега единствено при незастроената част по югоизточната 
фасада към двора. Точно в този ъгъл в миналото е имало зимна градина, а балконът който я е 
покривал, по-късно е укрепен конструктивно със стоманобетонна плоча, като на втория етаж 
пространството е изградено с тухлени стени и покрито със скатно покритие. Целият мансарден 
етаж е преустроен – очевидно задигнат, като дървените конструкции са по настоящем покрити с 
гипсофазер. 

 



 

През 1937 г. наследниците на д-р Б. Берон даряват сградата на Софийския университет. През 1952 
г. е актувана като държавна собственост. До началото на 90те год. м.в. е ползвана от 
„Софжилфонд“. След предоставяне на правата за ползване и управление на СУ, сградата е отдавана 
под наем. 
Последно в нея е резидирала фирма „Изола – Петров“, която е извършила реконструкцията в 
настоящия вид на обекта. Мансардният етаж е преустроен за офисни помещения. Навсякъде в 
сградата са направени окачени тавани с гипсови (минерални) плочи върху алуминиеви профили. 
Керемидите са подменени с битумни, като профилираният мансарден корниз също е облепен с 
битумни шиндли. Оригиналните прозорци са подменени с PVC дограма. За този ремонт има 
одобрен инвестиционен проект, съгласуван в МК (НИНКН) 
1.8.2. Промени по чл. 151 ЗУТ (без разрешение за строеж): няма данни 

1.8.2.1. Вид на промените: няма данни 

(вътрешни преустройства при условията на чл. 151, т. 3 ЗУТ, текущ ремонт съгласно чл. 151, т. 4, 
5 и 6 ЗУТ). 
1.8.2.2. Опис на наличните документи за извършените промени: няма данни 

1.9. Опис на наличните документи: 
1.9.1. Инвестиционен проект, одобрен от: Технически проект за обект: Ремонт на покрив, 
боядисване фасади и частична промяна на предназначение на сутерен и първи етаж на офисна 
сграда в имот 7 [стар], кв. 468, м. „Център“, ул. „Ген. Гурко“ № 7, м. юни 2003 г. 
1.9.2. Разрешение за строеж – не е налично 

1.9.3. Преработка на инвестиционния проект, одобрена на – няма данни 

1.9.4. Екзекутивна документация – не е изготвяна 

1.9.5. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ – не е наличен 

1.9.6. Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ – не е наличен 

1.9.7. Разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация – не е налично 

1.9.8. Удостоверение за търпимост – не е налично 

1.10. Други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа: 

Към настоящия момент, сградата не се използва – от няколко години, по никое от по-горе 
упоменатите предходни предназначения; сградата не се обитава. Извършваните ремонти не са 
променили вида на плановата ѝ структура, конструкция и фасади от периода след възстановяването 
ѝ след бомбардировките през 1943-44 г. и ползването ѝ със смесени жилищно-търговски функции. 
От тези ремонти са останали вътрешни подобрения като: боядисване на стени, подмяна на 
настилки, смяна на дограми, ремонт на санитарните възли, подмяна на осветителни тела и др. 
несъществени интериорни намеси; също – ремонт на покрива и подмяна на покривното покритие. 

Раздел II "Основни обемно-планировъчни и функционални показатели" 

2.1. За сградата: 

2.1.1. Площи: 
Сутерен/ниво – 2.80                        227.17 кв.м. 
Партер/ниво  +/- 0.00                      240.10 кв.м. 
Етаж/ниво  + 4,40                            240.60 кв.м. 
Мансарда ниво + 8,55                     227.09 кв.м. 
ЗП/застроена площ                          240.10 кв.м. 
РЗП/разгъната застроена площ      707.79 кв.м.  

 



 

2.1.2. Обеми: 
застроен обем     3570.177 м3 

полезен обем     2220.593 м3 

2.1.3. Височина: 10.83 м к. корниз; средно-високо застрояване - над 10 м 

брой етажи: 2 основни  

надземни       2 

мансарден      1 

полуподземни      1 

2.1.4. Инсталационна и технологична осигуреност: 
(в т.ч. сградни инсталации, сградни отклонения, съоръжения, технологично оборудване, системи 
за безопасност и др.) 
Водоснабден и канализиран – „Софийска вода“ АД 

Електро-захранен – ЧЕЗ БГ 

Топлофициран – „Топлофикация София“ ЕАД 

Телефонизация – БТК/Vivacom; не се ползва 

СОТ - прекъснат 

Евакуационно осветление 

2.2. За съоръжения на техническата инфраструктура: 
Индиректна абонатна станция, БГВ, топлопроводна мрежа, функционираща само в сутерена; 

Главно ел. табло, етажни разпределителни табла; 

Водомер – студена вода. 
2.2.1. Местоположение (наземни, надземни, подземни): 
Абонатна станция и БГВ в сутерена; 
Главно електромерно табло на фасада, разпределителни табла по нивата; 

Водомер в сутерена. 

2.2.2. Габарити (височина, широчина, дължина, диаметър и др.) 
Абонатна станция: площ 8.2 кв.м; 
Главно ел. табло: 1.0 м/1.20 м; 

Етажни разпределителни табла: тип апартаментни. 

2.2.3. Функционални характеристики (капацитет, носимоспособност, пропускателна способност, 
налягане, напрежение, мощност и др.) 
Главно ел. табло – 55 kW / 80 А; 

Абонатната станция - топлинна мощност 100 kW и 50 kW за БГВ. 
2.2.4. Сервитути: Сградата е на калкан на югоизток по ул. „ген. Гурко“. Разположена е на улична 
регулация по двете пресичащи се улици „ген. Гурко“ и „К. Шапкарев“. В североизточна посока, 

отстоянието до съседен имот е редуцирано спрямо актуални сервитутни параметри – заварено 
положение, оригинална застройка (реконструкция) от 40те год. на XX век. 

2.3. Други специфични характерни показатели в зависимост от вида и предназначението на 
строежа: 

Сградата е разположена в у.п.и. VIII278 от кв. 468 по ПР на м. „Център“ на район Средец на 
Столичната община (СО). Имотът и сградата попадат в обособена централна устройствена зона 
(Ц2) по ОУПСО. Застрояването е сключено в два имота. Сградата е недвижима културна ценност 
от местно значение, обявена в ДВ бр. 40/1978 г. под № 121 в списъка на н.к.ц. в София. Според 
ОУПСО попада също така в обхвата на: групова недвижима културна ценност „Исторически 

 



 

градски център“; „обособени територии, съдържащи урегулирани имоти с паметници на културата 
[н.к.ц.]“; охранителната зона на историко-архитектурния резерват „Сердика – Средец“ – територии 
с особена и превантивна устройствена защита, с режими, определени в правилата за приложение 
на ОУПСО (ЗУЗСО). 

Раздел III "Основни технически характеристики" 

3.1. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания 
по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ към сградите  
3.1.1. Вид на строителната система, тип на конструкцията  - полумасивна, с носещи стени, върху 
ивични основи от каменна зидария/бутобетон, подови конструкции пруски свод и гредоред, 
частично – стб. плочи, покрив дървена конструкция. 
3.1.2. Носимоспособност, сеизмична устойчивост и дълготрайност на строежа. 
- стойност за конкретния строеж: 
По отношение на Наредба No-02-20-2 „за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни 
райони” от 2012-та година, сградата като цяло се класифицира като „неосигурена” на сеизмични 
въздействия, поради факта, че е строена много преди 1987-ма година. От момента на построяването 
ѝ до момента на огледа обаче, сградата е била неколкократно подложена на сеизмични въздействия 
(до VII-ма степен по скалата MSK), както и на няколко по-силни такива – земетресението с 
епицентър Вранча, Румъния от 04.03.1977 г., усетено в София като VII-ма/VIII-ма степен по 
скалата MSK и земетресението от 22.05.2012 г. с епицентър близо до гр. Перник, класифицирано 
като VII-ма степен по скалата MSK.  По сградата няма пукнатини или други дефекти, възникнали 
пряко в резултат на някое от тези въздействия. Констатираните дефекти по сградата отговарят на 
изискването за неизменяемост (в рамките на 5%) на носещата способност, коравина и дуктилност 
на конструкцията. Режимът на експлоатация на сградата като цяло, е същият, който е бил заложен 
при първоначалното ѝ изграждане. Поради тези факти, съгласно горецитираната наредба, за нея 
може да бъде дадена положителна оценка на сеизмичната ѝ осигуреност, тъй като тя изпълнява 
изискванията за това. 
- еталонна нормативна стойност  - IX та степен на земетръс 

3.1.3. Граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост): 
- стойност за конкретния строеж - III та степен на огнеустойчивост. 
- еталонна нормативна стойност - III та степен на огнеустойчивост. 
3.1.4. Санитарно-хигиенни изисквания и околна среда: 
3.1.4.1. осветеност: достатъчна – луменисцентна/смесена, морално и физически остарели 

осветителни тела 

- стойност за конкретния строеж - 100/500 lx.  

- еталонна нормативна стойност - средна 300 lx 

3.1.4.2. качество на въздуха: 

- стойност за конкретния строеж  - няма данни 

- еталонна нормативна стойност – няма данни 

3.1.4.3. санитарно-защитни зони, сервитутни зони: 
- стойност за конкретния строеж - не  

- еталонна нормативна стойност – няма данни 

3.1.4.4. Изисквания за здраве и опазване на околната среда: 
- конкретно за сградата: 

 



 

сградата е със статут на единична недвижима културна ценност от местно значение; попада в 
обхвата на групова н.к.ц. и в обхвата на охранителна зона на археологически резерват 

- съгласно ЗКН и ОУПСО: 
определени са правила за опазване на н.к.ц. и режими на особена и превантивна устройствена 
защита за територията на обекта  
3.1.5. Гранични стойности на нивото на шум в околната среда, в помещения на сгради, 
еквивалентни нива на шума от автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др.: 
- стойност за конкретния строеж: 65 dB за околната среда. 
- еталонна нормативна стойност: 40 dB.  

3.1.6. Стойност на енергийната характеристика, коефициенти на топлопреминаване на сградните 
ограждащи елементи. 
- стойност за конкретния строеж: 
Сутерен: 

- под: ламинат върху pvc подложка, бутобетон 20-30 см, подравнен терен: Uизч. = 3.0 W/m2K 

референтна стойност, според Наредба № 4 от 2004 г. за енергийна ефективност: U = 0.45 W/m2K 

- стени: 60 см, от които 14 см тухла, като завършващ слой: Uизч. = 1.3 W/m2K 

референтна стойност, според Наредба № 4 от 2004 г. за енергийна ефективност: U = 0.28 W/m2K. 

Партер и етаж: 
- зид: 48 см от вътре 3 см варопясъчна мазилка; от вън 4-5 см варопясъчна мазилка; Uизч. = 1.16 

W/m2K 

референтна стойност, според Наредба № 4 от 2004 г. за енергийна ефективност: U = 0.28 W/m2K. 

- дограма - трикамерна PVC дограма; Uизч. = 1.85 W/m2K 

референтна стойност, според Наредба № 4 от 2004 г. за енергийна ефективност: U = 1.40 W/m2K. 

Мансарда: 

 - зид: 48 см от вътре 2-3 см варопясъчна мазилка, 8 см минерална вата 1.25 см гипсокартон; от вън 
4-5 см мазилка: Uизч. = 0.4 W/m2K 

референтна стойност, според Наредба № 4 от 2004 г. за енергийна ефективност : U = 0.28 W/m2K.  

 - стени: наклонени (между кота корниз и кота ръб мансарда/в рамките на дървената конструкция): 
битумни керемиди, дъсчена обшивка (2-3 см), дървени ребра 12/12 см с минерална вата 8 см между 
тях, 1.25 см гипсокартон: Uизч. = 0.36 W/m2K 

референтна стойност, според Наредба № 4 от 2004 г. за енергийна ефективност: U = 0.25 W/m2K. 

 - таван (от горе на долу): битумни керемиди, дъсчена обшивка (2-3 см), дървени ребра 12/12 см, 
въздух/дървена конструкция, дървен таван 3-4 см с минерална вата 8 см над него, окачен таван 
2х1.25 см гипсокартон: Uизч. = 0.35 W/m2K 

референтна стойност, според Наредба № 4 от 2004 г. за енергийна ефективност: U = 0.25 W/m2K. 

 - дограма - трикамерна PVC дограма: Uизч. = 1.85 W/m2K 

референтна стойност, според Наредба № 4 от 2004 г. за енергийна ефективност: U = 1.40 W/m2K. 

- еталонна нормативна стойност 281 за административни сгради – 340 kWh/m2 (специфичен 
разход на потребна енергия), според приложение № 10 към чл. 6, сл. 2 от Наредба № 4 от 2004 г. 
за енергийна ефективност.  
3.1.7. Елементи на осигурената достъпна среда - няма 

3.2. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания 
по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ към строителните съоръжения: 

- осигурени: за осветеност; за опазването на обекта като н.к.ц. и неговата среда 

 



 

- близки до еталонните стойности: строителни конструкции; за пожарна и аварийна безопасност; 

шумоизолация и шумозащита; енергийна ефективност 

- неосигурени, или няма данни: качество на въздух; санитарно-защитни сервитути; достъпна среда 

Раздел IV "Сертификати" 

4.1. Сертификати на строежа 

4.1.1. Сертификат за енергийна ефективност - няма 

4.1.2. Сертификат за пожарна безопасност - няма 

4.1.3. Други сертификати - няма 

4.2. Сертификати на строителни конструкции и/или строителни продукти - няма 

4.3. Декларации за съответствие на вложените строителни продукти - няма 

4.3.1. Декларации за съответствие на бетон - няма 

4.3.2. Декларации за съответствие на стомана - няма 

4.4. Паспорти на техническото оборудване – не са налични (сградата не е в експлоатация) 
4.4.1. Паспорти на машини – не са налични (сградата не е в експлоатация) 

4.5. Други сертификати и документи - няма 

Раздел V "Данни за собственика и за лицата, съставили техническия паспорт" 

5.1. Данни за собственика: 
Държавна частна собственост, АДС 08019/2012 г.; 
преотстъпени права за ползване и управление на СУ „Св. Климент Охридски“ 

адрес: гр. София 1504, бул. „Цар Освободител“ № 15 

5.2. Данни и удостоверение на консултанта: 
5.2.1. Данни за наетите от консултанта физически лица [данни за екипа, извършил обследването] - 
екип от проектанти с пълна проектантска правоспособност – в съответствие с чл. 176в, ал. 1 от 
ЗУТ, действащи като юридическо лице „СЕЛКО 7“ ЕООД 

5.2.1. Данни за фирмата, извършила обследването:  
„СЕЛКО 7” ЕООД 

седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Кишинев“ № 16, бл. Б, ет. 7, 
ап. 4; ЕИК и код по Регистър БУЛСТАТ 121301876 и ДДС номер BG121301876, представлявано от 
Светослав Петров Ризов, в качеството му на управител. 
5.2.2. Номер и срок на валидност на удостоверението: не е приложимо за фирмата 

5.3. Данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност: не са 
приложими за фирмата 

5.4. Данни за техническия ръководител за строежите от пета категория: не са приложими 

5.5. Данни и удостоверения за лицата, извършили обследването и съставили техническия 
паспорт на строежа: 

(1) архитект Светослав Петров Ризов – част Архитектура 

Удостоверение за ППП - КАБ № 2121 

Удостоверение № 09-00-16/21.03.2014 г. за вписване в публичния регистър по чл.165 от ЗКН. 
(2) инж. Недялко Руменов Тонев – част Строителни конструкции 

Удостоверение за ППП - КИИП № 06079 

 



 

(3) инж. Мария Евгениева Абаджиева - технически контрол по част Конструктивна 

Удостоверение за упражняване на технически контрол по част Конструктивна - КИИП № 01303 

(4) инж. Любомир Сашев Стайков – част ОВиК, енергийна ефективност 

Удостоверение за ППП - КИИП № 10547 

(5) инж. Христо Борисов Парашкевов – част Електроинсталации, сградна автоматизация 

Удостоверение за ППП - КИИП № 03356 

(6) инж. Васил Антонов Тодоров – част ВиК, пожарогасителни системи 

Удостоверение за ППП - КИИП № 06447 

(7) инж. Йордан Ангелов Недев – част Пожарна и аварийна безопасност 

Удостоверение за ППП - КИИП № 17095. 
(8) инж. Иван Петров Славнин – част Геодезия 

Удостоверение за ППП - КИИП № 01911 

Част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти" 

1. Резултати от извършени обследвания 

1.1. Архитектура 

1.1.1. Общи данни за обекта: 

Обектът е полумасивна сграда, локализирана в същинския център на столицата. 

Местонахождението му e в началото на една от основните улици на града - „ген. Гурко“, която 
свързва Градската градина на София с Перловска река в направление югоизток - северозапад. 
Основният достъп до сградата е през главния ѝ вход от ул. „ген. Гурко“. Откъм ул. „К. Шапкарев“ 

има втори – служебен вход. Паркиране на превозни средства може да се извършва в частен паркинг 
с контролиран 24-часов достъп, обособен в съседния незастроен имот, северно от обекта. 
Сградата е с два основни етажа, полуподземен етаж и висок мансарден етаж. Поради тази причина, 
в някои документи е отбелязвана като триетажна, или с 2 ½ етажност. Изпълнена е с полумасивна 
конструкция – плътни тухлени стени и каменни основи, междуетажни конструкции с пруски свод 
и гредоред, и частично изпълнени стоманобетонови елементи – вероятно в късни преустройства. 
Покривът е дървен, с висяща конструкция, с покритие от битумни шиндли по настоящем. 
Височината ѝ е 10.74 м по ул. „ген. Гурко“ и 10.83 м по ул. „Кузман Шапкарев“, поради което е 
определена като средновисоко застрояване. 
Обектът е част от културното наследство на столицата. Архитектурата е решена в духа на 
неокласицизма и действа с красиво оформените си прозорци с полуколони и фронтони. Както се 
вижда от архивни снимки – първоначално приземният етаж е бил рустициран с обемно изнесен и 
профилиран ключов камък над всеки прозорец в партера. Сега гладка мазилка покрива фасадите, 
а декоративната им украса е премахната. Марсилските керемиди са заменени с битумни. Фасадите 
към двете прилежащи улици са определено по-представително третирани. 
По-голям интерес представлява интериорът с приемен салон и дървено официално стълбище с 
красив дървен парапет от струговани елементи. Салонът има горно осветление през двата етажа, 
сега затворен вторично с плоча. Всички помещения на първия етаж имат гипсови тавани - сега в 
лошо състояние и скрити с окачен таван от минерални плочи на алуминиева скара. Вероятно 
сградата е една от най-ранните жилищни постройки с масивна/полумасивна конструкция в София. 

1.1.2. История на изграждане и експлоатация на обекта: 

 



 

Сградата е строена през 1880-85 г. за жилище на известен и заможен човек - проф. д-р Богомил 
Берон. Първият етаж е бил клиника с обществен достъп - анфиладно разположени салони, а 
вторият етаж е бил предназначен за жилищни нужди. Вероятно покривът е бил доста по-нисък и 
тавански етаж първоначално не е имало. Страничен вход – може би на мястото на сегашния откъм 
ул. „К. Шапкарев“, но не в същия вид, е водил до обслужващи/домакински и слугински помещения. 
По архивни кадастри се отчита, че дълго време сградата е стояла самотно на ъгъла на двете улици, 
а в началото на 30те години на XX век към нея е пристроена друга сграда в североизточна посока, 
а през 1935 г. е покрит и югоизточният калкан – със съществуващата в момента постройка. 
Пострадала е от бомбардировките над София през 1944 г. и не е възстановявана в оригиналния си 
вид, за който липсват архивни данни. При огледи се установяват безспорни отлики в начина на 
изграждане на северната фасада, която вероятно е най-значително реконструирана при 
възстановяването на сградата. Долепената североизточна сграда не е възстановена и до сега 
петното е незастроено и е част от паркинга в съседния вътрешен двор. 
Проучваната сграда е загубила първоначалния си фасаден облик и голяма част от детайлите в 

екстериор и интериор. Има данни, че в 30те год. на м.в. партерният етаж се е ползвал с търговска 
цел – за магазини. Рустиката в приземния етаж е нарушена и замазана. Прозорците са имали богато 
профилиран ключов камък, запазен сега единствено при незастроената част по югоизточната 
фасада към двора. Точно в този ъгъл в миналото е имало зимна градина, а балконът който я е 
покривал, по-късно е укрепен конструктивно със стоманобетонна плоча, като на втория етаж 
пространството е изградено с тухлени стени и покрито със скатно покритие. Целият мансарден 
етаж е преустроен – очевидно задигнат, като дървените конструкции са по настоящем покрити с 
гипсофазер. 
През 1937 г. наследниците на д-р Б. Берон даряват сградата на Софийския университет. През 1952 
г. е актувана като държавна собственост. До началото на 90те год. м.в. е ползвана от 
„Софжилфонд“. След предоставяне на правата за ползване и управление на СУ, сградата е отдавана 
под наем. Последно в нея е резидирала фирма „Изола – Петров“, която е извършила 
реконструкцията в настоящия вид на обекта (без ресторантската част). Мансардният етаж е 
преустроен за офисни помещения. Навсякъде в сградата са направени окачени тавани с гипсови 
(минерални) плочи върху алуминиеви профили. Керемидите са подменени с битумни, като 
профилираният мансарден корниз е също брутално облепен с битумни шиндли. Оригиналните 
прозорци са подменени с PVC дограма. За този ремонт има одобрен инвестиционен проект, 
съгласуван в МК (НИНКН), който е ползван при настоящото заснемане. Оригинал на проекта се 

намира във възложителя. 

По настоящем сградата не се използва. 

1.1.3. Актуално състояние: 

Общото експлоатационно състояние на сградата, констатирано при проведените огледи, е добро. 
Налице са повърхностни нарушения по стени и тавани, влияещи на пълноценната ѝ експлоатация 
и естетиката на отделни зони и елементи. Някои от тези нарушения обаче са следствие на 
прогресиращи конструктивни проблеми. Проблематиката е илюстрирана в графичната част на 
архитектурното заснемане. Подробно описание на конструктивното състояние на обекта е 
представено в част конструктивна на обследването. 
Сериозни обрушвания се наблюдават в екстериор, следствие на атмосферни агресии. 
Повърхностният слой на фасадната мазилка е нарушен поради неовладяни течове от дъждовни 
води. Ламаринената обшивка на корнизите също е компрометирана, което е довело до обрушвания. 

 



 

Последните са били вторично замазани, което от своя страна е довело до изличаване на 
характерния профил и естетическите му качества. При водосточните тръби има подкожушвания на 
мазилката. Цокълът на сградата изцяло е подновен с натрупване на втори слой бучардисана 
циментова замазка. Последната е вече износена и на места обрушена. Има отчупени парчета от 
вторична облицовка с плочи по страничното северозападно стълбище. 
В сутерена се наблюдава овлажняване на стените и на места се виждат плесени, което се дължи 
както на повърхностни натичания отвън поради лоши изолации и амортизирани водостоци, така и 
от инфилтриране на подземни води - югозападният ъгъл на сградата попада над затрупано водно 
корито. Там се наблюдават и най-сериозните конструктивни нарушения на обекта. 

1.1.4. Състояние на сградата и помещенията в нея и първоначална преценка за необходимите мерки 
за привеждането им към действащите експлоатационни норми: 

Пред вид липсата на архивни данни за първоначалния вид на сградата – към края на XIX/началото 
на XX век, се приема оптимална дата на н.к.ц. към периода на създаване на настоящия ѝ вид – 

втората половина на 40те год. м.в. Обектът е оценен и обявен за недвижима културна ценност 
(тогава – паметник на културата) именно към този период, и без късните екстериорни и интериорни 
намеси – новите дограми, поликарбонни покрития, гипсофазерните покрития и облицовки, 
балатумните настилки, вторичните замазвания и боядисвания – прикриването на детайли и т.н. 
Вероятно в периода след  30те год. м.в. обектът е търпял и други текущи промени, но няма данни 
за тях, и те се вписват в цялостния му облик към така определената му оптимална дата на създаване 
и експлоатация. 
Стоманобетонното стълбище към западния вход е реализирано в няколко етапа през последните 
десетилетия. За него е изготвен конструктивен проект, който обаче не отговаря изцяло на 
настоящия му вид. Проектът се съхранява от възложителя. Това стълбище свързва партера със 
сутеренната част, заема малка част от обема на сградата и е пространствено, функционално и 
визуално изолирано от основните помещения, поради което може да се приеме неговото 
съществуване, не компрометиращо вида на сградата към оптималния ѝ период. 

1.1.5. Оценка на състоянието и пригодността на сградата по зони и помещения: 

Главен вход, партерен етаж: 

Централното влизане в първия етаж (партер) от югозапад (от ул. „ген. Гурко“) се осъществява през 
диференцирани стъпала, които водят до широко фоайе. От фоайето се развива широка трираменна 
стълба към горните нива, която налага основното впечатление за представителния характер на 
интериора на сградата. Стълбището е запазило автентичния си характер (от оптималния период на 
изграждане на обекта.), но е многократно боядисвано. Необходима е неговата реставрация, като се 
прецени цветово решение, съответстващо на вида на такъв тип интериорни елементи от периода, 
и естетиката на новото предназначение на обекта. Стъпалата са покрити с балатум, който да се 
премахне и се прецени вида на нови настилки, предпазващи дървените стъпала от износване (меки 
настилки – текстилни пътеки, др.). Предверието е покрито в зоните на площадките с нова твърда 
настилка (гранитогрес), не-кореспондираща с оригиналните покрития в помещенията с дюшеме. 
Необходимо е да се прецени целесъобразността от нейната подмяна. Стените във фоайето са 
измазани, а таванът е от окачени минерални плочи, скриващи оригинални гипсови елементи. 
Поради неовладян теч - навярно от входната врата, фоайето се е пълнило продължително време с 
дъждовна вода, която е попила в стените, като ги е овлажнила и на места мазилката е набъбнала и 
е започнал процес на деструкция. В стълбищното пространство се наблюдават пукнатини по 

 



 

стените. В общи линии - както се вижда от направените шурфове, може да се каже, че скритите 
конструктивни елементи са в добро състояние и не се налага подмяната им в този участък. В 
местата с пукнатини е добре мазилката да се изчука и повторно да се положи, за да може 
еднозначно да се определи състоянието ѝ, както и да се установи самото естество и причината, 
довела до напукванията. 
На нивото на входното фойае се намира самостоятелна стая и две преходни (анфиладни) 
помещения, които вероятно са били помещенията на ранната клиника. Състоянието им е много 
добро, но и в тях се наблюдават късни намеси, компрометиращи оригиналния им вид – подменени 
дограми, первази, настилки, многократно боядисвани врати, както и поставянето на окачен таван 
тип Armstrong. Фоайето осъществява връзката и с късното западно стълбище, което е изолирано 
със заключваща се врата. 

Сутерен: 

Достъпът до сутерена на сградата първоначално се е осъшествявал само от стопанското стълбише, 
в последствие преустройвано. Направена е допълнителна връзка между него и сутерена, където се 
намират още зални площи, зоната в северната част, където са двете тоалетни и абонатната. 
Връзката е осъществена посредством разликата на нивата между терена и това на подпрозоречния 
перваз на градината. В бъдеще трябва да се прецени целесъобразността от запазване на този 
подход, или неговото затваряне. Преценката зависи от решението на бъдещ паркинг и осигуряване 
на достъпна среда до обекта, съгласно Наредба 4 на МРРБ „за проектиране, изпълнение и 
поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хората с увреждания“, респектирайки принципите за опазване на недвижимата 
културна ценност. Във връзка с последното – да се прецени възможността за изграждане на 
повдигателна платформа (панорамен асансьор), която е твърде необходима, не само за осигуряване 
на достъпна среда в етажите на сградата. Поставяне на такъв асансьор извън обема на сградата не 
е желателно. 
Сутеренната част е интактна по отношение първоначалния ѝ вид (краят на XIX/началото на XX 
век). Не са извършвани планови промени, с изключение на пробива към горното ниво – при новите 
стълбища - в дворищната зона и свързващото с партера. Съвременните намеси са изключително в 
настилки, облицовки и обзавеждане. 

Етаж: 

Планиран е с просторни анфиладно подредени помещения, което би създало неудобства при 
бъдещото им ползване с различни функции. В северната част на етажа, до стопанското стълбище, 
което свързва всички нива от сутерена до тавана са разположени WC, баня и малко помещение, 
може би ползвано като кухненски офис. До него са били разположени трапезария и дневна стая. В 
западната част на етажа са били разположени спалните помещения. В най-късен период всички 
тези помещения са били ползвани за офиси. В участъка на тоалетните видимо са правени планови 
промени в този период. 

Мансарда: 

Таванският етаж е преустройван за нуждите на офисните функции на „Изола-Петров“. 
Преустройствата са извършвани с леки гипсокартонени плоскости и остъклени алуминиеви 
преградни стени. Всички намеси са обратими. Стълбата към нивото е по-тясна, със стругован 
дървен парапет, но тя е ранна – вероятно от оптималната дата на обекта. Подовете са покрити с 

 



 

ламинат, стените с гипсофазер, а таванът е окачен с минерални плочи под нивото на столиците, 

оформящи мансардния корниз. Направено е и затваряне на атриума (също ранно), преминаващ 
през обема на представителното стълбище и завършващ с естествено горно осветление. 
Уточняването на локализацията на бъдещите функции по помещенията предстои. В тази връзка ще 
бъдат конкретизирани и изискванията към ремонта на прежде описаните участъци от обекта. 

1.1.6. Изводи и препоръки: 

Сградата подлежи на ремонт, с разнообразни намеси в различни нейни участъци. Особено 
внимание трябва да се обърне на конструктивното ѝ укрепване, което не трябва да нарушава 
качествата ѝ на н.к.ц. и пълноценната ѝ бъдеща експлоатация.  
Сградата не е изградена съгласно актуалните днес изисквания за достъпна среда, шумоизолация и 
шумозащита, и за енергоефективност, които норми не са били действащи в процеса на нейното 
проектиране и изграждане. Достъп съгласно изискванията на Наредба 4 на МРРБ „за проектиране, 
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 
населението, включително за хората с увреждания“ може да се осигури откъм бъдещата зона за 
паркиране в дворното пространство. Ако се ползва по-голям участък от ограничения съгласно 
актуалните документи за собственост, то трябва да се влезе в съгласие за това с останалите 
съсобственици в у.п.и. 
Всички вътрешни дограми подлежат на реставрация – сваляне на боя и тониране, съответстващо 
на периода на изграждане. Окачените тавани и гипсофазерни облицовки по етажите трябва да се 
премахнат, за да се открият автентичните гипсови и дървени елементи. Консервацията на тези 
елементи е предизвикателство, но успешното им експониране би довело до възвръщане на 
изгубения първообраз на помещенията в сградата, а с това и до повишаване на естетическата ѝ 
стойност. Възвръщането на първообраза на сградата би довело до разкриване на цялото ѝ 
великолепие. Това би било напълно в хармония с характеристиката на околното градско 
пространство и неговото представително значение. Наличните оригинални декоративни елементи 
по източната фасада предпоставят възможността за реставрация на партерния етаж и цокъла на 
сградата. Също и оформяне на профилиран ключов камък върху всеки от прозорците по 
оригинално запазения в източната фасада. Да се потърсят следи от украса с „гирлянди“ по 
подпрозоречните престилки. Представителната порта, както и останалите в интериор, да добият 
оригиналното си звучене като масивност и стилистично детайлиране. Особено внимание да се 
обърне на профила на корнизите - етажният и главният мансарден. Тъй като те са вторично 
замазани необходимо е да се направи точно заснемане на запазените участъци с оглед изготвяне 
на шаблони за тяхната цялостна реставрация. Профилите и рамките на мансардните прозорци да 
се прецизират и да се премахнат битумните керемиди. Да се направят детайли на тенекеджийските 
работи на полите, седящите улуци, водосборните казанчета и коминни обшивки. По преценка - към 
двора да се възстанови остъклената зимна градина с подходящ метален профил и естетическо 
въздействие. 
Течове, овлажняване и свързаните с тях деструктивни процеси трябва да се прекъснат. 

1.1.7. Издирени архивни документи и ползвана информация: 

- Архитектурно заснемане, извършено през м. юли 2018 г., коригирано и допълнено от екипа, 
извършил обследването. 
- Технически проект за обект: Ремонт на покрив, боядисване фасади и частична промяна на 
предназначение на сутерен и първи етаж на офисна сграда в имот 7, кв. 468, м. „Център“, ул. „Ген. 

 



 

Гурко“ № 7, м. юни 2003 г.; сканирани са чертежи за реконструкция на фасадите – цветни. 
Цветовете в копията на чертежите да се приемат като основна тоналност, без яснота за точното им 
нюансиране; 
- Преписките във връзка с предния проект; 
- Проект за стоманобетонното стълбище към западния вход на сградата – частично реализиран. 

Оригинали и копия на предните документи се съхраняват във възложителя. 

1.2. Строителни конструкции 

Извършеното обследване е изготвено въз основа на: 
- Предварително конструктивно становище с препоръки, изготвено от проф. д-р инж. Димитър 
Димов, във фаза предпроектни проучвания за сградата, предоставено от възложителя и приложено 
към настоящия доклад; 
- Извършен оглед на място и замерване на видимите конструктивни елементи; 
- Проучване на статута на сградата в регистъра на недвижимите културни ценности; 
- Определяне на якостните характеристики на определени материали посредством 
безразрушителни методи; 
- Механично разкриване на части от конструкцията, с цел установяване на положението и 
габаритите на носещите конструктивни елементи, които не са видими; 
- Анализ на носимоспособността на сградата като цяло, предвид установеното при огледа. 
То има за цел да установи: 
- Вида и състоянието на конструкцията на сградата; 
- Вида и състоянието на земната основа; 
- Вида и състоянието на използваните материали за носещите конструктивни елементи; 
- Наличието или липсата на дефекти по конструктивни елементи на сградата и да извърши анализ 
на причините за възникването им; 
- Съответствието на изпълнения строеж по отношение на нормативните документи по част 
Конструкции, които са били в сила по времето, когато обектът е бил проектиран/изпълняван; 
- Съответствието на изпълнения строеж по отношение на актуалните нормативни документи по 
част Конструкции; 

- Има ли необходимост от мероприятия за укрепване на сградата или отделни нейни конструктивни 
елементи, с оглед осигуряване нейната безопасна експлоатация в бъдеще. 

1.2.1. Конструктивно решение: 

Фундиране: 

Теренът, на който е изградена сградата, е изцяло равнинен. Липсват данни от инженерно-геоложки 
проучвания за имота или за съседен на сградата имот. За района обаче е известно, че същестуват 
нормални условия за фуниране, в почвени разновидности от алувиални глини и чакъли, с ниво на 
подпочвени води на 4-5 м под терена (съгласно „Карта на инженерно-геоложко и хидрогеоложко 
зониране на град София“). 

Предвид етажноста на сградата и годината ѝ на построяване, може да се предполага, че е 
фундирана върху ивични основи, от каменна зидария или бутобетон, разположени по контура на 
сградата и по направление на главните носещи зидове. Сградата има сутерен, от което е видно, че 
е фундирана по-дълбоко от минималната изискуема дълбочина на фундиране от 0.80 м. 

Вертикални носещи елементи: 

 



 

Елементите на сградата, поемащи вертикални натоварвания, са носещи зидове, с различна 
дебелина, изпълнени от каменна зидария в сутерена и плътни единични тухли в надземната част, 
както следва: 
- външни сутеренни стени – от каменна зидария, с дебелина 60 см; 
- вътрешни сутеренни стени – от смесена каменно-тухлена или изцяло тухлена зидария, с дебелина 
48 см и 56 см; 
- външни стени в надземните етажи – от тухлена зидария, с дебелина 48 см, по цялата височина на 
сградата; 
- вътрешни стени в надземните етажи – от тухлена зидария, с дебелина 18 см и 32 см 

Дебелините на сградните зидове са подробно отразени в приложените архитектурно заснемане и 
конструктивните схеми, част от предварителното конструктивно становище. Фасадните и по-

голяма част от вътрешните зидове, преминават през цялата височина на сградата, осгурявайки по 
този начин както директно предаване на вертикалните товари към земната основа, така и 
значителна пространствена коравина на конструкцията по отношение на хоризонтални 
въздействия. 

Етажни подови конструкции: 

Видът и слоевете на подовите конструкции, са установени чрез локални разкрития по всички 
етажни нива, извършени от екипа, изготвил предварителното конструктивно становище с 
препоръки за сградата. Детайли на подовите слоеве както и вида, размерите и направлението на 
носещите елементи, са подробно показани в приложените конструктивни схеми с детайли, част от 
предварителното конструктивно становище. 
Подовата конструкция на кота +/- 0.00 е от вида „пруски свод“. На кота + 4.40 конструкцията над 
мокрите помещения, от северната страна на сградата, както и над помещението между оси 2 и 5, 
също от северната страна на сградата, е от типа „пруски свод“. Подовата конструкцията на 
закрития балкон откъм северната страна на сградата е тънка стоманобетонна плоча, стъпваща 
върху фасадната тухлена стена и два броя колони при най-външния ѝ край. Подовата конструкция 
при останалите помещения от това ниво е дървен гредоред с каратаван. На кота + 8.55 подовата 
конструкция е изцяло дървен гредоред. Конструкцията на кота + 11.55 се явява част от покривната 
конструкция, тъй като е развита по долния пояс на покривните ферми и е също дървена. 
Централната стълба е изпълнена изцяло с дървена конструкция; стълбата в североизточния край е 
стоманобетонна, конзолно излизаща от тухлените стени по контура си; вътрешната стълба между 
сутерена и първи етаж – също. 

Противосеизмична конструкция: 

С оглед на годината на построяване на сградата – началото на миналия век, не може да се очаква в 
нея да са заложени специално конструирани противосеизмични елементи, тъй като по това време 
не е имало изисквания за такова осигуряване на сградите. Сградата като цяло е построена и 
въведена в експлоатация преди в страната ни да влязат в сила първите правилници, 
регламентиращи строителството изобщо.  
Все пак, сградата притежава значителна коравина на хоризонтални въздействия, благодарение на 
вида на носещата си конструкция. Фасадните зидове, са изпълнени от плътни тухли, със свързващ 
варо-пясъчен разтвор, като общата им дебелина и дължина са значителни. Вътрешните зидове са с 
по-малка дебелина, но са изпълнени от същите материали. Oсновните носещи зидове са 
разположени симетрично по сградата, в две взаимноперпендикулярни направления, осигурявайки 

 



 

по този начин регулярно разпределение на коравините в план. Сградата е регулярна също и по 
височина. Съотношението между отворите за прозорци и плътните части на фасадните зидове 
отговаря на заложените в по-късни правилници изисквания. Въпреки на места лошото състояние 
на фасадните довършителни слоеве, свързващото вещество между тухлите е запазено почти 
навсякъде, с много малки изключения, които обаче не биха могли да доведат до сериозно 
редуциране на коравината на тухлените зидове. Всичко изброено до тук предполага добро 
поведение на сградата по отношение на сеизмични и други хоризонтални въздействия, въпреки 
ранната година на построяване и липсата на стоманобетонни противосеизмични елементи. 

Покривна конструкция: 

Покривът на сградата е четирискатен. Изпълнен е с дървена носеща конструкция, състояща се от 
два броя ферми, поемащи товара от една билна и два броя междинни столици. Скатовете са 
оформени с ребра, стъпващи върху столиците, а гредоред по долния пояс на фермите оформя равен 
таван над третото етажно ниво. Размерите на елементите на покривната конструкция са както 
следва: 
- ребра – 12/12 см; 
- столици – 14/14 см; 
- диагонали, вертикали и пояси на фермите -18/18 см 

Покривното покритие е хидроизолация върху дъсчена обшивка и битумни керемиди върху нея. 

1.2.2. Състояние на сградата: 

В конструктивно отношение, техническото състояние на сградата е сравнително добро. 
Последната функция на сградата – като сграда с административни помещения, не се предвижда да 
се промени в бъдеще. 
От северната страна на сградата, по фасадните и част от вътрешните стени са се развили пукнатини, 
с малка широчина (дo 0.5 см). Тяхното местоположение и направление са подробно заснети в 
графичната част на предварителното конструктивно становище, изготвено от проф. д-р инж. 
Димитър Димов. Най-вероятната причина за тяхната поява е постоянното наличие на влага в 
основите и вероятни неравномерни слягания, възникнали следствие на това. Малката им широчина 
предполага незначително редуциране на носимопособността на тези зидове по отношение на 
поемането на вертикални и хоризонтални въздействия. Въпреки това, с оглед да се спре 
разпространението и разширяването им в бъдеще, е необходимо те да се усилят локално, както и 
да се отстранят причините за възникването им. По данни на ползвателите, в сутеренното ниво има 
постоянно наличие на влага, проникваща откъм стените и пода. 
Външните мазилки са в сравнително добро състояние, макар на места по фасадите да се 
наблюдават зони с повредена мазилка. Макар само по-себе си това да не представлява 
конструктивен проблем, наличието на компрометирани зони, неминуемо би довело до излагане на 
вложените в зидовете материали – плътни тухли и свързващ разтвор, на преки атмосферни 
въздействия, най-разрушително от които е проникването на атмосферна вода и циклите на 
последователно замръзване и размръзване на тази вода в порите на тухлите или разтвора. Това от 
своя страна води до бавното им разрушаване в дълбочина и като цяло до редуциране на носещата 
им способност. Необходимо е навсякъде, където се забелязват зони с липсваща мазилка, както и 
такива с компрометирана, но все още не опадала мазилка, да се отремонтират. Задължително е да 
се използват материали и да се оформят детайли максимално близки до автентичните.  

 



 

Подовите конструкции са в добро състояние, без наличие на дефекти, индикиращи намалена 
носимоспособност или невъзможност да изпълняват безопасно предназначението си. 
Дървената покривна конструкция е частично подменена през 2003-та година. По настоящем от нея 
не се констатират течове и повреди по носещите ѝ елементи. Завършващите ѝ покрития са също в 
добро състояние. За сега, не се нуждае от ремонтни дейности. 

1.2.3. Използвани материали: 

Няма налична документация, която да съдържа точни данни за якостните характеристики на 
използваните материали в сградата – марка бетон, вид и марката на разтвора за носещите стени, 
якост на натиск на тухлите и камъните и т.н. Бетонът, най-вероятно, е забъркван ръчно на 
строителната площадка и е с ниска якост, предвид факта, че все още това не е бил масово използван 
строителен материал по времето когато сградата е изпълнявана. Предвид масовата строителна 
практика към онзи момент, установеното при огледа и справка със специализирана литература, 
предполагаемите материали, използвани за сградата са: 
- Неармиран бетон, т.нар. бутобетон – за основите, като е възможно те да са изпълнени и от зидария 
с каменни блокове; 
- Бетон М150 (приблизително съответстващ на В12.5), Rb,c = 0.75 кN/cm2 - за стоманобетонните 
етажни подови конструкции;  
- Стомана Ст3 Ra = 2100 кг/кв.см (граница на провлачване), гладки пръти - за всички армирани 
елементи – греди и плочи; 
- Плътни единични тухли, якост на натиск – мин. 5.00 MPa - за стените; 
- Свързващо вещество между тухлите, хоросанов разтвор, якост на натиск – мин. 2.50 МPa; 
- Стоманени профили за гредите на пруските сводове – лята стомана с модул на еластичност Е = 2 

100 000 кг/кв.см; 
- Иглолистен дървен материал за елементите на дървените подови и покривни конструкции. 

1.2.4. Съответствие на сградата по отношение на нормативната уредба по част Строителни 
конструкции, актуална по времето, когато сградата е била изграждана, и към настоящия момент: 

Първият нормативен документ, касаещ строителните конструкции в България е „Правилник за 
железобетонни строежи в царство България” от 1927 година. В него се определят натоварванията 
и изискванията за проектиране на стоманобетонни конструктивни елементи. Не е сигурно обаче, 
дали този правилник е прилаган за разглежданата сграда, предвид много малката площ на 
стоманобетонните елементи. Характерно за сградите от това време обаче е, че те са изпълнявани 
от обучени в чужбина – предимно западна Европа, инженери и архитекти, които са прилагали в 
строителството у нас вече утвърдените в европейските държави добри строителни практики.  

Противосеизмично осигуряване на сградата: 

По отношение на Наредба No-02-20-2 „за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни 
райони” от 2012-та година, сградата като цяло се класифицира като „неосигурена” на сеизмични 
въздействия. Както по-горе упоменато обаче, сградата все пак притежава значителна коравина на 
хоризонтални въздействия, благодарение на вида на носещата си конструкция. Това предполага 
добро поведение на сградата по отношение на сеизмични и други хоризонтални въздействия, 
въпреки ранната година на построяване и липсата на стоманобетонни противосеизмични елементи. 
Въпреки това, конструкцията на разглежданата сграда по презумпция не отговаря на редица от 
актуалните земетръсни изисквания, заложени в нормативните документи, като например 

 



 

минимален клас на бетона, минимални якостни характеристики на стоманата, изисквания за 
конструиране на елементите, поемащи сеизмични въздействия и др. Гореизброените изисквания са 
още по-строги в Еврокод и съответно те също не са изпълнени. Всичко това налага за сградата да 
се въведат ограничения за бъдещи дейности по нея, свързани с промяна на конструкцията, промяна 
на експлоатационните натоварвания, надстроявания, реконструкции и т.н. (чл. 5 от Наредба -02-

20-2 „за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”). Ако се предвиждат такива, 
те трябва да включват и мерки за цялостно осигуряване носимоспособността на конструкцията, 
съгласно изискванията на актуалната нормативна уредба за противосеизмично осигуряване на 
строежите. Абсолютно недопустимо е премахването или нарушаването на целоста на зидове, смяна 
на режима на експлоатация на някое от помещенията, или други намеси, имащи отношение към 
работата на конструкцията, без проектни предписания за това. 

Натоварвания на сградата и норми за проектиране на бетонни конструкции: 

Както беше отбелязано и по-горе, „Правилник за железобетонни строежи в царство България” от 
1927-ма година е най-ранният документ, който определя както натоварванията, така и 
изискванията за проектиране на стоманобетонни конструктивни елементи. За разглежданата 
сграда, в него са предписани следните нормативни експлоатационни натоварвания: 
- 2.00 кN/m2 за жилищни, канторни и служебни помещения, помещения за изложби и продаване 
до 50 м2; 

- 5.00 кN/m2 за коридори, балкони и стълбища; 
- Натоварване от сняг върху покривната конструкция не е предписано в горецитирания правилник, 
но на основание стойностите посочени в следващите нормативни документи, може да се счита, че 
ползваната в случая стойност е не по-голяма от 0.70 кN/m2. 
- Натоварването от вятър не е меродавно за разглеждания вид конструкция, поради което не е 
анализирано. Собствените тегла на материалите не са променяни в по-късните нормативни 
документи до настоящия момент. 
По отношение на Наредба 3 „за основните положения за проектиране на конструкциите на 
строежите и въздействията върху тях” от 2005-та година, експлоатационните натоварвания са се 
променили от момента, когато сградите са били проектирани по следния начин: 
- 1.50 x 1.30 = 1.95 кN/m2 за жилищни помещения – приблизително непроменено; 
- 3.00 x 1.30 = 3.90 кN/m2 за работни помещения - завишено; 
- 3.00 x 1.30 = 3.90 кN/m2 за коридори и стълбища – занижено; 
- Натоварването от сняг за гр. София е завишено на 1.00 кN/m2.  
В Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции” фигурират същите стойности на 
експлоатационните натоварвания за помещенията, както и в българските нормативни документи. 
Натоварването от сняг обаче, е допълнително завишено на 1.28 кN/m2.  
Тъй като сградата е била експлоатирана съгласно настоящия си вид и предназначение в 
продължение на дълъг период от време, по носещите ѝ зидове и стоманобетони плочи не се 
констатират пукнатини, деформации или други дефекти, свидетелстващи за загуба на 
носимоспособност в следствие на постоянните и експлоатационни товари и за в бъдеще не се 
очаква промяна в режима на експлоатация, няма основания да се смята, че усилията в тях не могат 
да бъдат поети с наличната им носимоспособност. 

Норми за проектиране на зидани конструкции: 

 



 

В най-първоначалните нормативни документи (но все пак влезли в сила след построяването на 
сградата), изпълнението на зиданите конструкции е регламентирано по отношение на минималната 
якост на настиск на тухлите/камъните и минималните якостни характеристики на разтвора. Има 
изисквания и за максимална етажност и минимална дебелина на носещите елементи, които за 
конкретно разглежданата сграда са спазени. Тъй като по сградата не се наблюдават 

компроментирани носещи зидове, вследствие загуба на носимопособност, може да се заключи, че 
сградата в по-голямата си част изпълнява тези изисквания. 

Норми за проектиране на дървени конструкции: 

Дървената покривна конструкция е достъпна за оглед и се намира в добро техническо състояние. 
Част от старите дървени ребра са поменени с нови, а запазените стари дървени елементи не са 
компроментирани. Подовите ребра са видими само в направените локални разкривания, но от 
общото състояние на подовете – липса на прекомерни деформации, липса на овлажнявания и т.н., 
може да се заключи, че те не са с редуцирана носимоспособност. 
По отношение на актуалните „Норми за проектиране на дървени конструкции” от 1990-та година, 
използваните материали, по всяка вероятност, отговарят на изискванията на наредбата. В Еврокод 
5 „Проектиране на дървени конструкции” обаче, има съществени различия от горните норми, както 
по отношение на материалите, така и по отношение на начина на изчисляване на елементите. 
Всичко това следва да се има предвид при предвиждането на ремонтно-възстановителни и 
усилващи мероприятия по подовите конструкция и такива да се извършват съгласно проект, 
отговарящ на изискванията на съвременната нормативна уредба. 

Норми за фундиране: 

По отношение на нормативите, касаещи фундирането на сградата, дългият период на експлоатация 
дава основания да се твърди, че проектните слягания в основата са реализирани, а земните пластове 
са добре уплътнени и консолидирани. Съобщава се за наличие на вода и влага в сутерена, а по 
северната фасада се наблюдават пукнатини, най-вероятно дължащи се на започнал процес на 
локално разуплътняване на земната основа поради наличието на неравномерни овлажнявания в 
нея. Необходимо е да се разкрият основите от северната страна на сградата и да се изпълнят мерки 
за осушването им и възстановяване на носимоспособността на земната основа под тях. 

1.2.5. Заключение: 

Като цяло, въпреки дългогодишния си период на експлоатация, сградата се намира в добро 
техническо състояние. Никой от констатираните дефекти по нея не представлява непосредствена 
опасност за сигурността на ползвателите ѝ и не намалява съществено онези носимоспособност и 
сигурност, които са били заложени по време на нейното първоначално изграждане.  
Констатираните дефекти по нея се дължат главно на липсата на редовна поддръжка и са лесно 
отстраними посредством рутинни ремонтни мероприятия. От съществено значение за недопускане 
задълбочаването на констатираните дефекти е изпълнението на мерки по осушаването на сутерена 
и изпълнение на локално усилване на зидовете от северната страна на сградата, по които се 
наблюдават пукнатини. 
Вследствие на цитираното по-горе, може да се заключи, че конструкцията на обследваната сграда 
изпълнява голяма част от съществените изисквания на актуалните нормативни документи по част 
Конструкции, по отношение поемането на вертикалните въздействия, на които е подложена и може 
безопасно да бъде експлоатирана съгласно настоящите си функции. По отношение на 

 



 

устойчивостта на сградата за хоризонтални – сеизмични въздействия, тя е проектирана във време, 
когато такова осигуряване не се е изисквало, следователно тя по презумпция не е осигурена за 
поемането на такива въздействия. Класифицира се като „неосигурена” за поемане на сеизмични 
въздействия, съгласно Наредба No-02-20-2 „за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни 
райони” от 2012-та година, тъй като е проектирана преди 1987-ма година. Съгласно същата наредба 
обаче, оценката на сеизмичната ѝ осигуреност е положителна. 

1.2.6. Мерки за поддържане на строежа: 

На основание извършеното обследване и анализ на повредите по сградата, за нея е необходимо да 
се изпълнят следните мероприятия: 
- Да се предпишат и изпълнят мерки за осушаване на сутеренното ниво; 
- Да се изпълни локално усилване по зидовете, по които се наблюдават пукнатини; 
- Да се изпълни разкриване на фундаментите от северната страна на сградата, с цел локализиране 
и отстраняване на предполагаемите локални разуплътнявания в земната основа под тази част на 
постройката; 
- Навсякъде по сградата да се отремонтират фасадните мазилки и да се възстановят липсващи или 
повредените части от декративните елементи; 
- Да се подменят външните водосточни тръби и да се почистят водосточните казанчета. Да се 
инспектират наклоните на улуците и закрепването им и при необходимост – да се коригират; 
За правилната  и безопасна експлоатация  на сградата в бъдеще, е необходимо да се извърши още: 
- Поддържане навсякъде около сградата на настилки, с наклон, не позволяващ проникване на 
изливащата се от улуци, водосточни тръби и повърхностни валежи вода, към основите на сградата; 
- Периодични ремонти на покривната изолация на всеки 5-10 години, като не е допустимо 
претоварване на покривната конструкция с тегло  по-голямо от това на съществуващите в момента 
материали; 
- Периодично полагане на защитни покрития по дървените елементи против влага, гниене, 
вредители и пожар; 
- Своевременно почистване на водосточни казанчета и улуци с оглед избягване на запушването им, 
и оттам – възникването на течове и повреди по покрива и по фасадните мазилки; 
- Необходимо е редовно да се преглеждат и ремонтират всички вертикални канализационни тръби 
с цел да се предотвратят течове в зоната на преминаването им през сградата; 
- Периодично трябва да се почиства хоризонталният канализационен клон свързващ сградата с 
уличната канализация, с цел предотвратяване на течове, овлажняване на земната основа, навлизане 
на влага към сутеренните помещения и в най-лошия случай – разуплътняване на земната основа 
под фундаментите на сградата; 
- На всеки 5 години е препоръчително да се извършва ново обследване на сградата, тъй като нейния 
проектен експлоатационен срок (50 години) е изтекъл; 
- Да не се правят изменения в носещата конструкция на сградата без експертно становище на 
инженер-конструктор; 
- При разработване на част Конструктивна в бъдещи проекти, да се има предвид, че съгласно 
действащото законодателство, недвижимите културни ценности и историческите сгради изискват 
различни от рутинните отношение и подходи при инвестиционни намеси в тях, в зависимост от 
вида и категорията на ценностите. 

 



 

- Всякакви намеси по сградата да се извършват с проектни разработки или предписания, изготвени 
от експерти с пълна проектантска правоспособност, вписани в публичния регистър по чл. 165 от 
ЗКН. 

1.3. Електроинсталации 

1.3.1. Описание на съществуващите електрически инсталации: 

Обектът е захранен с електроенергия. Главното електромерно табло е стандартно, монтирано на 
фасадата на сградата, близо до между двете улици. Входящата линия е съществуваща. 
Предоставената мощност е 55 kW/80 А. В сутерена на сградата е разположено разпределително 
табло, старо, с входяща мощност 25 kW. В него е монтиран електромер за контролно (вътрешно за 
обекта) мерене. На всеки етаж са монтирани  стандартни разпределителни табла – апартаментен 
тип. Техническото състояние на таблата е добро. Монтираната в таблата защитна апаратура не 
отговарят на съвременните изисквания. 
Изходящите линии от разпределителните табла са изпълнени с кабели СВТ и проводници ПВВ-

МБ1, скрито под гипсокартон. Изходящите линии са „трипроводни” и „петпроводни”. В 
разпределителните табла няма монтирани защити от пренапрежения и дефектнотокови защити, 

което е в разрез с Наредба № 3 от 9 юни 2004 год. „за устройството на електрическите уредби и 
електропроводните линии“ (НУЕУЕЛ). 
В помещенията са монтирани достатъчно контактни излази. Контактни излази могат да се ползват.  
Защитата им от поражения от електрически ток се осъществява чрез защитно зануляване. 
Използваните контакти са тип „Шуко” със занулителна клема. 
Осветителната инсталация е изпълнена основно с луминесцентни лампи, лампи с нажежаема 
спирала и компактни луменисцентни лампи. Корпусите на осветителите са присъединени към 
нулевия проводник. На места липсват осветителни тела. 
Има прокарани телефонни линии и LAN мрежа. Съществуващата LAN мрежа може да се използва 
за пренос на данни със скорост до 1 Gbit/s. Няма пожаро-известителна инсталация. Евакуационното 
осветление не отговаря на нормите. 
Мълниезащитната инсталация е съществуваща и може да изпълнява предназначението си. 

            разпределително табло партерен етаж                             разпределително табло етаж                 
 

 

 



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разпределително табло мансарден етаж                    разпределително табло в сутерена, помещение С-10 

 

                       главен електромер                                                          мълниезащитна инсталация 

1.3.2. Констатации и оценка на актуалното състояние: 

Обектът по функциите, които ще изпълнява, е трета категория по отношение на електро 
захранването и изисква захранване от един източник. 
Част от електроинсталациите в сградата са подменяни преди около десетилетие и може да се 
ползват – съобразно бъдещите проектни предвиждания за обекта. 

1.3.3. Заключения и препоръки: 

Пред вид дългия период, в който обектът не е обитаван, не е целесъобразно въвеждането му в 
експлоатация без ремонт и осъвременяване на електрическите инсталации. Необходимо е да се 
изработи цялостен проект за електрическите инсталации в сградата – силно- и слаботокови 
инсталации, по конкретно задание. 

1.4. ОВиК инсталации, енергоефективност 

 



 

1.4.1. Описание на съществуващата ОВиК инсталация: 
Сградата е захранена с топлинна енергия от централната топлофикационна система на гр. София, 
експлоатирана от „Топлофикация София“ ЕАД. В сутерена на сградата, в обособено помещение е 
монтирана индиректна абонатна станция за отопление и БГВ, с пластинчати топлообменни 
апарати.  Абонатната станция е в много добро експлоатационно състояние и е окомплектована с 
цялото необходимо оборудване (спирателни вентили, филтри, регулиращи вентили, регулатор на 
диференциално налягане и др.). Абонатната станция е с топлинна мощност 100 kW и 50 kW за БГВ. 
Циркулацията на топлоносителя в отоплителните кръгове се осъществява посредством 
циркулационна помпа с електронно регулиране на оборотите. Изразходваното количество 
топлинна енергия се измерва от монтирания на абонатната станция уред за търговско мерене - 
ултразвуков топломер. Осигуряването на инсталацията е решено с мембранен разширителен съд, 
монтиран в абонатната станция. Подаването на топлоносител от абонатната станция към сградната 
инсталация се осъществява по няколко индивидуални щранга, изградени със стоманени газови 
тръби, изолирани с микропореста гума. Тръбната мрежа е замонолитена в замазките на стените и 
не може да се оцени реалното ѝ експлоатационно състояние. 

 

                         абонатната станция                                                    конвектор за стенен монтаж 

Отоплителните тела са вентилаторни конвектори за открит стенен монтаж, които са в 
задоволително експлоатационно състояние. В санитарните помещения са монтирани алуминиеви 
глидерни радиатори. 
Има изградена тръбна връзка между водосъбирателя и водоразпределителя в абонатната станция 
и място извън сградата, където преди време е бил монтиран водоохлаждащ агрегат (чилър), но 
самият агрегат е демонтиран. 
В санитарните помещения е изпълнена смукателна вентилационна инсталация, като засмуквания 
въздух се изхвърля над покрива. 
Всички етапи на изграждане и реконструкции на сградата до момента, са приключили преди 
въвеждане на актуалните норми за енергоефективност в страната. Няма изпълнена ефективна 
топлоизолация по ограждащите ѝ плоскости. Сградата е изпълнена с дебели външни и вътрешни 
зидове, надвишаващи дебелината на днешните ограждащи конструкции. Част от подовите 
конструкции и покривната конструкция са дървени. Високият покрив осигурява значителна 
въздушна преграда над мансардното ниво;  монтирани са гипсокартонени плоскости. Тези 
обстоятелства предпоставят допълнителна пасивна топлоизолация на помещенията от външното 
пространство. 

 



 

1.4.2. Констатации и оценка на актуалното състояние: 

- На настоящия етап, възложителя не желае да ползва топлинна енергия, доставяна от 
„Топлофикация София“ ЕАД за отопление по етажите. 
- Абонатната станция има възможност за осигуряване на битова гореща вода за цялата сграда. 
- Няма наличен водоохлаждащ агрегат, за осигуряване охлаждане в летен режим. 

1.4.3. Заключения и препоръки: 

Въз основа на проведените проучвания, констатации и анализи, могат да се направят следните 
изводи и заключения относно актуалното техническо състояние на ОВиК инсталацията в сградата 
и за нейната енергоефективност: 

- Необходимо е изграждане на изцяло нова климатична инсталация за отопление/охлаждане, на 
цялата сграда, без използване на топлинна енергия, доставяна от „Топлофикация София“ ЕАД.  
- Сградата не е изградена съгласно актуалните днес изисквания за шумоизолация и шумозащита, и 
за енергийна ефективност, които норми не са били действащи в етапите на нейното изграждане. 
Необходимо е да бъде преведена към тези норми. При въвеждане на сградата в експлоатация, да се 
изготви проект за енергийна ефективност на обекта, като се съобрази със спецификата му на н.к.ц. 
Да се изготви и оценка на проекта по част Енергийна ефективност. 

1.5. ВиК инсталации и Пожарогасителна система 

1.5.1. Описание на съществуващите ВиК инсталации и пожарогасителна система: 

В сградата има съществуващи санитарни помещения, които са разположени по всички етажи на 
обекта: 
- На ниво сутерен има две съществуващи санитарни помещения (С-06 и С-08 в архитектурното 
заснемане), които са отремонтирани по проекта от 2003та година. 
- На ниво партер има две съществуващо санитарно помещение (П-11 и П-14), които са 

отремонтирано скоро, вероятно допълнително и след 2003 г. 

- На ниво първи етаж има четири съществуващи санитарни помещения (Е-09, Е-10, Е-11, Е-12), 

които са отремонтирани скоро, след 2003 г. Едното от тях е с достатъчно широки размери, за да 
удовлетвори изискванията по Наредба 4 на МРРБ „за проектиране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората 
с увреждания“. 

- На ниво мансарден етаж има едно съществуващо санитарно помещение (М-07), което е 
отремонтирано скоро, след 2003 г. 

 

 



 

В сутерена, в помещение С-04 (по архитектурното заснемане) се намира водомерният възел на 
сградата. Водомерът е нов, за студена вода. 
На всеки един етаж в санитарните помещения са подменени всички вертикални и хоризонтални 
трасета на ВиК инсталацията. Водопроводът е изпълнен с тръби от PP материал. Канализацията е 
изпълнена с тръби от PVC материал. Има изградена мрежа за подаване БГВ към санитарните 
помещения. Няма налична вътрешна пожарогасителна система. 

1.5.2. Констатации и оценка на актуалното състояние: 

Пред вид неотдавнашния ремонт на ВиК инсталациите и монтиране на съвременни уреди в 
сградата, не е необходим цялостният им ремонт. Вътрешно противопожарно водоснабдяване не се 
изисква. Външно противопожарно водоснабдяване е осигурено. 
Необходима е подмяна на външните отводнителни тела – водостоци и олуци. 

1.5.3. Заключения и препоръки: 

При текущи ремонти, да се спазват актуалните норми в сферата. 
Препоръчваме цялостна подмяна на водосточните тръби и елементите на отводнителната система, 
като материала за тях да е съобразен с външното атмосферно влияние. 
Да се предвиди цялостно промиване на главните хоризонтални канализационни клонове, 
преминаващи през сградата и обслужващи я. 

1.6. Пожарна и аварийна безопасност 

1.6.1. Описание на състоянието на сградата по отношение на нейната пожарна и аварийна 
безопасност: 

Сградата е с два основни етажа, полуподземен етаж и висок мансарден етаж. Изпълнена е с 
полумасивна конструкция – плътни тухлени стени и каменни основи, междуетажни конструкции с 
пруски свод и гредоред, и частично изпълнени стоманобетонови елементи. Покривът е с дървена 
конструкция, облечена с гипсокартон. Атриумът, първоначално преминаващ през трите нива – 

партер, етаж и мансарда е затворен между етажа и мансардата с дървен гредоред, облечен с 
гипсокартон от долу. Връзката на партера със сутерена е изолирана от етажите на горе, единствено 
оригиналното стълбище в северозападният ъгъл преминава през три нива, но по нивата има 
затваряне към етажните разпределения с врати. Няма пожароизвестителна и пожарогасителна 
инсталация. Няма налични и други пожаротехнически средства. 

1.6.2. Констатации и оценка на актуалното състояние: 

Клас на функционална пожарна опасност: Ф 4.2. 

- Степен на огнеустойчивост: нормативно изискваща се III-та. 
- Осигурени условия за успешна евакуация. 
- Пожарогасителна система не се изисква, съгласно приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от наредба № 

Iз-1971/29.10.2009 год. 
- Пожароизвестителна система не се изисква, т.к. капацитета на сградата е под 300 човека, съгласно 
приложение № 1 към чл. 3, ал.1 от наредба № Iз-1971/29.10.2009 год. 
- Система за гласово уведомяване не се изисква, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 от наредба № Iз-

1971/29.10.2009 год. 
- Система за специфичен звуков сигнал не се изисква, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 2 от наредба № Iз-

1971/29.10.2009 год. 

 



 

- Система за управление на дим и топлина не се изисква, съгласно чл. 113, ал. 5, т. 1 от наредба № 

Iз-1971/29.10.2009 год. 
- Външно водоснабдяване е предвидено от градската водоснабдителна мрежа. 
- Вътрешно водоснабдяване не се изисква, съгласно чл. 193, ал. 1, т. 8 от наредба № Iз-

1971/29.10.2009 год. 
- Аварийно евакуационно и аварийно работно осветление не се изисква, съгласно чл. 55, ал. 1, ал. 
2 от наредба № Iз-1971/29.10.2009 год. 

1.6.3. Заключения и препоръки: 

- Необходимо е възстановяване на степента на огнеустойчивост на сградата на III-та, съгласно 
таблица № 3 към чл. 12, ал. 1 от наредба № Iз-1971/29.10.2009 год., което означава подмяна на 
окачения таван на мансардата с такъв с огнеустойчивост 45 минути. 
- Облицовките по стените и таваните да отговарят, съгласно таблица № 7 към чл. 14, ал. 12 от 
наредба № Iз-1971/29.10.2009 год., на минимален клас по реация на огън С-s1, d0. Може да се 
ползва само мазилка – не е необходимо да се слага и гипсокартон. 
- Оборудване на етажите с пожаротехнически средства, съгласно приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 

от наредба № Iз-1971/29.10.2009 год. 

1.7. Геодезия 

С оглед възрастта на сградата - вероятните неточности при нейното изпълнение и деформации 
(посукване и слягане) в процеса на експлоатацията ѝ, е извършено нейното подробно геодезично 
заснемане. С оглед бъдещи инвестиционни намерения за проектиране и строителство на паркинг, 

са заснети теренни коти в границите на поземления имота. Геодезичното заснемане е приложено 
към техническия паспорт. Приложените към него архитектурни подложки са коригирани спрямо 
данните от геодезичното заснемане. 
За целта на геодезичното заснемане е развита опорна мрежа, привързана към работната 
геодезическа основа на кадастралната карта в района, а именно РТ61 с кота 546.896 м и РТ62 с кота 
548.195 м - Балтийска височинна система и координатна система 1970 г. Заснети са всички 
входовете откъм двете улици, всички чупки по сградата, бордюри, шахти и улични оттоци по 
прилежащите улици. Във височинно отношение, по тригонометричен начин, чрез ъглови засечки 
и лазерна ролетка, са определени котите на корнизите, полу-билото и билото на сградата. 

1.7.1. Описание на състоянието на сградата според геодезичното ѝ заснемане: 

Най-общо, установени са не особено големи разлики в дименсиите на сградата спрямо предходни 
замервания и проекти, и настоящото архитектурно заснемане, като в последното са интерполирани 
по-големите от 5 см разлики в размерите. Посуквания на сградата са установени в посока югоизток-

северозапад; установени са и отклонения от вертикалите, които не са отчетени като застрашаващи 
конструкцията на сградата. Отчетена е и денивелацията на дворното пространство и прилежащите 
улици. Разликите са интерполирани и в този смисъл – следва за най-верни да се считат настоящите 
приложени към обследването на обекта архитектурни чертежи на съществуващото състояние на 
обекта. 

1.7.2. Заключения и препоръки: 

- При бъдещо проектиране, да се осигури адекватна нивелация на дворното пространство. 

 



 

- Да се осигури необходимата нивелация на прилежащия на сградата терен, осигуряваща бърз 
повърхностен отток встрани от нейния цокъл. 

2. Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за 
изпълнение на неотложните мерки 

• Съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на повреди или 
умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и 
др.) на носещите елементи: стени, колони, греди, плочи и др. 
• Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която води до 
превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване, 
пристрояване или ограждане на части от сградата и съоръжението. 
• Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване 
на околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива 
или фасадата и др. 
• Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и системите. 

• Поддържане в експлоатационна годност на сградните уредби. 

• Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност. 

• Други – по-подробно описани в предната точка, по съответните части/специалности. 

По данни на възложителя, предстои скорошен основен ремонт на сградата (до една година), с цел 
въвеждането ѝ в експлоатация с функции, аналогични на до неотдавна провежданите (обществено 
обслужване – наука, образование, научно-изследователски дейности). Всички тук описани мерки 
и препоръки ще бъдат проведени при този ремонт, в съответствие с конкретното задание за 
изработване на бъдещия инвестиционен проект. 

3. Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и 
реконструкция на строежа 

Редовно подържана в процеса на експлоатация.  

4. Срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и елементи на 
строежа 

Според предвижданията за предстоящ основен ремонт и преустройство – до една година. 

5. Срокове за извършване на текущи ремонти по отделните конструкции и елементи на 
строежа 

Не се предвиждат, поради предстоящия основен ремонт и преустройство на сградата. 

6. Срокове за извършване на технически прегледи по отделните конструкции и елементи на 
строежа: 

При въвеждане в експлоатация след предстоящия основен ремонт и преустройство на сградата – 

до две години. 

Част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" 

Не се предвижда експлоатация на сградата до приключване на предстоящите основен ремонт и 
преустройство на цялата сграда. Принципни указания са дадени в предния раздел на техническия 
паспорт, по отделните части/специалности. Същите трябва да залегнат и в заданието за 
изработване на инвестиционен проект за това преустройство. 

 



 

Приложения: 
Приложение 1. Документи на възложителя: 
• АДС 08019/25.07.2012 г. за сградата, с преотстъпване на права за управление на СУ; 
• Кадастрална скица на сградата от 2018 г.; 
• Кадастрална скица на поземления имот от 2018 г. 

Приложение 2. Документи на екипа, изготвил техническия паспорт - индивидуални удостоверения 
за пълна проектантска правоспособност, за вписване в регистъра по чл. 165 от ЗКН и 
професионални застраховки. 

Приложение 3. Графична документация – архитектурно заснемане: 
• Ситуация*        М 1:200 

• Разпределение в ниво – 2.72/- 2.80    М 1:50 

• Разпределение в ниво +/- 0.00     М 1:50 

• Разпределение в ниво + 4.40     М 1:50 

• Разпределение в ниво + 8.55     М 1:50 

• Разрез А-А        М 1:50 

• Фасада Юг        М 1:50 

• Фасада Запад        М 1:50 

• Фасада Север        М 1:50 

• Фасада Изток        М 1:50 

• Фрагмент каса        М 1: 10 

• Фрагмент врата 3       М 1: 10 

• Фрагмент врати 4 и 5      М 1: 10 

• Фотодокументация сутерен и партер.   1 лист 

• Фотодокументация етаж и мансарда.    1 лист 

• Фотодокументация екстериор.     1 лист 

Приложение 4. Предварително конструктивно становище с препоръки, изготвено от проф. д-р 
инж. Димитър Димов и предоставено за нуждите на настоящото обследване. 

• Записка         9 стр.; 
• Графична част: 
 Схема сутерен и конструкция над него   М 1:50 

 Схема на етаж 1 и конструкция над него  М 1:50 

 Схема на етаж 2 и конструкция над него  М 1:50 

Приложение 5. Коригирани чертежи към Приложение 4.: 

• Графична част: 
 Схема сутерен и конструкция над него   М 1:50 

 Схема на етаж 1 и конструкция над него  М 1:50 

 Схема на етаж 2 и конструкция над него  М 1:50 

Забележка: Разликите, които се установяват в чертежите на проф. Димов/коригираните 
чертежи по част конструкции и коригираното архитектурно заснемане се дължат на 
допълнително направени геодезическо заснемане и проверки (конфигурация, размери и др.). 
Актуално остава архитектурното заснемане. 

 



 

Приложение 6. Геодезично заснемане: 
• Графична част - Геодезична снимка   М 1:200 

Приложение 7. Фотодокументация – в разпечатки и в електронен формат. 

Други документи, ползвани при настоящото обследване, налични във възложителя, които не са 
приложени към техническия паспорт: 

• Нотариален акт от 1937 г. за прехвърляне на дял от сградата в собственост на университета от 

наследниците на проф. Богомил Берон; 
• АДС 738/15.07.1952 г. – преактуване собствеността на сградата; 
• АДС 00607/21.01.1998 г. – преактуване собствеността на сградата; 
• Копие от декларационния картон на сградата от н.д.а. в НИНКН; 
• Технически проект за обект: Ремонт на покрив, боядисване фасади и частична промяна на 
предназначение на сутерен и първи етаж на офисна сграда в имот 7, кв. 468, м. „Център“, ул. „Ген. 
Гурко“ № 7, м. юни 2003 г.; 
• Преписките във връзка с предния проект; 

• Проект по част Строителни конструкции за стоманобетонното стълбище към западния вход 
на сградата. 
 

 

 

 

 

Изготвили техническия паспорт: 

 

 

 

 

 

 
подпис/печат ППП        подпис/печат ППП 
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Ел. инсталации:       ВиК инсталации и Пожарогасителни системи: 

инж. Христо Борисов Парашкевов    инж. Васил Антонов Тодоров 
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EBPONEfiCKH CbIOS
EBPOnEtrCKl4 oot-tA 3A
PEB4OHAJIHO PAgBt/tTHE

HAsrfllcrs@!:;i

1. [oronopbr 3anoqBa Aa ce v3rIbJIHtBa or rarara Ha noAlr.rcBaHero My rr npr{KJrroqBa c
BbBexnaHe ua o6exra B eKcrlnoarallrlt Bb3 ocuoBa Ha Y.qoctoBepeHr.rero 3a BbBexAaHe B
eKcrrJroararlnr, Ho He rro-KbcHo or 30.12.2022 r.

2. IlpegraraMe cpoK 3a I{3rorBtHe Ha r.rHBecrHrIr{oHHHs npoeKT nrn Sara pa6oreH
rIpoeKT rlo BoI4qKI'I qacra ga o6exra (nxlrouaremro ocrofiHocrrBaHe Ha KoJrr{qecrBeHr{ cuerrz)
90(4ener4ecer) xa-neHAapHr4 AHr4.

3a6enecrcrca: Irpedno)tceHutm cporc mpa6ea da 6tde qtJro .tucJto u ce nocoq1a 6
rcaneudapuu duu' Cporcum 3a u3zomrflHe Ha pa1omuun uHsecmuquoHeH npoeKm no 1cuttKu
uacmu sa o6ercma cnedea da 6ude He no-Kpamtrc 45 (uemupudecem u nem) u ue no-dtnuz om 90
d ee emd e c em) xan eud apuu duu.

flpuelraue, qe cpoKbr 3a rl3rorB.sHe Ha palorlvfl rrpoerT no Bcr4rrKr.r qacrur,3anorrBa Aa
Teqe or Aarara Ha cKrroqBaHe Ha AOTOBOpa 14 rrpr.rKnroqBa c npveMaHero Ha [poeKTa or
BrgloxureJlt c ABycrpaHHo noA[I4caH npr,reMHo-[peAaBareneH rrporoKon. [ernapupaMe, qe qe
orcrpaHtBaMe sa6erexru/Hepe4uocrll no npeAcraBeHure pa6oreH npoeKTr{ B cpoK lo 5 lner/
K€UIEHAAPHV AHU, CNEA IONYqABAHETO I,IM B NrICMEH BI4A Or BbSTOXTITEJI,.

Cpoxlt 3a ynpaxHtBaue Ha aBTopcKLI HaA3op e or .{arara Ha rroArrr.rcBaHe Ha Axr
o6pa:eq Jtlb 2 sa orKpHBaHe Ha crpoLITeJIHara nnoulaAKa ro 3aBbprrrBaHe Ha crpor{TencrBoro c
noAnI'IcBaHe Ha neo6xoApIMLITe I'I ycraHoBeHI,I or 3aKoHa aKToBe 3a HeroBoro rrprrKJrroqBaHe.

3. Cpor<rr 3a I'I3nbJIHeHI'Ie Ha crpoplTeJrcrnoro (cpon 3a H3[bJrHeHr.re Ha AoroBopeHr{Te
crpol'ITenHo-MoHTaxHu pa5otu I4 [peAaBaHero Ha crpoexa or r.r3nbnHvrrelrfl c KoucrarprseH
Axr O6pa:eq 15) e 180 (cro u oceMAecer) raneu4apnr.r AHr.r.

flpueuaue' qe cpoKbr 3a I,I3nIJIHeHLIo Ha AoroBopenhre crpourenHo-MoHTaxHu pa1oru
u npelaBaHero Ha crpoexa 3anoqBa Aa reqe or npelaBaHe Ha crpor{TenHara nnoqaAKa Ha
I43nbJIHHrent c rpororcol o6p. 2 ctfrracso Hape46a l''l! 3 or 31.07.2003 r. 3a cbcraBflHe Ha
aKTOBe 14 TIpOTOKOJIIT IIO BpeMe Ha crpor,rreJrcrBoro u lpuKnroqBa c rrpeAaBaHero Ha crpoexa or
r.r3rrbJrHnrenr c Koucrarr,rBeH Axr O6paseq 15.

3a6eneacrca: IrpednoilceHuflm cporc mpn1ea da 6ude t4flJto .tucro u ce nocott1a 6
rcaaeudapuu duu. Cporcum 3ou3nbrHeHue Ha cmpoumencmnomo (cporc za usnbtrHeHue HCt
dozoeopeuume cmpoumeJtHo-MoHmaucHu pa6omu u npedaaauemo He cmpoeilca om
L3nbrrHumerz c Koucmamueeu Arcm O1paseq I5)ue Mouce da 6ude no-KpombK oml00 (cmo)
duu u ue no-dantz om 180 (cmo u oceudecem) rcaneudapuu duu.

4. llpuerrlar're n clyuafi qe 6r,qeu onpeAeneHu 3a r.r3rrbJrHr.rreJr na o6ulecrBeHara [opbr{Ka
cle4 o4o6ptBaHe Ha rlpoeKTa v rrperr4 3anoqBaHe Ha crpor.rrencrBoro Aa rrpeAcraBrrM Ha
Bb3JIoXvlTEJlA lIE3 c JII'IHeeH KiIneHAapeH rrJraH - rpaSrar .u 

"..rurrneHr4e 
Ha Bcr.rrrKrr

rIpeABI{AeHI{ B KoJll4r{ecrBeHo-crofinocrnure cMerKI{ Aefigocru 3a u3rrbJIHeHI{e Ha
crpor.rrencrBoro H llyco, cro6pasenu cro6paseH c o6xeara Ha ropbqKara.

5. ,{er<napupaMe, se Bcr.rqKr,r Aefinocrn rqe 6rAar cbrnacyBaHri
Heo6xo4utvroct Kopr,IfLIpaHLI U rue ce u3rrbJlHrBar s o6eN,{ u

c BrsroNnrerq 14 ilpLr
cbAbpxaHr{e

equ@uxaqur.

rl
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EBPONEfiCKH CbIOS
EBponEtrcKH ooHA te
PEThOHAJIHO PASS'4T'IE

i: r:i iri:iiiirrr tjii:ir!)$;l

HAYKA }I OEPA3OAAfi}'E 3A
ttl{TE^ilrEHtEH PACTE)I(

$ArncseTB$rir

6. flpe4naragara or Hac Opranu:aqus.Ha[epcoHaJra, na rofiro ca Bb3Jroxenr.r Aeftnocruro npoeKTl{paHe, aBTOpCKI,I HaA3Op Vt crpor.rrencrBo rrpeAcraBrMe B npr4JroxeHr{e KbM
Hacrorrrloro TexruEqecKo rrpeAnoxeHlle.

7. LIu$opMaIInt 3a IrpI{Te}I(aBaHara npoQecuoHnJrHa KoMnereHTocr or eKc[epr]rre,
BKrIoqeHI4 B eKzrla 3a LI3tIbJIHeHr{e Ha [poeKTr.rpaHero/anropcKr.r Ha,43op t4 crpor.rreJrcrBoro Ha
o6erta, cbulacno MeroAl{Kara 3a oIIeHKa, [peAcraBrMe B ra6nra.ren BLrA rr cr,ulacHo
r{3r.rcKBaHr.rflTaEa pa3Aen VILE or AoKyMenTarl[rrra 3a yqacrr4e, KaKTO CneABa:

www.eufunds.bg

1E' >\,-a

Ilpoexr Bff5Ivt2OP00l-1.001-0001 ,J.brpaxaane tr pa3Brrrge sa rIeHTEp 3a BapxoBrr uffrllxear,g,,Hacrre,qcrBo 8f,..



FSFOnETICK!1 CbH33
EBPOnEprCKt4 oOHg 3A
PETilOHAN}{O PASEHTH€

flAsjtE.qsTS*5;

HAYXA I,I O6PA3OBAHHS 3A
t{HTE^ nrEHYSti PACTE){(

7.1. Cnucrn na KOI{TO awela

r*wl.eul'unds.bg

aJra, KoI{To IIIe II3IIbflHqBa c llocorreHa rlpoQec[oHaJrHa KOMrreTeHTHocT. KaKTO CJrelBa:

Excnepr flosraqux, Korro
qE I,I3TIbJIHfrBA B

o6rqecreeHara
ilopbrIKa

flpoerraurcra trpaBocrroco6socr
(cuequaluocr, roAr.rHa Ha rrpr{Ao6unane, Jrib

Ha Lr3I.aIeH,us. AoKyrueHT, r,r3AaTeJr,

upe4rraer/4ara/nepuog Ha BaJrr{AHocr,
Koraro e rrocorreH raxrn)
Axo e [punoxr4Mo: Y4ocronepeuuel
Cepru(pnrar Ns Ha r{3AaAeHr{r AoK)MeHr,
r.r3AareJr, gara/nepuog Ha BaJrr,rAHocr,

Koraro e rrocoqeH ranrn)

llpo(fecuoHaJreH orrrr B

o6racrra Ha..................

(rrrecropa6ora, repr{oA
oT.......-.-..--^Mec----.-. l-

Cneqn(lu.ren o[r.rr e o6racrra
Ha..................

(naecropa6ora, flepuoA

4O..............Mec................t.,
AJIbXHOCT, ocHoBHI,I

$yHxqura)

40..............Mec................t.,
AJrbxHocr, ocHoBHrl <[ynrqr.rH)

Ouucanue Ha crpoexa
3aeMaHa AnbxHocT ....

2 J 4 5

Apxurerr
Mr-rneua

Kair{enoea

.r',
I

Prrono4ure-rr
EKI,III

[unroiraa YAC| - 99

ruIII -01668t20t9

Y4ocronepeHpre ro.ur. 165 or 3KH - Ilb 09-
00-0100/16.08.2011 r.

3acrpaxonra ro rrJr. l7l or 3yT - 3AA
,,ApMeeq" - .hlb 00008 42494

llpoQecuoHaJrr.rH orrlrr B

npoeKTr.rpaHe u pbKoBoAcTBO

Ha rrpoeKTr.r * uaa 15 r.

,,A 14 M KoHcyJrr" OOA
02.204 r. - 08.2009 r.

,,Apxura" EOOA 11.2009 -
.40 cera

Ilpuloxena no4po6na c[paBKa,
AoroBopr{ r,r pe$epeuqzz

Apxurerr
Burrop flouon

flpdexraHr
apxr,rreKrypa

,{un.rrorrra BI4CLI- 1 988 I I 197 7 r.

IIIIn -02910t20r9

YgocronepeHr.re no qn. 165 or 3KH - Ilb 09-
00-0277116.08.2011 r.

llpo(pecraoHilJruH orr.rr B

rrpoeKTr,rpaue - nal38 r.

1977 - 2015 r. -HI4HKH
(HI,IilK)

2018-2019 ,,PecraBpar1r.u"
EAn - MK,

- KoHcepBaLIHfl H pecraBpar{Hs
Ha IIIyMeHcKa Kpenocr" -1986
- L9B7 r. (HLIIIK) u 2014 r.
(Apxr.rrca EOOA)

- KoHcepBa\Afl, pecraBparlHrr H

eKcnoHHpaHe Ha Kbtqa Ha

noJrK. CepaQravron u KtcHo\x9
Flpoer"r BGO5N,I2OP00l - 1.001-0001 ,Jlsrpax.lane rr pa3arrrue lra rlenrbp 3a BrpxoBrr rrocrruliegrr, _Jlac.:regcrgo Ef.l



EBPOflEI,ICKII CbtO3
EBPONEI;ICKH OOHg 3A
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HA6tiFACTS&i:,1

HAYKA 1.1 OFPA3OBAHIIE 3A
HH?EAH!-EHTEH PACT!){(

3acrpaxonKa ro qn. l7l or 3YT - 3A!
,,ApMeeq" - Ns 0000689991

cpeAHoBeKoBHa 6a3r,rJrHKa - c.

CnexeH, o6quHa Epeaono
BoAerq npoeKraHr KPP
("Pecranparlur" EAA)
HgroregHe Ha YII Ha KoMnJreKc

,,PHMcKH Teprtrr,r -BapHa" -PHM
BapHa,20L7 -20t9 r.
KoHcepnaqvr v pecraBparlnfl
Ha ,,}Kbrro ysvJrvtr\e" -
ll;ron4nn 2078
Bb3Jro)KHreJr AMTH14

ll.non4ue (Apxuxa" E00A)
PeuoHt Ha noKpHBHo

noKpHTr{e, orBoAHqBaHe pr KPP
Ha KaJIKaHH 14 KOpHH3H H

crpexn Ha 3ana4Ho rpnno III -
f Ha Purcrcn MaHacrup
Apxnrca E00Al

Beuqr.rcras
KocroAllHos

flpoemaur no
qacT eneKTpo

,{uuroua MfY - 98

ilmr -0030312019/1981

3acrpaxonKa no ,an. l7I or 3YT - 3,4.[
,,EBporuc" - Nq 04100004244

llpo(fecnonaJrrrH outrr B

rrpoeKTrrpaHe - nag 30 r.

I4IIT 1982 2008 r.
rrpoeKTaHT"Koncylt
ereKTpo" 2008 - Ao ceta

- ,IIonyuaHcKn MaHacrup ,Cs.
froan fipe4reva" - 2016 - 20tB
f.

- EHsHec raHxy6arop Eyprac" -
2015 r.

-I-t>lm

w
wu+v.eufunds.bg

Flpoer.r BG0-sL,I2OP00l - 1.001-0001 ,Jlrrpaxirane rr pa3arrrrte rra qe ir6p 3a srpxoBrr rocnrxtenr:x ,Jlac.tescrBo



EBPONEilCKI4 C}A3
EEPOnE0!CKh ooHA sA
PETHOHANHO PA3BI4THf,

HAYKA t4 OEP*3OBAH}IE 3A
H HTEAIII'EHTEFf PACTEI{

HACTIE&cT8{,, i

farvna
Kauesona

flpoerraHr
qacr BHK

IIo [unnorvra BI4AC - 007964

IIIIII - 05687t20t9

3acrpaxonxa no !rrr. 171 or 3VT
,,ApMeeq" - Ilb 0000683489

3AA

llpo(fecuonaJrr.rH orrrrr B

rrpoeKTr.rpane - Ha4 10 r.

O6rqraHa Benorpa4vuK - rrr.
r.rHxeHep 1999 -2008
2008 - npoeKraHr ,,Apxura"
EOOn

/lonyuaHcnu MaHacrr,rp ,Ce.
froan llpe4reva" - 2016 - 20tB
r.
Koucepnaqr4fl v pecraBpar{Hrr
Ha ,,Xbrro WVJil4tsIe"
Il;ron4ran 20IB r.
Bb3Jro)Kr4reJr AMTI414

ll;ron4ran (Apxraxa" E00A)
KP Ha rypcr(H cKrraA e pafioHa
Ha Kpenocrra ,,Ea6a Bv4a" -

Buguu
Bofixo
Kouurcru

flpoexranr ro
qacr OBK u
EEQemunuocr

.{unnoua TY-CoQrar Ns 7 227 81 98

IImI oBK - 06253t20r9

ruIII EE -J\b EC 653t20r0

3acrpaxonra ro tur. I7l or 3YT - 3A[
,,ApMeeq" - J\|o 0000840158

flpoQecuouanr.rn onr.rr B

rrpoeKTlrpane-saA9r.

AsanoH OOA - 1999 -2001
Texnocrap OOA200I - 2008

- rrHX. Ilpoexranr OB

- ,IIonyruaHcKH MaHacrup ,Ce.
froaH llpe4reva" - 2016 - 20LB
f.

- KP Ha rypcKr.t cKJraA n pafioHa
Ha Kpeflocrra ,,Ba6a BH4a" -
Bugun

flraues
Ku.rauru

flpoerraur ro
qacT

KOHCTpyKTT4BHa

u no .racr lIB3

[uruoua YACf Is 01119512005

ruIII - 07795t20t9

YgocronepeHr,re ro qr. 165 or 3KH - Ilb 09-
00-40124.04.2014 r.

3acrpaxonra ro rrrr. l7l o.r 3yT - 3AA
,,ApMeeq" - Ilb 0000683489

llpo(peclloHnrr,rH orrr.rr B

npoeKTr,rpaHe - nal 15 r.

2009 - ,,MoHApx rpoeKr'o
EOOA

llpunoNenu peSepenquu

g
\-{)lm

Yl
www.eutrnds.bg

flpnerr BG05Ir'f 2OP00 I - I .001 -0001 ,Jlarpax.raue Ir pa3Brnne rra rleHrap 3a BapxoBrr rrocr:p6egrg ,J{ac:ejrcrBo E;...



EBPONEfiCKI4 CbN33
EBPOnEkrCKl4 OOHg SA
PETilOHANHO PA3EIdTH[
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l'rAsfiggcT6*i;r

HAyKA l4 06nt30BAt{t{E 3A
HI{TEANTSHTEH P*CTEX(

I4r,a:e. Baqes llpoerraur ro
qacT [oxapHa
6esonacHocr

.{unnoua BM|I4 Ns 477911975

I|IIIIII -041229t2019

V4ocronepeHr.re no qn. 165 or 3KH - J\b 09-
00-40124.04.2014 r.

3acrpaxonKa no \n. l7l or 3YT - 3A!
,,ApMeeq" - Ilb 0000831697

flpoQecuonaJreH ouur Hag 40
f.

llpuroNena uH$opuaqnr

Ba-nenrr,rn

To4opon
llpoexranr tro
.racr KPP

,{nunoua BXTI4 Ns 003325/1968

YgocronepeHr.re ro .m. 165 or 3KH - l,,lb 09-
00-0075/09.08.2011 r.

llpo$ecnoHaJreH onnr na4 40
t.

t974 1994 HI4trK
Ar{peKrop la6oparopur

1994 - 2011 flpenoAaBaren
no KP n HXA

flpuroxeua unlp oprr.raqur

AKKK,,Cep4raKa" - CoQux
Ma4apcru KoHHHK

Kru cnucrra npllaraue AoKJA{eETIr, ylocroBepnaqr trprrrexaBalrara npor}ecr-rouamra xaa,uzr$uraqal, npo$eulonaleu u cnequdrvea omrr,
nocoqenl s xoronr 3, 4 n 5. cauacno z3r.rcKllatutrra ua Br3roxort€rf,

www.eufunds.bg

sbFrid{--T;

Flpoerr BGOSIvI2OPOOl-1.001-0001 ,Jlarpax.rage rr pa3s[rrre rra rleurbp 3a BtpxoBtr nocrrrxenrrs.Jlac;regcrgo 51".



EBPOnEktCKl4 CbCI3
EEPOnFfiCKT4 OOHA SA
PETHOHAJII{O PASBI4TI4E

HACrg&CrA.&t;f

-,,Crpor.rreJrcrBo Ha $usrynrypen
cturoH, o6cryxnaqu [oMerrl€Hr.It vt

peMoHT Ha crpaAaTa u nprtrrexarqpr

rnou1u ua OY ,,Cn. Cs. Kupun u
MeroAraft" s Y|IZ I - 2452, rn. 143,

nW 65231.91 1. 1 55, rp. Cauroron"

TexnI,t.recrpr

pbKoBoAHTeJr

oTroBopHr.rK

3BYT

,{rauoua YAC| - 09993348/2005

Y4ocronepeHr.re 3a KoopAr{Harop ro E3 },,lb

0s8t23.07.20t9

O6q upo(pecuonaren orr.rr
nan 10 r.

2006 - 2009 I,Ixoc MM

2009 -,,Crpourer" EOOA -
yrpaBr,rTen

- HHxeHepHHr - npoeKTr4paHe,

aBTOpCKH HaA3Op r{ H3nbJrHeHUe Ha

CMP srs Bpb3Ka c HIIEE Ha MCX,
rp. llepHuK, KB. "TeBa" ,61.3,nx. A u
sx.E
- "Vnx(eHepr,rHr - npoeKTnpaHe
v r,r3nbJrHeHue Ha CMP 3a

no4o6prnaHe Ha eueprnfiHara
eQerrunuocr B o6rqnHcra crpaAa
"Coquarua
TeDHToDHqra Ha roaa 9eoseH 6oqr

Torra
,{I,Itr,turpona

Konrpon
KAqCCTBOTO

,{unrorua Ns I,I 02588511976

Y4ocroeepeHne 3a KoHTpoJrB-xy

KaqecrBoroNp 2525 103. I 0.20 I 9 r.

2009 - 2014 - Tr.ra roncyrr
OOA- ynpaBr.rrerr

2019 - Crpouren EOOA

llpznoxena pe(f epeuqnr

Ka [prlnaraMe AoKyMeHTr{, yAocroBeprBarq[ [prrre)r(aBaHara npo(fecproHaJrHa xnaru$uraqur, npo$ecrroHirJreH u cnequSuqeH olprr,
w 3, 4 u 5, crruacHo H3rrcKBprflTana BlsroNr,rrefls.

wwueufands.bg
flpoerr BGO-\1r{2OP00I-1.001-0001 ,Jlrrpax.laue rr pa3grmte rra rlerrrlp 3a Bapxolrt flocrrrxenru,$ac:regcrBo EP'.



Cnucrrc Ha eKcrreprHlrfl nepcoHa;rr, cbrJracHo

HAYKA I' OEPA3OSAHHE 3A
t4 HTE/IHTEHTEI-{ FACTEJK

r.r3r,rcKBaHrrflTa Ha Brg;roxnrerq, orrracaHl{ B Texnuqecrcr{Te c[eq[Qnrcaquu n

EBpOnEr4CKkl CltO3
EBPonEticKrl ooHA gA
PETHOHANHO PA3gi4TI4E

ftA6fi€$cTs&$r

8.

A( MeHTarIr{flTa 3a qKaTa c oIII.IcaHlre Ha

flpo(lecuoHaJreH olr.rr Iro cnequnaHocrra

(rraecropa6om,

oT...............Mec...................r.

AO..............MeC................r.,

SyHrqran)

OuucanHe Ha crpoexa ......

reprroA

AJIbXHOCT, OCHOBHI,I

Lr 3aeMarla AnbxHocT

Ilosuqur, Korro rrle I,I3IrbJIHrna O6patoBan[e (creneu, cueqraannoct, N9 na

Ar.rrrJroMa, Aara, toAI{Ha, pet. }\1b, cepur, yre6no sanegeHI,Ie)

flporpecuoHaJrHa xnanr.ISuraqrax (nanpauleHl{e, roAI,IHa na npIa4o6plBaHe,

],{! na vrsrya4enus. AoKyrueHT, Irrgarednpeauerllata/nepnoA Ha BuIJIHAHocr,

Koraro e nocoqeH rartn)

Aro e nprnoxr.rMo: V4octonepewuel Ceprntfurar J,{! Ha LBAa,qeHLIs

AoKyN{eHT, I,I3AareJI, gata/nepuoA Ha BanI,IAHocr, Koraro e flocoqeH rarrn)

Aro e rrpIlnoxlrMo, [poeKTaHTcKa npaBocrloco6nocr (cnequalnocr,
roArrHa Ha upu4o6unane, Ns Ha vgra'p.er^r4s. AoKyIueHT, LI3AareJI,

npearr,rerl.qara/nepuog Ha BaJIIrAHocr, Kotaro e [ocorIeH tarcn)

Aro e [pr.rJroxrrMo: VAocroeepenue/

CepruSuxar Jrlb Ha usnareHn;^ AoK)rMeHT, LI3AareJI, gara/nepuog Ha

Banr,rAHocT, KofaTo e llocoqeH TaKbB

Ercnepr

(uue, Saunwrr)

llpo$ecuouulJreH oII,IT na,q 40 r.Marncmp ro rrH)KeHepHa r.r xuApo reonorfit - BMfI4. .{unloua O-g }lb

01057611977 r.lI[II ]\b 08438
llerro Hnnaron

Marucmp,,CCC" (4oryruentr,ITe ca npunoxenu n 7.1

I,IlrN. xr.rMr,IK (goxyrr,renrvrre ca [pLIJIoxeHI{ u7.l) flpo(fecuonilrlen orILIr ua,q 40 r.

ToqKa eKc[epreH nepcoHulJl He noAJrex(r4 Ha oqeHKa, cbfJlacHo MeroAllKara, o[I{caHa B pa3AeJI VILE. Ons?r.IecKl,tre JII{qa, onI{caHI4

ecKrrre Jrr,rqa, onucaHu s t. 7.1. u r. 7.2.

www.eufunds.bg
l -1.001-0001 ,Jlerpaxaaae II pa3Brrrre lra IIeETbp 3a BrpxoBrr rrocrlx€Hrtt -Jlac.rregcrBo El"'
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EBPONEfiCKh CblO3
EBPONEI;iCKH OOIIA 3A
PEN4CHAJIHO PA3BI4THE

. 
j ;::i*: :*:

''iffi:

ilACfirfi*Tn@r.

HAyKA t4 06pA306All$E 3A
}IHTE.JIUTEHTEI{ PACT*X(

, 9. r{ernapuparrae, qe TapaHIILIoHHLITe cpoKoBe 3a r.r3n:bnHeHue Ha crpouTenHo-MoHTaxHlrre
AefinocrpI ule 6tAar B cborBercrBr.re c Hapeg6a Ns2131.07.2003 r. 3a BbBexAaHe B eKcrrnoararlut
Ha crpoexure B Peny6nrara Burapux lr MrrHHMirJrHr.r rapaHrlr.roHHr,r cpoKoBe 3a ra3[bnHeHr.r
crpor.rreJrHr4 r.r MoHTaxnu pa6orra, cbopbxeHus. u crpoureJrHr{ o6exrrn.

10. [ernapupaMe, qe rtpu LI3rorBtHe ua oQeprara ca cna3eHr,r 3aAbJrxeHvnrra, cBbp3aHr.r c
AaHbIILI U OCIITypOBKLI, OIIZ}3BaHe Ha oKonHara cpeAa, 3aKpr4na Ha 3aerocrra r{ ycJroBr{flTaKarpyA,
KOTITO CaB CpIilA B CTpaHaTa LI Ca nplrJroxfl,rMr4 KbM crpor.rreJrcTBoro r,r [peAocTaBrHHTe yoJryrl4.

' 1 1. 3aAuxaBaMe ce Aa ocnrypl,IM 3a Ilenrtr nepr{oA Ha AoroBopa lepcoHzur, rofiro rqe
I'I3IIbJIH'Ba rlopbqKaTa I{ tIJIeHOBe Ha pbKOBOAHLI' CbCTaB, KOLITO IIIe OTrOBaptT 3a I,I3nbnHeHI,IeTO.

12. ilpegrataMe Aa LI3nrJIHI,IM rtopbqKara B rrbJrHo cborBercrBue cbc 3aAaHriero 3a
npoeKTI'IpaHe ua o6erra, TexHuuecKara cnequ$lrxaqur, r43r,rcKBaHuflTa na BrsroxrTers. vt

Aeficrsalqara HopMarLIBHa ypea6a. ,{emapupaue, qe cMe cbrJracHr4 c rrocraBeHlrre or
BrsroNrzrens ycnoBr.rs lr rIl [preMave 6ee Bb3poreHr.rr.

13. .{exnapupaue, qe cMe 3alo3Hartr c o6erra Ha [opbtrKara, 3a[o3Harr.r cMe c1,c
cbcrotHllero My, cueqn$u.rHl{Te My oco6euocrz u c o6eua ua seo6xoAr{Mr.rre CMP.

flpra;roxennr:

1. opranusaqur Ha nepcoHzrna, H& xoftro ca Bb3Jroxegr.r Aefinocrr.r rro
rrpoeKTr.rpane/anropcxr.r HaA3op rr crpor.rreJrcrBo - no r. 6 no-rope - 39 crp.

2. r{oxyrraeHu,I no r.7.1. no-rope - on}Ic Ha [peAcraBeHr.rre AoKyMeHTr4,3a BceKr{
rrpeAno)KeH eKclepT.
- AoKyMeHTr{ Ha Mulena KaMenosa -27 crp
- AoKyMeHrr,r Ha Burrop llonon - 21

- AoKyMeurpr Ha BeHquclan Kocro4unoe - L0
- IoKyMeHTr.r Ha faluua KaMeHosa - B
- AoKyMenrrr Ha Eofixo Korunrcxpr - 16
- AoKyMeHTr.r Ha lllapreH Ku'tawrcu - 24
- AoKlMeHTr.r Ha VsaH Ba.{es - 6
- AoKyMeHrr.r Ha BaleHrnH To4opon - 20

,{oryuenur ro r. 7.2 lo-rope - orrl,rc Ha npeAcraBeHr.rre
rrpeAno)KeH eKc[epT:
- AoKyMeHTr,r Ha fl41arrr4 To4opona - 18 crp.
- AoKyMeurr,r Ha.f,ces Xelen - 9 crp.
- AoKyMeHTr.r Ha Torna.{unrurpona - 13 crp.
,{orynrenruTe no r. 8 no-rope - onuc Ha npercraBeHuTe
npeAnoxeH eKclepT:

AoKyMeHrr{ sa llerxo HHHaxos - 7 crp.

www.eufunds.bg

J.

4.

AOKyMeHTI4, 3a BCeKLI

AOKyMeHTI{, 3a BCeKIi

f,f"u
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EBPONE'EKfi Cb1O3
EBPONET4CKI4 OOHA SA
PETilOHAJIHO PASB'4Tl4E

HACfi6nCTBsill

HAYKA 14 OFPA3OBA}IT'IE 3A
HHTEAilTFHT€H PAcTEX

IIpu uszomrflHe Ho npednocrceHuemo cu 3a u3nbrHeHue Hq nopbvKama 6ceKu yqacmHuK

cnedea da ce purcoeodu om BcuqKu u3ucK6aHun Ho dorcyueumaqunma, sadauuemo 3a

, npoeKmupaHe He o6ercma u mexHuqecKama cnequQurcaqun sKrtoqumerHo, u da zo u3?omeu no

Haq7tH, no36onn6qt4 ot4eHKa ua npednoilceHunma ity, cbzllacHo 3cLnezHLJtume s *temoduxama go

oqeHKa noKasameru. IlpednocrceHuemo 3a u3nbrHeHue Ha nopbqKama cnedea da e cuo6pa3eHo c

HacoKume, dadeuu e Vrcagauunmq 3a nodzomoerca Ha o$epmume u Texuu'aecrcume

cnequfuuxaquu. Arco yqacmHuK ue npedcmaeu llpednoilceHue 3a u3nbrHeHue Ha nopbqKama uJtu

npedcmaoeHomo om Hezo npednocrceuue u/wtu npunntceHuflma KbM Hezo He cbomaemcm9om Ha

usucK7aHutmq Ha Btsnoucumenn, moil u4e 6ude omcmpaHeH om yvacmue e npoqedypama.

Kozamo llpednocrceHuemo 3cr u3nbilHeHue Ha nopbqKama He cbomaemcmsa ua L{euoeomo

' npednotrceHue, yvacmHuKbm ce omcmpaHnaa.

[ara:14.10.2019 r.
yqacmHuKa,

-fceH Xeres
ut Ha ruqemo, npedcmaennearyo yuacmuuxa)

Yupanuren
(rcav e c me o H a ruq e m o, np e d c m ae na 6 a14 o yu a c mu uxa)

,,CTPONTEJI" EOO,q
(u au*te uo e aHue H a yq acmuuxa)

#:!



Ilputtoncenue Jlb I

oprAHr43 N\VT'HA TTEPCOHAJIA, HA KOIITO CA Bb3JrOlnEHI,r AEfrHOCTI4 TIO
rrpoEKTrrPAHE, ABTOPCKI4 HM3OP rr CTPOT4TEICTBO

I. Erau - npoercrupane

Memodonozufl 3a pewonoHe Ha npoewmaHmcKama zadarta

IIoAxoArr Ha npoeKTaHTa 3a peanr.r3aqurTa Ha o6rqectneua [opbrrKa ule 6rAe cto6pasen
6e:ynpe.rno u AetafilHo c BcI{TIKLI 3aKoHoBr.r u noA3aKoHoBI4 HopMarvtBHvI u3krcKBaHl4t I,I KoHKperHI,ITe

TexHIrqecKVnpaanila I{ HopMlr. flrmroro cborBercrBr{e cbc 3aroHoBlrre, TexHI4lIecKIa I,I TexHoJIorvqHI,I

r43r.rcKBaHr.rq IIIe fapaHTl4paT ycleBaeMocTTa Ha [poeKTa rr nocTl,rraHeTo Aa otIaKBaHI,ITe Ilenu u
pe3ynrarr.r.

Irls6oprr Ha ro3r.r KoMrrJreKceH KyMynarr.rBeH rroAXoA rrle ocrrrypr{ ycnerrrHa pezrnrd3allut Ha

Aeftuocrure u nocrr4raHe rlenr.rre Ha npoeKTa n ce o6ycraBr or neo6xoAnuocrra za6spzu, KatIecrBeHI{ I,I

rleneHacoqerua AeficrnvIfl.3a I,I3rorB.f,Hero Ha I,IHBecTHIILIoHHI4Te npoeKTI,I.

OpranusaqrroHuo-TexHonor?IrrHr.Itr MeroA rrle nocrl,IrHe [paBVnHo nJIaHLIpaHe, opraHu3]IpaHe LI

TorrHa KoopAI,IHaIIvIs. Ha Aeftuocrzre no [poeKTa.

Oneparunno-KouTponHr.rrr MeroA rrle ocbtqecrBl.I BbrpelxHo na6moAeru4e Ha Irpouecl4Te 3a

peanlr3allr4s Ha AefiHocrr,rre no npoeKTa, caMoolleHKara Ha H3nbJIHvITeilfl I,I trpelleHKuraHa Bb3noxurent

no orHorrreurre Ha MexAr,rHHr.rre u rpafiHr.rre pe3ynraru. II{e ocurypr cBoeBpeMeuua uu$opMawrs. kr

B3eMaHeTO Ha aAeKBaTHLI ynpaBneHcKrI peIxeHLIs.

Analng r{ cr.rHTe3 - npunaraHero Ha ro3r4 rroAXoA npl4 peulnl43allnflTaHa npoeKTa IrIe cIIoMorHe 3a

nocrlrraHero Ha MaKcprManHo rroJlox{r4TeJreH e$err, cb[ocraBl,IM c I,I3I{cKBaHvflTa na Aeficrsaurure
HOpMaTT.IBHI{ AOKyMeHTLI.

Pa6ora B eKr4rr - eSerrunHo rraprubopcrBo H exeAHeBna o6usna na un$opMallzt MexAy
qJreHoBeTe Ha eKnrla, Me)KAy LI3TIbJIHpITeJI' Ha [opbrlKaTa H Bb3JIOXI4TeJI'.

llnoearluoHeH MeroA - peaJrpr3r.rpaHe Ha go6pu npaKTI4KIr I4 cb3AaBaHe na ycrofturB MoAe[ 3a

orra3BaHe Ha oKoJIHara cpeAa.

llpe4naranr4rr rroAXoA e cro6paseH c r4AeHTr.ISzqupanure HyxAI{ Ha Bb3Jloxvffelrfl.I4 cborBercrBa

HarrbJrHo Ha rleJrrrre Lr pe3ynrarr.rre Ha rrpoeKTa. Ea:upa ce Ha HarpynaH KanaIILITer u npo$ecuoHaJleH

orrlrr r.r cb3AaBa perlnHa Bb3MomHocr 3a MynrllrrntlIlfipaHe LI nprleMcrBeuocr ua go6pure HauI,IoHaJIHI4 Ir

enponefi cru npaKTLIKIt.

[efinocr J\b I - cQopuupaHe Ha eKurr or npoeKTanTr{ 3a l{3rorBsHe Ha pa6ornure [poeKTIr
sa o6ercra H orlpeAeJrqHe Ha aHraxlrMeHTlrre rrM

Cusdaeaue Ha opzaHu3aquoHHa cmpyKmypa
3a la ce oclrryp[ HopManHoro r,r3rrbJrHeHlre Ha rIpeABI,IAeHara B KoHKypcHara AoKyMeHTaIIus

npoeKTaHTcKa ycnyra [poeKTaHTbT Bb3nplreMa cJreAHaTa opfaHI43aII[IOHHa CxeMa:

- oIIpeAen,I ce pbKoBoALITeJI npOeKTaHTCKLI eKI4n.

- onpeAenr Mscro Ha pa6ora - HraBeH o$rac Ha npoeKTaHTcKIat eKr4n - o$uca na

pbKoBoAr{TeJIt Ha lrpoeKTa., KaTo B eKI,Ila Ce BKJIIOqBaT eKCnepTU IIO BCI,IqKI,I qaCTLI, C qen IIbJIHO

rroKpr.rBaHe I,I3ktcKBaHI,I gTa HA Bb3JIO]s,ITenq.

Bcu.mu I,I3rorBeHI,r ilpoeKTnl,r qacrr,r rqe 6tAar noAnllcaHla or a qacrl,ITe IIo ul. 139, al. 4 or
3yT - u or nr{rlero ylpaxHflBaruo rexHuqecKlr KoHTpon B rlpoeKTllpaHero.

ara rlen Ha npoeKTLIpaHe c Hafi-rolslra rexecr I4 rlpoAbnxllTen
KAKTO Krypa u qacr KPP.

gHrarlus ce paspa6orBa or npoeKTaHTa no BctKa

adE-frb

ce o6o6 KTa r{ ce cbDracyBa or BoAeIrIus npoeKTaHT.



Bcu.{ru npoeKTHr.I qacrr,r u tleprexu ce pa3[eqarBar B o$nca na Sraprraara H rIanKI,ITe ce

o$opurr HaAnexuo rdMeHHo rau. CruacyBaHero Ha rrpoeKTlrre cblrlo ce LI3BbpIIrna n o$uca ua

$uprraata.

PrxosoAr.rreJr.sr Ha rrpoeKTaHTcKr4q eKurl KoopAr.rHr4pa 4efinocma Ha npoeKTaHTure rrpe3 rlenut
nepuoA Ha r43nbnHenvenaAoroBopa. Crulusr r{3rrbJrHrBa vponflTa Ha BoAerrI [poeKTaHT. Toft prxono4ra

$unaHconoro cbcrosHr{e Ha [poeKTa B qacrra [poeKTzpaHe r.r [paBriJrHoro prunpeAeneHr,re Ha

pecypclrre or [opbrrKata. Tofi HocLI ntJIHa ouoBopHocr 3a r43rrbJrHeHI,Ie Ha BcI{qKI{ ac[eKTLI or
I43IACKBaHI4flTa Ha Bb3JIO}([ITenfl. 3a I'I3rOTBtHe Ha TeXH[r{eCKLITe I{HBeCTI{UUOHHI4 npOeKTI,I, CbIJIaCHO

Hape46a Jrlb 4 or 2001 r. sa o6xeara r4 cbAbpxaHr.rero Ha LrHBecrlrqrroHHr.rre rrpoeKTlr u cneqnSuqHr.rre

r{3r.rcKBaHprr Ha rrpoeKTa, cna3BaHeTo Ha HopMI4Te I,r cTaHAapTr4Te Ha 6urapcxoTo 3aKoHoAareJrcrBo,

npaBnnHoro rrpunoxeHr.re Ha 3YT pt napeg6ure KbM Hero.

3a ugnrmreHr.re Ha cBolrre 3aAbnxeHr.rs [poeKTaHTa e ocrlrypLtJr, rroAAbpxa r4 rrle r,r3non3Ba flpu
r43rrbJrHeHr,re Ha KoHKperHara rropbrlKa, cneAHara rexHr,rqecK a 6 asa.

.{pyxecrnoro pa3nonara c 4o6pe o6opy.uean o(fuc. Ha npoexraHrr.rre B Apyx(ecrBoro ca

ocr.rrypeHr.r orJrr{qHu ycnoBr{r sa pa6ora. Pa6ornnre Mecra ca o6opy.uBaHr.r c HyxHara rexHr,rKa rr

nepr,r$eprar 3a KaqecrBeHo r{3[6JrHeHue Ha ycnyrr4re. OcurypeHr.r ca HyxHure CAD cprcreMr{ r.r

npr{no)KeHr.rf,. Ocurypeuu ca ceKperapcKrd ycJrynl, KaKTo I{ Bc.ffizlKBLI KoNryr{LIKaIIITT{, BKJrrotMreJrHo

K)?r{epcKr.r, rrorleHcKpr la.qp. ycnynr, 3a rro 4o6pa npreKa c BsHITTHL{Te [poeKTantu, Br:ro)KLrren r.r Ap. crpaHr{

B rrpoqeca;

llpeasroA Aefinocrr4 n oSuca e crlAageH Mr{Hr,r Kour,rpeu rIeHTbp. Bcu.mr,r npoeKTHr.r qacrr{ ce

pa3neqarBar n o$uca ua $upuara v ranKLITe ce o$oprr.ur HaAJIexHo vMeHHo ryl(;

3a Aocmn .{o aKTylurHr.rre HopMarr.rBHu aKToBe ce rroAAbpxa B}IcoKocKopocren onrl{qeH LIHTepHer.

3a rpeue4 v aHaJM3 Ha npoeKTTrlrre pemeHr,r:r ce noA.qbpxa ru{rleH3npaJr rpa(prven u rexcroo6pa6oreaul

co(fryep. 3a o6pa6orr<a r{ cbxpaHeHr{e Ha un$opvraqzr B eneKrponeH BI{A, KaKTo LI 3a pa3reqarBaHe na \,.. .

TeKcroBa u rpa$n.*ra nn(foprr.raqr{r, pa3noJraraMe c KoMnlorpu u uepn(feplit, KaKro LI c neo6xol[naplre

wrrleH3r.r 3a rfl(. 3a crxpaueHr,re, apxrBr.rpaHe r,r upocne.ryrMocr Ha AorqrueHToo6opora e BbBeAeHa

eneKTpoHHa cr4creMa 3a apxr{Bl{paHe Ha KopecnoHAeHIIwITa.

Cnel rroAnr,rcBaHero Ha AoroBopa 3a I4HXeHeplrHr I{ 3ano3HaBaue c rexHl,IqecKldre

cuequ$nxarlur{ KbM Hero, pbKoBoAr{TeJrrr Ha rrpoeKTaHTcKI,It eKLII cbBMecrHo c rIpoeKTaHTI,ITe IIo

pa3nr4qHlrre qacrr4, flp]IcrblrBar KbM 3arlo3HaBaHe c,,I{cropntralaa o6eKTa", a LIMeHHo:

- AOKyMeHTH, [peAcTaBeHH KaTo TexHIIqecKo 3aAaHue Ha [IopbqKaTa -oT TexHI,IqecKo

o6creAeaHe, pe3ynrarr,r or apxr.rreKTypHo 3acHeMaHe, TexHI{qecKLI nacnopl ll Ap.

- ugeuru$uKarluoHHa AoKyMeHTarIur - aKToBe :a co6crseHocr, pa3peInI,ITeJIHH, cKlIIIu -
aKTyrrJrHrr, cBr.rAereJrcrBa 3a roArrHata:ea [poeKTLIpaHe LI [ocrpotBaHe Ha crpaAara (xorato e ualuuno),
r4 Ap. AoKWeHTI{ rlpeAcraBJltBanrvI ,ncropvtflta ua o6erra";

- 3a[o3HaBaHe Ha Mrcro cbc cbrrlecrByBarqoro noJloxeHl{e na o6exra KbM MoMeHTa.

Cnel flbpBoHarranHoro 3arro3HaBaue c o6exrnte, orqurafiru MHeHI,Iero Ha BceKI,I or
eKcneprr,rre, pbKoBoAr.rreJrsr Ha npoeKTaHTcKut eKLIn cbcraBt uan-rpa$LlK 3a II3[IJIHeHI,Ie Ha

ilopbqKara.

fhasrr 3a r.r3nbnHenue o6xnanla:

- 3ano3HaBaHe Ha eKI,Ina c HaJII{rrHara AoKyMeHTawfl, ra o6exra;
- orrpeAensHe Ha AorIycrt4MLITe MepKLI u ueo6xoAllMure npoeKTHLI qacrtt;

- ofneA Ha MtcTo;
- onpelensHe Ha [ocJIeAoBareJIHocTTa Ha npoeKTI,IpaHe Ha n

- yrorrHrBaue Ha o6xnar Ha [poeKTHI,ITe qacrll;

- I,r3nbJrHeHvIe Ha rIpoeKTHI,ITe qacTI,I;

- KOMIIJTeKTOBKa Ha npoeKTa;

- cbrnacyBaHe Ha npoeKTI4Te oT BoAeuI npoeKTaHT, BKJIloq

TexHr,rqecKlr KoHTpon no qacT KoHcrpyKTvBHa.



- cbdeilcmyue npu cb?racynaHe Ha npoeKmume c HeodxoduMume eKcnnoamaquoHHu dpycrcecmea;

- npuel4aHe om gb3tto)tcumettn.

Jlozuqecxa o1a'optaHocm ua defiuocmma c ocmaHanume defiaocmu

Crcrassuero Ha eKr{[a e o6Bbp3Ba[Io c BcLIvKLI AefiHocrl4 IIo npoeKTI'IpaHe I'I c Aefinocr J\b

7 or r.rgnugeHl{ero.
Rnrurtoeu Mo"ryteHmu

Opranusupane Ha Ao6pa KoMyHuKarlrrt 14 ssanl\.{oAeficrBne MexAy rIpoeKTaHTI'ITe e

tapaHrll{t 3a KaIIeCTBeHo cblJlacyBaHe Ha npoeKTHHTe qacTLI I4 Ha npoAyKTa.

Oqaxoauu p%yrmamu

,{o6para opraHl{3 aII ufl rrpaBw Bb3MoxHo I'I3rorBtHero B cpoK u c neo6xoAl4Moro KatlecrBo

Ha T.THBeCTLIIII{OHHI4t npoeKT.

.{efinocr 1! 2 - u3BbpruBaHe Ha nogpo6nn rpoyqBaulrfl Ha cnequQuxara Ha o6ercra u

HaJruqH aTa Ao KyM eHTaIITI fl

CleA ctcraBflHe Ha [JraHa, pbKoBoArrreJl.flT Ha rIpoeKTaHTcKI{t eKLIfl' cro6pasuo rpatfuxa Bs3JIara

KoHKperHlrre 3aAaqr4 Ha npoerTaHTlrre, o6snseaftxfl ilocileAoBarerHocrra Ha qacrvre 3a npoeKTl{paEe u

orrpeAenr cpoKoBere 3a 3aBbprxBaHe Ha BctKa KoHKperHa 3aAaqa. B npoqeca ua pa6ora ce noAAbpxa

HerrpeKbcHara KoMyHHKarIUrra MexAy orAenHlrre cleqlraJrr{crr{ - ALIpeKTeH KOHTaKT C [pOeKTarITHTe B

caMOTO IIpOeKTaHTCxo 6rOpO, a C BIHIIIHIIT9 IIpOSKTaHTI'I - onlafin.
Haru.{uara AoKyMeHTarIlrr KbM MoMeHTa Ha o6snseaHe Ha o6ulecrneuata rlopbqKa e:

Texu4{ecxu cnequsr{Karlur4. llpe4craneHara AoKyMeHTaIIut e s o6xsar, AaBalII Bb3MoxHocr 3a

oflpeAenrHe sa 6rAeulure 4efiHocTH rro trHBecTr.rqrroHHl{-fl npoeKT.

,{o6pa npeAnocraBKa 3a 6rpeo r{3BbprrrBaHe na ,4efinocTra e, qe eKI'Inbr ce e 3aIIo3Han c

AoKyMeHTI4Te orqe Ha Hr.rBo rlpeAcraBgHe Ha oSeprara, Karo nocJleABalrloro 3ano3HaBaHe c HaJII'I.IHI'I

AOKyMeHT[ npr,r Bb3no)KvTenfl ce r,r3BsprlBa CneA llpoBex.{aHe Ha BcTSnIITeJIHa cpeqa.

CneA cr<motlBaHe Ha AoroBopa ule ce na6aesr:

- cKplua Ha IIMOTa;

- KOnI4e oT KaAacTpaJIeH IIJIaH Ha IIOA3eMHI',I [poBoAI4 I',I CbopbxeHllt;

- BIr3a 3a [poeKTI'IpaHe (aro e npunoNurvro);

IIe ce "r""p-ut 
uogpo6nn [poyrrBaHr4fl Ha cnequ$urara Ha o6exra u HtUII'IgHara

AOKyMeHTaII?IS B CJIeAHara flocneAoBarenHocr:
- [perne.4 h aHaJrr43Ha HaJrprqHara r{3xoAua uu$opruaul{t, B T.rr. KoHcrpyKTIleHI'I o6creABaHl{t,

apxr{TeKT}pH[ 3acHeMalr4fl., HoMeHKJrarypnu (ruuonu) npoexrLl, TexHLIqecKpI flacnopru, o6clerBaHnfl'

:a eneprufina etlexruBHOCT, [O.UpO6UU ycrpoficrBeHr4 nJraHoBe I'I BJIe3JM B CIIJIA qacrl'ItIHLI I{3MeHeHI',I.f,

Ha perynarllroHHr.r nJraHoBe, cbtJracyBaHa cKIrIIa c I{3XOAHLI AaHHU OT eKCIJIOaTaIIpIoHHI4Te ApyxecTBa'

reoAe3I4qecKLI 3aCHeMaHr4s vr I'p.',
- rpeHacqHe Ha apxr.rreKTypHoro 3acHeMaHe e I1u$pon $opuar, YAo6en :a pa6ora

- rroJI3BaHe Ha AonbJlHlrreJrHa AoKyMeHTaqLIg or co6crseHllfl apxllB Ha I'I3IbJIHI{T9JIfi 3a

HoMeHKnaryp ara Ha eJreMeHTLrre or crpor.ITeJIHa cl,IcreMa 3a crpol'ITeJlcrBo ua noAo6eH BIIA o6erru ra

Ap. IT3TOTIHI'IqI,I;

- na6erssBaHe Ha ocHoBHr{Te BlrAoBe Aefiuocru cbrJlacHo 3aAaHHero 3a npoeKTl{paHe;

- ua6elggBaHe Ha Bbrrpocn, cb3AaBaHe Ha aHKeTHI'I KapTI4 I,I JII'ICTOBe 3a npoBepKa Ha H3XO.(HI',ITe

AAHHI{;
- rr3rorBsHe Ha rrJraH 3a pa6ora Ha eKr.{na Ha Mtcro u rpa$ux Ha rloceIrleluvflTa;

- cB3AaBaHe Ha apxr{TeKTypHa KoHrIenurlr ra rpafinoro locrl{raHe Ha IIeJII{T9 Ha [poeKTa.

- cbrnacyBaHe Ha rpa(pura 3a rroceuleHl4e Ha MflCTO C Bb3JIOXHTent;

- u3B6prxBaHe Ha Bcr.rrrKrr neo6xoAnur{ nporIBaHVsHA MTCTO:

- o6croen oureA na o6erra Ir KoHTponHr{ I,I3MepBaHl1'fl, Ha crpaAlrre rlo BoI'IqKI4 c[eU?IaJIHocrpI'

B T.v. H (foro reorraerpl'ItlHu;
- I,I3BbpruBaHe Ha pa3KpI{BKI,I Ha oTAenHLI MecTa B crpaAaTa, aKo ToBa ce

LITe peIxeHLIt IIO npOeKTHlITe pelueHlas;

[onbJrBaHe Ha aHKeTHI{ KapTII I,I JII,ICTOBe 3a IIpOBepKa c KoHcTaTI',IpaIil4Te Ha

f* -,,, 3iIIIo3HoBaHe Ha MscTo c HatILIHa ria o6uranaHe I{ I'I3[oJI3BaHe Ha I
.//

--r/- onpeAentne Ha Aelo 3a AerIoHIrpaHe Ha cTpoI4TeJIHIrre ornaAbUl4

"{"ir"ru "To 
Ha Bb3JIoxt'ITens.c,vfreitcrsuero Ha Bb3JIoxl'ITens.

\t. Jlozuqecxa o1e.opzaHocm uu defrHocmma c ocmaHarume deitu



Vcueursoro pr3nbJrHeHr.re Ha Aeftriocrra e ocHoBaHve 3a go6pu pe3ynraru no AeftHocr Jtlil 3'

Kntuqogu MoMeHmu

llponepxa Ha rrpeABapr.rreJrHr4Te AaHHH, KopITo B cnyqas ca MHoro MaJIKo.

OqaxeaHu pwyrmamu
3antpurenu rpoyrrBarelsu AefiHocru, o$opMeHa o6rqa KoHIIelIII4t 3a BvAa u o6eMa sa

I43rrbJrHeHpIe Ha npoeKTHI,ITe Aefi nocrn.

.{efinocr J\b 3 - u3rlbJrHeHrre Ha rlpoeKTrrpaHero rr KoMyHUKaII[q
Onucauue Ha emanume 3a LgnbrHeHue

CleA crruoqBaHe Ha AoroBopa n ocrdrypsBaHe Ha cKI{IIa h Bu3a 3a npoeKTllpaHe - eraIII{Te 3a

H3nbJrHeHrre Ha npoeKTaHTcKaTa 3a4ar{.a ca cJIeAHI'ITe:

1. 3auosHasaHe Ha KoJreKTr4Ba c HaJrLrrIHara rexHl,IqecKara AoKyMeHTaIII,Ifl rlpeAcraBeHa or
Bb3NOXI,ITEIS;

2. ZsntprunaHe Ha BcI,IqKH ueo6xoAlauu npofrBaHuflHa Mscro;

3. CrruacynaHe Ha pe3ynrarr{Te or r.r3MepBaHvflTa MexAy oTAeJIHVTe cneUl{aJlHocru H

o6pa6ornauero LIM n qIa$pon nrE4;

4. L{groresHe Ha r.rKoHoMr,rqecKr.r qenecro6pa3eH LIHBecrI,IqlIoHeH npoeKT ern $a:a,,pa6oten
npoeKT" rro BcIarrK[ cneqLIaJIHocrI{.

5. flpe4cranxue Ha npoeKTa Ha Bb3Jro)Kvfielrfl nbpBoHaqanHo 3a rlperneA B eALIH eK3eMlntp Ha

xaprrrr n eI.t4IJ - Ha 9neKTpoHeH HOCLITeJI;

6. OrcrpanreaHe Ha eBeHTyanHn ga6elexxu (aro LIMa raKLIBa) or Bb3JIoxIrreJIt I'I or
eKcrrJroaTaIIHOHHI'I ApyxecTBa LI Apyf I{ cbrnacyBaTenHl'I opIaHI'{ ;

7. flpe4ocranrHe Ha r.rHBecrrrrlrronuprr ilpoeKT na us6pau?I.s KoHcynraHT 3a LI3BbpIIrBaHe Ha

oueHKa Ha cboTBercTBllero cbc cbIrIecTBeHI'ITe l,'3IdCKBaHI]fl';

8. OrcrpaHrnaHe Ha eBeuTyanHr{ [rrcMeHr,r KoHcraraIIVu vr yKa3anux (axo raua raxuna) s

orcrpaHqBage Ha HerrbJrHorrz uluyu HecborBercrBl{.fi, nlunu HeAocrarbul{ Ha I'IHBecrIrIIpIoHHI{g npoeKT;

9. BnacsHe Ha raHBecrr.rquoHHr.rs npoeKT 3a cbrnacyBaHe or MK u UIaBHI'II apxlrreKT Hi

CroruqHa O6quna I,I 3a Ir3AaBaHe Ha pa3peureHl'Ie 3a crpoex;
Anropcru HaA3op:

1. Ha6nloAeHr.re Ha pr3nbJrHeHr{ero Ha crpoexa IIo BpeMe Ha Ilenus [epuoA Ha I'I3nbJIHeHI'Ie Ha

crpor,rrenHo-MoHTa)KHrlre pa6oru 3a cna3Baue Ha npoeKTur,rre npeArlllcaHvIfl 3a rollHo I.I3IIbJIH9HHe or
cTpaHa Ha BcI4r{K[ yqacTHI,IIII{ B CTpOI'ITeIcTBOTO.

2.Irl:pa6ornane r{ cbrJracyBaHe Ha npoMeHlr B npoeKTgara AoKyMeHTaIItLs npu neo6xoAllMocr

no r.IcKaHe Ha Bb3noxvreilfl ululm no npeAnoxeHlre Ha KoHcynraHTa, ocbulecrBtBalll crpol{TeJIHI{q

HaA3Op r4 3aBepKa Ha eK3eKyTr'rBHaTa AoKyMeHTa\vfl Ha cTpoelKa cneA npI4KJIIOqBaHe Ha I',I3nbnHeHHeTo

My.
Koumpon ua doxytweHmume

llpu nralaraHe Ha o6rUecreeuara nopbrrKa, [poeKTaHTbr IrIe aKTyann3l{pa cBos co6creeH

nporleAypeH Hapbr{H[K 3a ocprrypsBaHe Ha KarrecrBoro, ctlptMo o6erra. ArryanIasalluqra ule onpeAenf,

r4 cbAbpxa y6i13aHuq Kt,M Bcr4trKr,r acrreKTr{ Ha npoeKTa. B nero ca I43JIox{eHI{ pa3nI{qHI{ npolleAypl{'

Kot4To Aa 6r[ar cneABaHr.r no BpeMe Ha r.r3nbJIHeHI{e Ha rlpoeKTa Karo IIflJIo, Karo IrIe ce cBbpxar cbc

cnequ(furara ua o6erra. B napsuHlrKa 3a KoHTpon Ha KaqecrBoro ca yrotIHeHI{ I{ Ha3oBaHV MepKI{Te I'I

nporleAypr.rTe, KOr,rTO CneABa AA Ce rrpHnaraT c IIen Aa oTfoBapflT Ha CI',ICTeMaTa Ha KaqecTBo Ha

r,r3rrbJrHrrrenr 3a rapaHTrrpaHe Ha LI3IrcKBaHvIflTa Ha AoroBopa. OcnosHlare oT Ttx ca:

Ilpearcd u ododpneaHe Ha nPoqecume

CQoprraupaHurr eKr{rr or npoeKTaHTr{, roftro Aa LI3nIJIHH 3aAaqara B cborBercrBl{e c

HopMar[BHr.rre r{3HcKBal:as.v cro6pateu crc cnequ(fhKuta na nopfiuxara. PffionoAl'ITentr Ha npoeKTa

r.r3rorB.s nnan-rpa$I,IK Ha Aefinocrure cto6paseH cbc cpoKoBere. K94]f}
IldenmueuKaqun u npocnedurvrocm (rlffit

4f-', Bcerra npoeKr Hrrla csofi yHlrKurneH HoMep cbrJlacHo u4eHruSraxaropa "KW"rf
_J_ADDeicraHra. Bcuqxu BXoAruIu kt rr3xoAtult4 AoKyNIeHTLI, cBbp3aHH c AaAeNDoeKr'/ H

f-' ,n.offirhurcarruoseH HoMeD. cborBercrBaru Ha HoMepa Ha npoeKTa. IpogecuTe npu u:ut'ft&Eafieurchrdthuxarlr4oHeH HoMep, cborBercrBaur Ha HoMepa Ha rlpoeKTa. llpopecuTe npl{ LI3B,bpEBaIIe Ha

-.-. ,/-xp{errupaHero ce npocneAtBar Ha cpequre rlo ortlLIraHe Ha HarlpeAb-", 
t\fr:o 

nnaH-rpaQuxa'

IlpednaseaHe-apxurupaHe Ha npoeKmume / t,



llolgnagu:re [poeKTr{ r{ Apyra AoKyMeHTarII4s cBbp3aHa c nopbqrara, co6ctBeHocr Ha KJII{eHTa,

c qer npeArra3BaHe Ha AoKyMeHTarlr4rra ce orll4cBar B npl'IeMo-npeAaBareneH IIporoKoJI. llpu

[puKnrorlBaHe Ha AefiHocrra IIo [opbr{Kata v npeAaBaHe Ha npoeKTI,ITe, IIo ro3pl nporoKoJl ce I'I3AaBar

AoKyMeHTr,rre, co6creeHocr Ha KJIr4eHTa. IrlsroreeHl4Te I{ o4o6penu [poeKTI4 (:anucxl't, KoJII'IqecrBeHI4

cMerKr{, KoJrgqecrBeno-crofinocrpu cMerKr,r u cneqnSuraqun) ce apxl{Bl{par. llpu npuKnlorrBaHero Ha

BceKr,r ilpoeKT, Bcr,rrrKll Konl,rfl Ha AoKyMeHT[ rlpeAocraBeHl{ or BlsroxureJlt' KaKTo }I B0I'IIIKI'I

AOKyM9HTT{ OilOprvreHu no BpeMe Ha pr3rrbJrHeHl{e Ha AOTOBOpa ce cr6upar n ,{ocrae Ha KoHKpeTnul o6ext'

BKrroqBa[Io BXoAsrIar avrlr3xoryrr{ara KopecrIoHAeHIILI{ LI Apyra uHSopuaqvs, cBlp3aHa c KoHKperuara

3A AqA.

Roumpon ua defiruocmume no npoeKmupaHe

3a nocruraHe Ha nocTaBeHLITe UenI,I ApyxecTBoTo e BKJIIoqLIJIO B cBotTa opraHu3aIII{oHHa

crpyKTypa rexHr{qecKr4 cbrpyAHr4rlr,r, KaKTo nre $unancoBara c@epa, TaKa I'I e o6racrra Ha rlptKara cI'I

Aefinocr - npoeKTLIpaHe.

Erunrr or rexHr.IqecKl{ cbrpyAHr{Ilu, MaKap I{ HenorrcKaH or Bb3JIOXI4TeJI' KarO 3aAbJI)KHTeneH

npu lr3rlbnHeHr,re Ha KoHKperHara [opbrrKa e v3K;IloqurerHo ueo6xoAr{nr 3a ycnellrHoro peanl'I3l4paHe Ha

rrpoeKTa. Tesu cneqvanncru ocuryprBar npoueca ua o6pa6orKa Ha MacLIBI{ or AaHHI'I, JIorIrcrI'IKa,

apxr,rBr{paHe Ha AoK}MeHTarIurra, K0MyHL{KaIII4LITe }r AoKyMeHTI4paHeTo Ha pa6orara Ha eKlrla. ,{o6rp
no.UXoA npq onpeAensHe na (pyurcqnr.rre Ha qJleHoBere My e Aa ce cna3Ba LI IpLIHIII'IIa Ha B3aI'IMHo

Ao[bJrBaHe. Tosa AaBa Bb3MoxHocr Ha yr{acrHr4rlr4Te B eKIrrIa, KaKTo Ia ca eAHaKBo unQoprraupa:Ht4 3a

HeroBra.f, HarrpeAbK, TaKa Lr npz ueo6xoAr{Mocr Aa Morar B3alrMHo Aa ce 3aMecrBar IIprI I'I3[bnHeHpIero

Ha HqKou tfyurqura.

c qen nocTr.IraHe Ha MaKcLIMaJIHO BTICOKO Kar{ecTBo Ha TexHI4qecKI'ITe I',IHBeCTI',IIII4OHHI4 IIpOeKTI',I'

npoeKTaHTbr e r.r3tpaAr.rn ABycreneHHa cllcreMa Ha KoHTpon. Ha nrpno HIrBo Ha KoHTpon ce I43IIbJIH'Ba

npoBepKa na cr6paHure r{ BHeceHr{ B eJreKTpoHHara 6aza l.a:r.lr^u I{3xoAHI{ AaHHI'I 3a crpaAara, KaKTo IIo

orHorIreHr,re Ha rroAaAeHr,rre or B63Jrorrr4TeJrt, TaKa H no orHolxeHl{e Ha na6panara I{3xoAHa untfopuaqur

or rexHr4r{ecKoro u eueprufino o6creABaHe I.{ or orJIeAa ,,Ha repeH". Broporo HI'IBO Ha KoHTpon ce

ocbrrlecrBf,Ba or qreHoBere Ha eKr.rra Ha (fnpuara, qlrqro 3a4av.a e Aa I'I3BbpIxBar rrpoBepotlHn

npecMrragvrs. Ha BceKI,I eran or r,r3tlbJrHeHl,Iero Ha AoroBopa. Ilpoexranrvre v cleuI4aJII'IcrI{Te Ha

tp1rpuara r.r3rron3Bar o4o6penure sa Aefiuocrra corfryepHr,I [poAyKTr{, Karo 3a H3BbpInBaHero Ha I00 %

KoHTpon no orHorrreHr,Ie Ha KopeKTHocrra Ha I{3xoAHLITe AaHHIr. 3a nponepKa Ha v3rrucrr4TerlHllTe

pe3ynrarr,r ce rroJr3Bar co6crseura pa":pa6omrE Ha noMorrIHA u3r{r4cItureJIHLI nporptlMl{ 3a BceKI'I eran Ha

r,r3nbJrHeHr.re npoeKTr4Te BbB Qopuar "*.xlsx". Ha 6asa Ha raKa rIpoBepeHI{Te AaHHI{ ce u:pa6ornar

npoeKTrrre 11o qacr ApxnrexrypH4 Kof,To cnyxu 3a noAnoxKa Ha BcI4uKI'I ocraHaJII{ [poeKTLI'

Romyu uxaqun c sb3Jtoilcumenfl
Ilpuuqunu 3a KoMYHuKaqun

flpnuqunure Ha pa6ora Ha npoeKTaHTa BKJIIoqBaT rIbJIHa uu$opurapaHocr Ha Bb3Jloxvfferrfl 3a

BcHr{Krr rloreHrlr{aJnru npo6leMrr, Koprro 6uxa uoruu Aa Bb3HIrKHar B xoAa Ha LI3nbJIHeHI'Ie Ha [opbrrKara.

prxoeoAcrBoro Ha App6ecrBoro scHo ocb3HaBa, .re uenutfopMupaHero Ha Bb3JIoxHTerfl 3a ,4aAeH

npo6leu Moxe la 6s1e KJrrotroBo 3a rrpoexTa I{ cbulacHo cBoI'ITe npI'IHITI{nu, go6pu [paKTI4KI'I ?I

nporleAypr{, AeKnapupa, qe HsMa Aa AonycHe noAo6eu pLIcK Aa 3acrpalxu I'I3nbJIHeHI{ero Ha AoroBopa.

Tona rnrpAeHlre Ha pI3nbJIHI4TeJIt ce ocHoBaBa Ha:

- 4o6pe lr3rpaAeHa cI{cTeMa 3a KoMyHI,IKaIIut oT cTpaHa Ha I'I3TIbJIHI'ITeJI' - ycTaHoBtBaHe Ha

4o6pu np aKTLIKIa, rlp orleAypll, 3anvIcv, KaproreKl'I ;

- HaJlr{rrr4e na neo6xoAr.rMl4Te rexHur{ecKll cpeAcrBa 3a KoMyHI'IKaIII'Ifl;

- HaJIIIq[e Ha HyxtHllt tIoBeIIIKn nepcoHaJl, 3a [ocTotHHa KOMyHI'I

cbrpyAHlrllu.

KOOpAHHaUH,I Mexly Bb3n9xHren H

Koero e or Ii3KJIloqpITenHo rufi.figry4e :a

nran-rpa$LlK I4 pecypcLt. \;ti/,\

',,flpednocmarKu 3& u3nrnHeHue Ha



- aHraxnpaHocr Ha Bb3JroxvrTelrfl., B noAKpenafa Ha eKI,Ina Ha npoeKTaHTa rlo BpeMe Ha

r,r3rrbJrHeHr4e Ha AoroBopa, rbBKaBocT rrpu B3eMaHe Ha pemeHlrr no TeKyIqH Bblrpocrr.

- nbJrHo cbAeftcTBue oT cTpaHa Ha Bb3Jroxr.rTenr;

- o[epaTIrBHocT, B KoHTeKCTa Ha H3nbJrHeHr.reTO Ha rrocTaBeHr,ITe B TexHI,IqecKaTa cfiequ(bl,rKarlut
pr3r.rcKBaHr.rs u orKpLtra KoMyHHKa\vr.14 uH$opMnpane no orHorrrenr.re Ha Bcurrru Sarru r4 AoKyMeHTpr,

r,rMaruH orHorrleHlre KbM I{3nbJIHeHI{eTo Ha nop5r{KaTa;

- ocuryprBaHe or crpaHa Bb3JroxlrreJrr Ha nn$opuaqnx u AaHHvr, ueo6xoAr,rrrrpr 3a

r,r3rrbJIHeHI{eTo Ha Aof oBopa.

Cruacno cBor.rre npuHur.rrrn, rrpoeKTaHmr e pa:pa6orr,rJr r.r npunara nporleAypr.r rro y[paBneHr.re

Ha AOKyMeHTH, 3arrUCV, OI.r4TVtpA}Je [r KOHTpOJT, yAOBneTBOprBaHe VT3I4CRBAHI.,'[Ta HA KJrLreHTa, KaKTO II
nnaHr.rpaHe vr opraHr43r{paHe Ha [poeKTaHTcKr4Te ycnyrr4. Krrr,r re3r.r nporleAypr{ ca cbcraBeHr.r

r4HcrpyKrlr{Lr 3a KaqecrBeHo r,r3rrbJrHeHlre Ha ycnyrr{Te, Korrro rapaHTrapar 6ernpo6neMHoro [peMr.rHaBaHe

npe.s cborBeruvts. [poqec c rapaHTr{pano 4o6pa KoMyHr.rKarlr{r MexAy Appr(ecrBoro r] Bb3noxlrreJrr,rre.

llpularafixu cBor{Te rrpr.rHrlr.rrrlr 3a ylpaBJIeHLIe Ha KaqecrBoro, HLre rapaHTr.rptlMe na ce6e cut4Ha cBor.rre

naprubopr.r ao6pa KoMyHr.rKarIHr, KoopAranauvtfl. H KatrecrBeuo r.r3nbJrHeHrl ycnyru.
Jlozuqecxa ofotpsaHocm ua deilnocmm& c ocm&Hailume defruocmu

Irlgrornssero Ha rrpoeKT c 4o6pe cbrnacyBaH qacrr{ u 6es [polycKr{ e ycnoBrre 3a yclerxHo
r.r3rrbnHeHr.re na Aefinocr Jrl! 7.

Rnruqoeu MoMeHmu

.{erafinno [o3HaBaHe Ha pr3r.rcKBanvrflTa r.I Bb3MoxHocrLITe 3a peanr.r3ar\vrs,Ha npoeKTH [ppr

HeABHlKrrMr.r KynrypHr.r rIeHHocrH. \
Oquxeauu p%yrmamu \
Irlgnrruenvrc HarrpoeKTHara3anaqaB cpoK. 

X,
,(efiuocr i\b 4 - cbrJracyBaHe Lr ogobpnnane Ha [poeKTHara AoKyMeHTarIus u \\

orcrpaHqBaHe Ha HepeAHocrrr \,\
CtenacyaaHe Ha mexHuvecKume uH*ecmul4uoHHu npoeKmu cbc cnyotc6ume sa noucapHa \

6esonacuocm u 3auluma Hq HaceJteHuemo

Ctuacno rpbxuara AoKyMeHTarI[r, yqacrHr.rqr{Te cneABa Aa npeAcraBrr Karo KpaeH rrpoAyKT

r.rHBecrr4rlrronnu pa6orHr4 npoeKTv\ 3a Kor.rro cneA pa3rnexAaHero r.r npueMaHero LIM or eKcneprHl,It

cbBer no ycrpoficrBo Ha repraropr.rsra (ECVT) Aa Moxe Aa 6r!'e Ir3AaAeHo pa3pellreHue 3a crpoex.

flpu ueo6xoArlMocr or craHoBr.rule or opraHr.rre 3a rroxapHa 6esonacHocr r.r 3arrIHTa Ha

HaceneHlrero, cbrrloro rqe 6rle rr3AaAeHo cbrJracuo sn.57 or AIIK. Cporrr s rofiro pafioHnara crryN6a

tro [oxapHa 6esonacHocr r,r 3arrlrlTa Ha HaceJreHuero r.r3AaBa cBoero craHoBllqe e Ao ceAeM AHH.

flpoexranruT rrle flpeAocraBr.r npoeKTr,rre 3a cbrnacyBaHe LI ue oKa3Ba rIbJIHo crAeficreue na cryx6ara
c qen nonyqaBaHe Ha noJIox{rITeJIHo craHoBI4IrIe.

C'uznacyeaHe Ha mexHuqecKume uH*ecmur4uoHHu npoeKmu c dpyzu KoHmponHu opzoHu

O6errrr He noAJre)Kfi u Ha Hag3op cbrJracHo Hapeddama 3o ycJtorunma u peda sa usdaeaue ua

nuqeH3uu Ha rul4a 3a ocbt4ecm6fl6aHe Ha mexHuvecxu uadsop Ha cbopbltceHu.n c notuweHa onacHocm

(nspa6oreH e npoeKT 3a [peycrpofisaHe unu u3tpa]KAaHe ua tpr6onpoBoAll 3a ropeqa BoAa, ra3oBLI

cbopbxeHr{s.vnncraJrar\Lru3a BBf, crgone, pa6orerqIl noA HaJI{raHe, nogorpeftnlr KoTJII{,IrHcraJIaII[n

v ype4v 3a rrprrpoAeu ra:.), u Hflv'a HyxAa npoeKTaHTbr Aa cbtnacyBa IrpoeKTa c JI vg,

TexHr.rqecKr{ HaA3Op.

flpu nr:HlrKBaHe na Heo6xoALIMocr or cbrnacyBaHe Ha n.srofi ot n
r.rreJrHo ApyxecrBo (erertpopa.:[peAeJlrreJlHo 14 Ap.), npoeKTaHTb

rue oKa3Ba Hy)KHoro crAeficrsue c qen nonyqaBaHe Ha TIoJIoxLITeJIHo
)

-rrtfinul, Ha KareropuflTa Ha o6exra Karo HeABr4xr4Ma KynrypHa uffiocr - ,,HaqI{oHuuIHo

, upoerruara AoKyMeHTar\Lts floAnexrd Ha cbrJracyBaHe or MlruucteHMo Ha KyJlTypara rlo

. 
craHoBr,rrre na HI4HKH. Hoprraau{BHr.rrr cpoK e Ao 4 ueceqa. Ha cg}rac\aue rloAJlexar I4
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Bpr3aTa 3a [poeKTLIpaHe (npeycrpoficrBo) u sagannero 3a npoexTl{paHe.

B inyuaure qe 6bAar ycraHoBeHr{ HecborBercrBlaq Ha I43rIbJIHeHoro c yroBopeHoro I{JIIr 6raar

KOHCTaTLrpaHr.r HeAOCTaTsrIr4, Bs3JrOXr4TenqT MO)Ke IA OTKaXe [pI{eMaHe Ha LI3nbJIHeHI',IeTO .4O

oTcTpaHrBaHe Ha HeAOCTaTsrIr.ITe, KaTO AaAe IIOAXOATIU CpOK 3a OTCTpaHf,BaHeTO I',IM 3a cMeTKa Ha

I43nbJIHI,ITeng. 3a6errexKl,I MoIaT Aa ce KoHcTaTI,IpaT Ha PA3NLIqEH CTAN OT PA3NI,IIIHI4 JIHIIA U LIHCTI{TYIIUU:

- OT Bb3JIOX]1ITEilfl;

-oTeKcIInoaTauLIoHHI,IApyx(ecTBaI/IApyrl.4cblnacyBallluopIaHI,I;
- oT KOHCyJTTaHTa [plr r{3BbprrrBaHe Ha orIeHKa Ha cboTBeTCTBI,IeTO Ha I'IHBeCTI'IUpIOHHI4Te

[poeKTu cbc cbIrIecTBeHI{Te V3LrCKBaHr4fl;

- or rJI. apxI4TeKT na CrorFIHa o6uIpIHa.

3a6elexxure ce orrrpaBrT B rrl,rcMeH Br.rA, KaTo tI3BbpIIreHI{Te KopeKllvtvr ce [peAaBar Ha

Bb3IOXr{Tent c nporoKon.
OrcrpanxnaHe Ha eBegTyanHr{ nr{cMeuu KoHcrarallnvt v yKa3aHI'It (aro uua raKI'IBa) 3a

orcrpaHgBaHe Ha HerrbJlrto1u ulunu HecborBercrBrfl,, uluttu HeAocrarbIII4 Ha I{HBecrpIIInoHHLIt npoeKT

ce rr3BbprxBa B cpoK Ao 5 AHU cneA rrrrcMeHo yBeAoMJIeHpIe or Bl3JIo)KVTeIrfl

Jlozuqecxa o6e'optaHocm na defiuocmms c ocmaHunume dertnocmu

CruacynaHeTo Ha npoeKTHaTa AoKyMeH'IaWfl, e BaxeH eTarl OT peaJIII3aIIuflTaHa npoeKTa'

B cnequ(brrrrHlrre ycnoBr{s ua pa6ora uo o6erru ,,HeABLIx<uMII KyJITypHII IIeHHocrLt" c BrIcoKa

Kareropur Ha 3arrlr.rra npoqecbr e or pemaBarrlo 3HatIeHI{e 3a KarrecrBoro I4 SynxqnonaJlHocrra Ha

o6exra 11 e cBbp3ag c KaqecrBoro Ha AefiHocr Ns 3 Karo ]r [ocJreABauloro I43nbJIHeHI'Ie - Aefinocr Ns

7.

Knnqoeu MorieHmu

,{eraftluo rro3HaBaHe Ha r.r3r4cKBaHUfrTA I4 Bb3MOXHOCTI{Te 3a peanl'I3alll{t Ha IIpOeKTLI npu

HeABT,IXLIMIT KynrypHH IIeHHOCTI{.

Ortaxeauu psyJrmsmu
Pealugaur.rr Ha TexHHqecKoTo 3aAaHr4e c op[II,IHanHI{ II HeCTaHAapTHI{ peIXeHI'It.

.{efiuocr J\b 5 - opraHrr3arlus IIpu ocbulecrBqBaHe Ha aBTopcKrr HaA3op na o6enra.

Brn eptsxa c roqHoro crra3BaHe Ha LrHBecruIrHoHHHTe rIpoeKTI'I lrp]I lI3rIbnHeHLIero na CMP

npoeKTaHTbr nocpeAcrBoM orAeJrHrl npaBocnoco6uu mtqa, aBTopI{ Ha npunoxl'IMara rIpoeKTHa

AoKyMeHTarllrfl rro qacrLt, u1e ocbqecrBrBa aBTopcKLI HaA3op cro6pasno I'I3IacKBaHI'IATaHa qn. 162 or

3YT u AofoBopa 3a r.r3rrbJrHesue. c ocb[IecTB.sBaHeTO Ha HaA3Op OT TIpOeKTaHTI'ITe - aBTop[ Ha oTAenHI',I

qacrrr na pa6ornux [poeKT, ce rapaHTupa Tot{Horo I,I3nbJIHeHI{e Ha npoeKTa, cniBBaHero Ha

apXI,ITeKTypHI4Te, TeXHOJIO|U[IHI,ITe I4 CTpOLITeJIHI4Te npaBILnA LI HOpMlI, KaKTO pI nOATOTOBKaTa Ha

rrpoeKTuaTa AoKyMeHTaIII4t 3a BbBeXAaHe Ha o6erra B eKcrIJIoaTaWs'.

flpoexranruT rrle yrlpaxHflBa aBTOpCKr.rfl Ha.43Op no BpeMe Ha OTpOI'IT9JICTBOTO, CbIJIacHo

olo6peuuie npoeKTHr{ AoKyMeHTarILrH a npunoxl4Mara HopMarI'IBHa ype.a6a [ocpeAcrBoM

npoeKTaHTr,rre rro orAenHldTe rracrl,I Ha npoeKTa vIwI ynbnHoMolrleHrl oT Ttx nI4IIa [p]I ycJIoBI{e' qe

ynbnHoMouleHrrre nr{qa npr.rrexaBar rnzuru(furallut, cborBercrBalqa Ha 3aJIoxeHHTe B rlpolleAypara

M I{HII M AJIHVI II3IdCKBAHIjS''

AnropcruxT HaA3op rqe 6rAe ynpaxHrBaH BbB B0I{IIKI,I cflYrav, KoraTo npLIcbcTBI'Iero Ha

rrpoeKTaHT sa o6exra e HaJIo)KI'ITeJIHo.

llol-lefinocTHTe rrpr4 ocbrrlecTBflBaHeTo Ha aBTOpCKLI HaA3Op Ca:

- npI{cbcTBI,Ie nprr cbcTaBrHe Ha }I noAIII{CBaHe Ha 3aA6DKHTeJIHI'ITe npoToKonl',I pI aKTOBe IIO

BpeMe Ha cTpor.rTeJrcTBOTO pt B CryqatrTe Ha ycTaHoBtBaHe Ha TorIHo I'I3nbJIHeHHe Ha [poeKTa' 3aBepKI'I

nplr noKaHa oT cTpaHa Ha Bs3JIOXI'ITens;

- sa6nroAeHr{e Ha r.r3nbJrHeHr4eTo Ha cTpoexa rlo BpeMe Ha IIeJII{' nepLIoA Ha I{3rIbJIHeHLIe Ha

crpol4TenHo-MoHTaxHure pa6oru 3a crra3BaHe Ha npeArlvIcanrflTa Ha npoeKTaHTa 3a rorrH

na u:pa6oreHr,rq oT Heto npoeKT oT crpaHa Ha BCLITIKU yqacrHI4UI'I B cTpol4TeJlcrBoro;

- uSpa6OrBaHe I{ cbulacyBaHe Ha [poMeHI,I B IIpoeKTHaTa AOKyMeHTaUI{s n

{-h\ rrcKaHe Ha Bb3Jroxtrrers.ulutu rro npeAnoxeHlle Ha crpol{Tennuq HaA3op;

/ A\y- - DqDcnr.A *A err?er.vrwRr{arA rroKvMeHTa]flufl.3a crDogxa cJlea I{3nbJIHgHIre r
r __ / t*.-. . 3aBepKa Ha eK3eKyTI'IBHaTa AoKyMeHTaIIIT'fl 3a cTpoexa cneA

\ / / --./ - rl3nbJrHeHze Ha rlqrocreH aBTopcKrI KoHTpon Bbpxy I'I3nbJIHeHI'Iero Ha
Y-,/ ----^ ::-^^^*.:-.:^ ^- ^-;,, oo ^^-'oooo- o-.. uK nnn6n,*-/7' --- - 

_ -:__-- _-^:^ ^^ ^-*.. ^^ ^-:^-^,,onn ,,,t - \-_;'

_cp6rnercrBrde c Lr3rorBeHr.rre rrpoeKTu, Karo ce cneALI 3a crla3BaHero ufl\oaobpeHl4Te npoeKrH H

thxoNeHlare B Ttx cnequrpuralluu Ha MaTepHanlITe I'I csopbxeHl4sTa; I \A
- B3eMaHe na nlo6xoAr.rMr4re rrpoeKraurcKr4 pelxeHvfl. nppr rasnrnuE{f \ra CMP 14 yna3aHnfl

3A I,I3IIbJIHEHI'IETO I,IM; \ ] IV\
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- r.r3roTBr KopeKqr.rr tr cbrnacyBa apxLITeKTypHH AeTaftnH B Irpoqeca Ha cTpoI,ITeJIcTBoTo' AaBa

ycrHr.r u nr{cMeHr.r ylraganufl (n sanone4Hara KHr.rra) na crpoI,ITeJII{Te trpln BI3HLIKHaJIII HetcHorI,I,

HecboTBeTcTBLlr C [pOeKTr,rTe Bb3H]rKHaJrr,I no BpeMe Ha cTpoI'ITeJIcTBOTO, 3a KOI'ITO nI',ICMeHO yBeAOMtBa

Bb3NOXI,ITEN';

- KoopAr,rHallur Ha pa6orara Ha r{HxeuepHrdre cneqrlaJlucrld, H3[bnHtBaIIII4 aBTopcKI,I

KOHTpOI;
- yqacrue B u3torB.sHero Ha KaJreHAapeH rpa(fur 3a LI3rIbJIHeHve u ocblrlecrBsBa KoHTpoJI

Bbpxy HeroBoro cna3BaHe;
- ytracrr,re B cbcraBrHero r4 [oArrrrcBaHero Ha seo6xoArauuTe [poroKoJILI, cbrJlacno Hape46a

Ns 3/3I.07.2003 r. 3a cbcraBrHe Ha aKToBe r,r nporoKonl{ rlo BpeMe Ha crpollTencrBoro;
- KoHcyJrrr.rpaHe Ha r,r3nbJrHureJrs npu us6opa Ha MarepI,IaJILITe, Karo ce cneAI,I crpIlKTHo

nporl3xo.{a r.r rexHlrtrecK}rre r{M xapaKTepLIcrI4KpI Aa orroBapsr Ha 3uIJIo)I(eHI4Te n o4o6peHplt ilpoeKT;

- ocbIIIecTBrBaHe Ha KoHTpon u u3B'LprIrBaHe Ha eBeHTyanHI'I KopeKIILIH Ha eJIeMeHTLITe,

AocraBeHra or 14 3IIIJIHI,I r e ns.l I{3rIbnHLITenLITe ;

- yKa3aHLIstrpv LI3[bJIHeHI4ero Ha CMP;
- rtpr{ neo6xoAuruocr r{3rorBsHe Ha HoBLI [poeKTHI,I perue:e'ns, vtntvt nogpo6uu reraiutu sa

r.r3nbnHeHlle na CMP/CPP/KPP ;
- Hega6asno r.r3torBsHe Ha AoKnaA 3a ycraHoBeHpl HepeAHocrlt Ao Bb3JIoxI4Tent rrpll

KOHCTaTUpaHe B npoqeca Ha I,I3IrbJIHeHI,Ie Ha 3aAbnxeHl'IflTa Cu;

- crAeftcrBr,re Ha Bb3JroxLrrens ilpr4 BbBelKAaHe B eKcnnoara\ufl Ha o6erra u flacrlle B

lpr,IeMarenHaTa KoMI,ICpI.f, .

Jlozuqecxa o6etptaHocm ua defiaocmma c ocmsHarume defruocmu

Irlguslnenprero Ha aBTopcKr.rs HaA3op e Bpb3Kara MexAy Aeftuocrure or erafl I pr erau II.
Knruqoeu MoMeHmu

Crpurrnoro c[a3BaHe Ha rrpeABr.rAeHr.rre n pa6ornut [poeKT LI3I,IcKBaH[x KbM KaqecrBo

MaTepI,I&nI4 I,I I43IIbJIHeHLIe.

OqaxeaHu p*yrmamu
,{o6pe lr3rrbJrHeH o6exr c peanrr3rrpaHr.r npoeKTHI,ITe rlapaMerpll u (fynxqrnoHiulHocr.

II. Eran - crpourelcrno
Ilodxod 3a uln'bnHeHue Ha nopbqwama
PearusarlfiflTaHauoAo6en poA rrpoeKTr.r nocraBt ceprIo3HI,I npeALI3BLIKareJIcrBa rlo orHoIIreHLIe

na o$epraparrero, rrnaHrdpaHero Ha Aefinocrure u optaHll3ar\lz^sra ua pasuoo6pa3Hll BI'IAoBe CMP u KPP,

Karo ce rpeABr4x,qa pa6ora B ycroBr,rs na $ynrquoHl,Ipalqa crpaAa 3a Ilenuq replloA Ha LBrbJIHeHI4e Ha

CMP u cpaBHr{TeJrHo r.rHTeH3r4BeH rroroK or xopa r.I TpaHcnoprHI,I cpeAcrBa Ao crpol'ITenHara nJIoIrIaAKa,

KaKTo H MereopoJroruqHara oficranosxa, Korro 6u uoua [a cl",34a4e ycnoBlaq I4 npeAnocraBKl{ 3a

3HaIITITeJIHI{ 3aTpyAHeH]urfl. ilpu I,I3nbJIHEHpIE HA BbHIIIHI,I CTPOI,ITEIUU AEfiUOCTU. ,{PYTA IPEATIOCTABKA E

seo6xoAurr,roctra or u3BbpuBaHe Ha pa6orure B KparKI,I cpoKoBe, Karo npe3 BpeMero ua pa6ora rpr6na

la6rlat cHlrxeHr4 Ao Mr.rHr.rMyM 4ucxorrl(foprau HapylxaBaHe HopMtrnHLIt xlaBor na pa6oreqzre.
I4guuHraren.rrr r{Ma HarpyrraH 3naqlrreJreu orruT B I43[bJIHeHI4e na uoAo6uu o6ertu LI Moxe Aa

rrpeAnoxu o$epra, Kosro s Hafi-rorsMa creleH Aa orroBapt Ha I.I3LIcKBaHvIsra u norpe6uocrllTe Ha

B63JIOXPITEJI'.

flo npeue Ha peanr.r3arlprflTa Ha Hacrosllara rtopbqKa Iqe ce crpeMLIM exeAHeBHo KbM TorIHa

optaHpr3aur.rg Ha BcrKa eAHa 4efinocr, KoHTaKT c Bb3JIo)KvITeilg., HeroBI,ITe ylbnHoMorIeHI'I

npeAcraBr,rrelu (orroBopHr.r nuqa). Or nac qe ce LI3I,IcKBa nepQexuro nnaHllpaHe Ha crpolrreJlHo-

MoHTaxur.rre pa6orH, KaKTo H Ha KoopAr.rHarlr{rra Ha BcktqKLI f{acrHllqu B npoueca. II-{e sanuurnrr,r

Bcr.rtrKr.r H3r{cKBaHr{s rro orHorrreHrre Ha yrlpaBneHl{e Ha npoqecuTe, 6e3onacullTe ycnoBnfl. Ha rpyA'
oxpaHara Ha crpoureJlHara [notqaAKa I4 MHolo ApyrI'I Aerafirua.

CrpeueNtr HLI Aa I,I3nIJIHI{M pa6orata n o6seeuure cpoKoBe

CtO6paNeUI,It, CBbp3aHU C'bC TOBa Aa Ce HaMaJII{ B MaKCLIManHa CTeneH

6rlar rroAJroxeHu o6urarerulre Ha crpaAara.

e rrpoAllKTynan naft-neqe or

Crparerurra Ha Hallrero ApyxecrBo 3a I'I3nbJIHeHI'Ie Ha CMP sa pea"l

BKJIIOqBa IIpUnaIaHe Ha KoMrrJIeKc oT MeTOApI, OpraHI{3aI{I4OHHI'I MeporlpH.flTvIgvTexH

, c Kor,rTo Iqe ce nocTI,IrHe ocHoBHaTa IIeJI, a LIMeHHO - yC[eIIIHO LI Kaqec7BeHo

h"-"d.r"te CMP u BbBe)KAaHe Ha o6erra B HopManHa eKcflJloara\us,.

AT4CKOM

lb6panuar noAxoA 3a I43rIbJIHeuue o6erra Ha [opbrlKaTa e I,I3

deilwocma. cJIe/I aHaJILr3 Ha

I,IE HA omdennu
83AI{MHOTOt BLTAOBeTe n KoJII{qecTBaTa Ha CTpOI'ITeJIHLITe pa6\ru,



pa3uonoxeHr,re Ha orAeJrHr,rre eJreMeHTLr Ha cfpaAara u Heo6xoAr4MocTTa or cna3BaHe Ha o[peAeneHa
TexHoJroruqHa nocneAoBarenHocT

MeroAo.rrorusra 3a I,I3IIbJIHeHr,re Ha o6exra npeAcraBnf,Ba cbBKynHocr or MeroAlr, Kor{To tqe
ce [pnnarar 3a r{3nbJrHeHve Ha CMP na o6erra 3a [ocrr,rraHe Ha ocHoBuara rlen - rr3nbJrHeHr,re B cpoK r.r

KarrecrBeHo sa CMP.
Ocnosnl,Ire MeroArr, Kor{To ule ce flprznarar 3a H3nbJIHeHI4e Ha ocHoBHara qen ca:

a) rnrero.u Ha nocneAoBareJrHo ra3[bJrHeHr{e Ha crpolrreJrHr.rre rrpoqecr4 Lr Ha crpor,rreJrHo-
MoHTalKHr{ pa6oru;

6) rvreto4 Ha flapanenHoro r,r3[bJrHeHlre Ha rlacr or crpor.ITeJlHo-MoHTaxHr,rre pa6orr4;
n) uerog Ha r.r3npeBapBarrlo r.r3nbJrHeHue Ha H.flKoI,I CMP ot flocneABaru erarr [o BpeMe Ha

r.r3nbJrHeHrre Ha [peArrrecTBarrl eTan oT r43fpaxAaHe.
IIpu peanusa\vflTana o6erra u r.r3rrbJrHeHriero Ha CMP rqe ce [p[narar rona6nnupaHo r{ Tpprre

MeroAa, Karo ocHoBHI,I ca [ocJleAoBarelrHvts. u [apaneJrHlrfl MeroAr,r.

flpunaraHe sa nocnedonamenuun nemod ce onpeAens Lr or neo6xoAul,rocrra 3a crra3BaHe Ha

o[peAeneHlr rexHoJroruqHl{ nocJreAoBareJlnocrrr. flpu npunaraHero Ha ro3t4 MeroA, ule ce notB.flT I,I

cboTBeTHr.rTe TexHoJlotr4rrHr,I npeKbcBaHr,rr, olpeAeJreHr,r oT TexHonorfirrHr,rTe npaBr,rna 3a u3IrbJrHeHr.Ie Ha

CMP sa nocneABarrlu pa6oru. flpu upularaHe Ha MeroAa rrle ce crra3Bar ocHoBHpr [paBr.rJra, 3a

HaArpaxAaHe Lr r.r3[bJrHeHr{e B [ocneAoBaTeJrHocT: KoHcTpyKrIr{r - AoBbprrrilTeJrHr.r r.r MoHTaxHupa6oru.

.{efinocrure [pr{ r.r3rrbJIHeHLIe ua o6erra rle ce peuwr3vpar nocJreAoBareJlHo, Karo npLIHIIr.IrIHo

BceKrr cneABarrl 3anorrBa cneA npr{KJrroqBaHe Ha npeAHlrr. CtpoureJlHo-MoHTaxHrrre 4efinocru ce
r{3nsJrHrBaT rrocJreAoBaTeJrHo, KaKTo BpeMeTo 3a TqxHoTo I,I3BbpruBaHe ce onpeAenr ocBeH oT

ueo 6xoAuurrre pecypc !r, T ana r4 or rexHoJrorrrqHlrre I,r3I{cKBaHIrfl .

Ilapanenuun taemod ue ce [punara ocHoBHo npr.I H3nbnHeHI,Ie Ha CMP Ha or.qenHpl yqacrtrlu
(napalenuo r.r3rrbJrHeHr{e Ha pa3nr,rqnu CMP Ha pa3nr.rqHli yrracr6lll,I, KorITo HtMar rexHoJloruqHa
3aBr4cr{Mocr) n na orAeJrHr.rre Br.rAoBe pa6oru np}r peanr.r3alq:aflHaAaAeHa Aeftnocr B pilMxr.rre ua o6exra,
KaTO Ta3I4 Bb3MOXHOCT IIIe Ce OlpeAenu B 3ABLICLIMOCT OT TeXHOJIOTUI4Te 3a LI3IIbJIHeHLIe U npunalaHeTo
Ha raKIrBa, KoI,ITO:

- no3BorrsBar 3arroqBaHe r.r r.r3nbJrHeHr.re Ha pa3nrrlrnn pa6oru B eAHo t4 cbrrlo BpeMe 6es re
ca cB5p3aHI4 rroMexAy cH Karo MecronoJloxeHHe I,I He H3I,I0KBaT nocneAoBaTenHocT vtJrvt rexHororurrrH
npeKbcBaHI,It;

- rro3BoJrrBar rr3rrbJrHeHr.re Ha pa6oru npeAr,r saBbprxBaHe Ha rrpeAXoAHHTe, Ho rropa,qu lro-
AbnroTo BpeMe 3a peurnl{3arlr4r no3BoJIrBaT 3anoqBaHe rro-paHo npn crra3BaHe Ha Bcr,IqKr,{ TexHoJIoruqHI{

npeKbcBaHlrr.
flpu usnurHeHr,re Ha crpor{TeJrHo-MoHTaxHrrre pa6oru, ule ce [punara B HtKoLI cnpau Lr

uemod Ha u3npesap6ot4o u3n'brHeHue Ha HsKov CMP or [ocneABaIIIa Aefinocr rlo BpeMe Ha

Lr3rrbJrHeHr.re Ha npeArrrecrBarrla Aefinocr. flpu ro:u MeroA 6e: napyruaBaHe Ha rexHoJlorutlHara
nocJle.qoBaTeJrHocT pI npv cla3BaHe Ha BcI{rIKI.I TeXHOJTOTUIIHII npeKbgBaHldfl, IIIe 3a[OtIBa I{3nbJIHeHpIe

na pa6orn or cneABarq erarr [peAr,r nprdKn]or{BaHe Ha rrpeAHns.. Tazu Bb3Mo)KHocr IrIe 3aBLIclI or
opraHlr3arll.rflTa 3a rr3rrbJrHeHpre r4 ocHfyprBaHe Ha Bb3MoxHocT 3a AocTbn Ao oTAenHn yqacTsuu oT

cTpor{TenHaTa IInouIaAKa.
flpularanero Ha MeroAprre Ha flapuurenHo r,r rr3npeBapBalrlo I{3rIbJIHeHI{e, qe AaAe Bb3MoxHocr

3a 3HaqurenHo cbKpalqaBaHe Ha cpoKa 3a I,I3rIIJIHeHI,Ie Ha o6exra.
flpu crcraBrHe Ha Jrr4HeeH KzrneHAapeH rpa$ur ue ce B3eMar noA BHI,IMaHI,Ie pa3xoAHLITe

HopMr,r (uu ra ucrr.r) 3a rpyA H MexaHr,r3at\vts., r,r BpeMero 3a rexHoJIorHtIHIrre npeKbcBaHus,l uz'aaxsanvs..

Opranu:aquqra Ha rt3rlbJrHeHuero ce ocHoBaBa Ha:
- nperneA Ha HaJrrrqHara rrbpBoHatraJrHa unQoprvraquq ga o6erra u lpoeKTnaraLr rpbxHa

AOKyMeHTaIIpII4;
- orpeAensHe Ha seo6xoAuuure pecypcu;
- uHopuarr.rBnuTe I4 TexuoJloruqHr4 vt3vIcKBaHLIt 3a H3rIbnHeHHe Ha npeAB

CMP;
- r,r3BbprrrBaHe Ha HaBpeMeHHa AocTaBKa Ha KatIecTBeHI,I MaTepnuwr;
lr.r.{3noJrceaHe Ha ueo6xoAuuara 3a I43nbJIHeHI,Ie na CMP MexaHH3aIIut;

vnvgvpane Ha ueo6xorLrv'ara pa6orna pbKa 3a LIsnbJIHeHI,Ie Ha no*1+-
flieo6 rtusI4TP repcoHan;

- I,I3IOTB'HE HA 
'CHO 

U TOTIHO OIII,ICAHI,IE HA nocTaBeHuTe 34,{aqH

HeHLre H KOHKpeTHr.r OTTOBOpHLIqI,I 3a I,I3TIbJIHeHHeTOu3
HUUWU HA VnpA&neHUe

I,IM.
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- pa3AeJreHue Ha TpyAa - cnequanl,I3arlH,rTa Ha TpyAa - xopH3oHTi]JrHa r{ BepTr4KirnHa, KoeTo
BOAr,r AO noBr,rlraBaHe Ha rrpor,r3BoAlrTenHocTTa qpe3 ycsBbprxeHcTBaHe I4 II0BIIIIIaBaHe Ha Kar{ecTBoTo Ha

KpafiHr.rr [poAyKT - H3rrbJrHeHpre Ha rrpeAMera Ha nopbqKara;
- ArrcqnrrJrrrHaTa B ynpaBneHr,reTo - roArrr,rHsBaMe Ha [paBr,rna I,I [poqe4ypLt;
- 6alanc MexAy rleHTpzrnr,r3ar1;'rflTa r{ AerleHTpanu3arl}r{Ta B yrrpaBJreHuero;
- rrprrullrlrra Ha [JraHoBocrra B yrrpaBJreHrrero - ocHoBeH npHHIIIan, rofiro u1e lpunaraMe;
- eSexruneH nog6op, pa3rrpeAeJreHrre u pa3Brrrrre Ha KaAprrre - Aa ce cb3AaBar ycnoBr,rq 3a

I{3ALIlaHe Ha MJIaAI,ITe XOpa C HOB}I I4AeI4 BKJIIOIII4TeIHO KaApI,ITe Ha Bb3JIOXUTeIIfl,;

- B3auMoAeficrnne c Bcr,IrIKlI 3ar,IHTepecoBaHl.r lIHcrI,ITyulr[ v orroBopHr,rre 3BeHa or
cTpyKTypaTa Ha Bb3Jro)KI4TeJr.f, .

[efinocr J\b 6 - floqroronKa 3a 3aroqBaHe na CMP na o6ercra
Ctd'opucauue
.{efinocrra ce opraHr.r3lrpa ocHoBHo or TexHI,IqecKI,IgT pbKOBOAprTeJr U

AnbxHocrHoro nrrrle uo 6esonacHocr r{ 3ApaBe.

Tona e gefiuoct, I{3nbJIHgBaHa B erana Ha rlo,qroroBKa Ha crpor,rreJrHara rrnoulaAKa, c Ko.rITo

ce qenu locrr.rraHe Ha MaKcr.rMiLnHo aAeKBaTHa 6aza za ycnerxHo cTapTr{paHe Ha crpor4TeJrcTBoTo.

,{pyNecrnoro rrle opraHr43r{pa crpor.rrennara nnouaAKa Ha o6exra B cborBercrBr.re c qacr ,,fIE3o',
Korro rqe 6sle lr3rorBeHa. KouSurypa\vsra Ha crpor.rreJrHara nnoqaAKa rqe e cro6pasena c

MecrononoxeHlrero u cnequSuKara Ha o6erra u [prrerara oplaHu3a\ufl 3a ra3rrbJrHeHrre na PCMP.

IloArorosrara Ha crpor.rrenuara rrnoulaAKa BKlrorrBa r43rrbJrHeHue Ha BpeMeHHo 6uroeo
crpourencrBo; r.r3[bnHeHne na AefinocrLI no pa3qprcrBane u o6esonacrBaHe Ha crpoI,ITeJIHI,Ig repeH

c orpaAa; rr3rpaxAaHe Ha BpeMeHHr.r KoMyHHKarIuu BprK u eJr., aKo e ueo6xo,quMo; MoHTnpaHe Ha

(pyprouu sa I,ITP u pa6otuurlu; rpeAnpr.reMaHe Ha rlpeABapllrenHr{re MepKr4 3a cra3BaHe ua 3B{J
Ha rrnoqaAKaTa; IrpeAnpueMaHe Ha MepKr,r 3a cbxpaHsBaHe pr Bb3cTaHoB.rrBaHe Ha MecTHaTa oKon

cpeAa.

Mo6lrrprsa:q:aflTa BKJrroqBa r.r3nbJrHeHr{ero Ha cneAur.rre BpeMeHHr.r cbopbxeHr.rt

MepoilpuflTHr:

- rrocTaBrHe Ha zH$oprrraqrroHHr{ ra6eru, cbc 3aKoHoycraHoBeHoro cbAbpxaHr4e KaKTo

cneABa - Iara Ha oTKpr4BaHe Ha crpolrrenHaTa nnoqaAKa, HoMep u l.ara Ha pa3perxeHr.reTo 3a

crpoeN(ar<o HMa raxona), MecrolroJloxeHlle, Bb3JroxrlTeJr, Br.rA Ha crpoexa, crpoLrren, KoopAv Harop

no 6egonacHocr rr 3ApaBe 3a erarra Ha I43rrbJIHeHI{e Ha crpoexa, [naHl{paHa Aara Ha 3aIIoqBaHe Ha

pa6ora Ha crpor.rreJrHara nnoqaAKa, nJraHr.rpaHa rrpoAbnxr.rreJrHocr Ha pa6ora Ha crpolrrenHara
nnoulaAKa, rrJraHr.rpaH Marcr.rManeH 6pofi pa6orerqu Ha crpolrreJrHara nJIoqaAKa.

- ocr{ryprBaHe Ha Bpb3Kara Ao o6exra - Bpb3Kara ule craBa rro Lr3rpaAeHara ynurrHa

Mpexa, a npu neo6xoAunrocr u BpeMeHHa opraHu3arlur Ha ABr.rxeHlrero qpe3 rrpeAna3Hl,I

3arpax.{eHrrr, npeAynpeAI,ITenHLI TIITHLI 3HaU[ Ir yKa3arennu ra6etu;
- noqucrBaHe Ha rrnoqaAKara - noAroroBKa Ha repeHa oKono cfpaAaTa, c qen

pa3nonaraHe Ha BpeMeHHa xr4Mr.rqecKa roaJrerHa, o6oco6snaHe Ha BpeMeHHI,I cKnaAoBe 3a

MarepHanu lr MoHTax Ha rIoAeMHo cbopbxeHlle;
- ofpax{AaHe Ha cTpoHTenHaTa rrnorlaAKa - 3a orpaHprqaBaHe AocTbrraHa BbHrrrHr4 nr.rlla Ao

o6erra tr1e ce r.r3rpaA IIJIITHa orpaAa, BI{coKa uaft-ualxo 1.80 trl.

- nPe,q BXOAoBeTe Ha CrpaAaTa Iqe ce MOHTI{paT [peAna3HI{ KO3LIpKI4, I,I3IpaAeHI,I Ha

KoHcrpyKrlr4r or rpr6Ho cKene u rauapuHa, c IIeJI o6pasynane Ha 6esonaceH npoxoA 3a

IrpeMr{HaBaHe.

- oxpaHa ua o6erra - KoHTponbr Ha Aocrbna ua o6erra qe ce ocb

BpeMeHHo cKJraAoBo crorlaHcrBo - 3a cKnaAlrpaHe Ha crpoI,ITeJIHH Mare

e LI3rpaAr,rM BpeMeHHa cKnaAoBa 6asa, cruacyBaHo c Bb3JloxuTeng;

- 3a cKJraAr.rpaHe sa gpe6Hu Marepr.ranH H cbxpaHeHlle ttu ni{iau "
,r,rMocr xle AocraBurra xonrefiHepr{; lfilrZl
- BpeMeHHo en. 3axpaHBaue - 3axpaHBaHero Ha o6erra. .n. .t.fof(tu{

BA

o
,i

or Mrcro, [peABaprrrenHo cbulacyBaHo c Bb3Jloxl4Tenfl;

ce ocbrrlecrBr4



- cb3AaBaHe Ha BpeMeHHO BOAOTTpOBOAHO pr KaHaJrr,r3arIrroHHO OTKJIOHeHI{g 3a HyXALITe

Ha crpolrrenHr.r.r{ npoqec v 6Iaroez HyxA]r Ha nepcoHana - Mtcroro Ha Bp63Kara Iqe

ce ocbrrlecTBH cneA rrpeABapr{TeJlHo cbrJlacyBaHe c Bb3JloxuTeilfl;

- rr3rpaxAaHe Ha BpeMeHHo 6urono crpoprrencrBo - MoHTr.IpaHe Ha (fypronra 3a

r.rHXeHepHo-TexHurlecKl1rs.v r43rrbJrHr.rTeJIcKH cbcTaB CneA yTOqHeHr4e [r IIpeABapHTenHo c6rnacyBaHe

C Bb3JIOXLITEJIS,

,,oSuc" u Sypron
cbcraB;.

IIIE .IOCTABI,IM $ypronu nonrefinepen TI,III

ronrefinepen rzn ,,6LrroBKa" 3a uH)KeHepHHq v pa6ornuvecxu

- cb3AaBaHe Ha caHrrrapno-6uroBu ycnoBr,rs - MoHTr.rpaHe Ha xr.rMr.rqecKrd roanerHr.r;

- rene(fonHa Bpb3Ka - rqe ce ocbrrlecrBsBa rrpe3 ir,to6unsu reneQouur.t anaparu;

- cr6upane Ha ornaAbrlr,r no BpeMe Ha crpor.rreJrcrBoro - Mrcroro 3a rrocraBsHe Ha

rconrefiHepr.r 3a crporlTeJrHr.rre orrraAbrlu Iqe 6rAe onpeAeneuo r{ Maprrpyrr,rre 3a rpaHcnoprrlpaHero

HM r.r Aenoro -cbtJlacyBaHo c Bb3JroxuTent;

O6egonacqBaHe Ha o6erra no 35VT cruacso fIE3:

- B pafiona Ha crpor.rrenHara rrnoulaAKa orracHl,ITe 3oHId IrIe ce o6ognaqar

4o6pe Blapltv'vt 3Hauu u Ha4rrurcv, cbAbpxauu Bb3MoxHI4Te orlacHocrl4

yKa3aHr.rr 3a rrpeArrtBBaHe oT Ttx;

- B OrracHr.rTe 3oHr.r oKono cTpor,rTenHaTa rrnoilIaAKa IrIe ce orpaHLIqLI AocTbIIbT Ha JII{qa,

r.r3BbprrrBarrltr crpovreJrHr.r r.r MoHTaxnu pa6orn qpe3 nocraBtHe Ha IrpeAynpeALITenHLI 3HaIIrI

orpaHr{rlaBaHe Ha AocTbna Ha BbHrrrHLr JII{qa, cbIIII4Te ule Ce CrIrHanI,I3UpaT

yKa3arenHu ra6enu I{ oBerJII{HHH 3HaIIu;

- qe ce MapKupaT BcHqKr.r r.r3nbJrHeHr4 noA3eMHu csopbxeHl4s (xa6enz

v Hr,rcKo Hanpelr{eHr{e, BoAonpoBoAI,I, KaHaJII,I u rp.), 3a ra ce ug6ernar
r.r HerrIacTHLt cilyqav;

- cneA o4o6pxnaue Ha npoeKTa u rrpeAlr 3anoqBaHe Ha crpol,ITencrBoro

[peAcraBrrM Ha Bb3Jro]rfl{TeJrr Jrr.rHeeH KaneHAapeH rrJraH - rpa(pur 3a LI3rIIJIHeHLIe

BcrrrrKI,I npeABLrAeHI4 B KonnqecrBeuo-crofinocrnure cMerKI,I 4efiuocrn, cro6paseH

BpeMeBure orpaHr4treHla.s, [pol43Tt4qaull{ or cnequ(f vrKara na o6exra;

- cbBMecrHo cbc CnyN6ara ro rpyAoBa MeALIIII4Ha, o6cryxBarlla

ApyxecrBoro, Bb3 ocHoBa Ha pa:pa6orennr nE3 Ha o6erra, ule I{3rorBLIM oIIeHKa

Ha pr,rcKa 3a 3ApaBero 14 6esonacuocrra Ha pa6orunqure a cJIyxI{TenI,ITe u MepKpI sa

yrrpaBneHl{e Ha pI,IcKoBeTe :

prlcKoBe sa pa6orntrKavl JII,ItIHII rIpeAna3HI4 cpeAcrBa (nfIC);
- pr{cKoBe npl{ }I3nbnHeHLIe ua CMP u JIIIC 3a rpeAra3BaHe;

- MepKrrre 3a ola3BaHe Ha 3ApaBero Ha pa6oruuqute.

Mepxnre 3a npeAorBparrBaHero Ha rpyAoBlr 3JronoJryKkrkr MepKr,ITe 3a rlpeAorBpar.f,BaHe Ha

roxapu n aBapIJx'.

- H3rorB.f,He Ha aBaprreH rrJraH 3a o6exra, roftro rqe 6rAe rlocraBeH Ha BLIAHo Mtcro Ha

cTpor4TeJrHaTa nnoulaAKa;

c

KT

HE

3OHrrTe B CrpaAaTa, K6A

3a Mr4Hr4Mr,r3r{paHe Ha

BI4COKO

aBapvl1r

II IIOCTAB HETO LIM

Iqe

HA

c

- r.r3rorB.sHe Ha r{HcrpyKrlr{z ga 6esonacHocr rrp]I I{3rIbnHeHLIe sa CMP

Ha BT4AHO M'CTO Ha CTpOLITeJIHaTa nnOUIaAKa;

llpe4npr,reMaHe Ha MepKr{ 3a ola3BaHe Ha oKoJIHara cpeAa nprd

peAnpueMaue Ha MepKIr ga o6egonacsBaHe Ha

rrero Ha pa6oruux rrpoqec, KaKTo I{ MepKLI

HI{ I,I crporrreJlHla Aeftnocru - rIoJII,IerI,IJIeHoBpIe

T

A

Ap., pa3Aenrqlr BbTpelrrHo 3oHLITe 3a peMoHT or 3oHI{Te

3aBecr4, npeArra3Hr.rfiqHru u o

3a yqeHe r.r aAMr.rHr{ffikpaHe.
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II{e ce Qoprraupar c[eqrrilnr,r3vpanv 6puragu no r,r3[bJrHeHlre Ha crpor,rrenHo- MonTaxHure

pa6orr.r rro Br{AoBe - MoHTilK Ha AorpaMa, H3nbJrueHr.re Ha rroKpr4Brr, Hacrr.rJrKr{ I,t o6rnqonxn,
6osAxraficru pa6oru, KaKTo pr Ha ocraHaJrlrre BI,IAoBe pa6oru, Kor,rro rrle ce r,r3rrbJrH.rlBar na o6erta.

II{e ce cb3AaAe perr{crbp ua ogo6peHr.rre or Bb3noxraTens MarepI{aJII{, IlBerone, Saca4uu u

aHreprropH^ u AP.

II{e ce opraHr.r3r.rpa rrbpBoHatrarrHara AocraBKa Ha neo6xoAr.rMr.rre Marepuanu }r ycnyrn.
B erana Ha noAroroBKa Ha crpouTencrBoro - crpor.rreJrHara [nouaAKa ce cbcraBsr

3aAbJrxr4TeJrHure aKToBe r.r rrporoKoru cro6pa-:Ho KareropurflTa:aa crpoexrrre rlo rur. 137, an. 1 or
3YT. Ha eran orKpr4BaHe Ha crpor{TenHara nnoulaAKa, ToBa ca cneAHr.rre [poroKoJrr{:

- nporoKon 3a rrpeAaBaHe u nplreMaHe ua o4o6peHux [poeKT Lr BJrr3noro B cr.rJra

pa3pelneHlre 3a CTpOeX 3a LI3IIbJIHeHI{e Ha CTpOeX - CbCTaBt Ce OT Bb3JIOXI,ITeJIS, CTpOI,ITeIq I,I

KoHcynraHra (crpoureneu HaA3op aKo r.rMa raKbB 3a KoHKparrrur o6er<t).

- nporoKon o6p. 2 - sa orKpr,rBaue Ha crpor4TeJrHa nJrorqaAKa - B Tpr,rAHeBeH cpoK or
cbcraBrHero Ha ro3r.r AoKyMeHT Jrlrrlero rto qr. 158, an. 2 3yT 3aBepsBa 3anoBeAHara KHLITa Ha

crpoexa, cneA Koero crpollTenHure v MoHTaxHpIre pa6oru Moxe Aa 3anoqHar;

- KoHcrarr,rBeH aKT o6p.3 3a ycraHoBrBaHe cborBercrBl,rero Ha crpoexa c varareHrlre
crpoI,ITenHLr KHr,rxa [r 3a roBa, ve nogpo6Hpr.rrr ycrpoficrseH TIJIaH e rlpl4nox{eH uo orHoIIreHLIe Ha

3acTpogBaHero, aKo raKoBa I{Ma;

- 3arroBeAHa KHlrra (o6p. 4) Ha crpoexa cbcraBs ce, rorrbJrBa ce ra rrporxHypoBa Lr c

HOMepLrpaHr.r cTpaHr,rqrr, ce 3aBepsBaHa nbpBaTa I,I nocneAHaTa cTpaHI,Iqa oT JILIIIeTo, ynpaxHtBalrlo

crpor4TeneH HaA3op (aro uvra rarrn), B Tpr{AHeBeH cpoK or cbcraB.rrHero Ha nporoKoJl, a Koraro

TaKsB He Ce r.r3r{CKBa - rrpeApr 3anoqBaHeTo Ha cTpoexa, npLI Bns3no B cLIJIa pa3peIIIeHLIe 3a cTpoex

3aBepeHo or opraHa, xofiro to e LI3Aan (aro Iaua raxoea).

Jlozuqecxa odo'opeaHocm ua deiluocmma c ocmaHanume defiuocmu
floAroroerara 3a 3anoqBaHe Ha CMP na o6erra e Aefinocr, c Korro ce rleirr.r [ocrflraue Ha

MaKcr{MaJrHo aAeKBarua 6asa 3a ycnerxHo craprlrpaHe Ha crpol{TencrBoro. Tagu Aeftuocr cb3AaBa

neo6xoAr,ruure 6.uarolprrrrHr.r ycroBr.rs 3a BcurrKrr rrocJreABalrlu Aefinocru rro LI3nbJIHeHue Ha

crpor.rrencrBoro - B T. u. .{efinocr l\b 8 - ocuryptBaHe Ha 3ApaBocnoBHvI vt 6esonacHll ycnoBllt Ha

TpyA r.r orpaHr.rqaBaHero Ha orpr,rqareJrHoro nrs4eficrnue B6pxy oKoJIHara cpeAa.

Rnruqoeu MoMeHmu

Opraura:upaHe Ha rrnoqaAKara 3a 3anoqBaHe Ha crpoI,ITeJIHure pa6oru, B T. rr. 3axpaHBaHe

c eneKTprdqecrBo kr BoAa, cb3AaBaHe Ha 3ApaBocnoBHI,I vt 6esonacHl,I ycnoBllg 3a rpyA,

o6esonacgBaHe Ha crpol,ITenHara nnorla.qKa 3a BIHIITHI,I rvfiJa, [oArII,IcBaHe Ha nporoKoJII,ITe 3a

orKpr{BaHe Ha crpoI,ITeJIHara nnoulaAKa no pe.qa ua 3YT.

Oqaxeauu pnyrmamu
,{o6pe r{3BbprrreHn noAtorBLrrelnn 4eftuocru 3a 3anoqBaHe ua CMP Ha o6erra ca

npeArrocraBKa 3a rqxHoro 6esupo6reuuo, yclerxHo vt cpouHo I43rIbJIHeHI4e, KaKTo u 3a

MlrHrrMr.r3upaHe Ha pr{cKoBere sa pa6oreqr.rre, BIHITIHI,ITe JIIrIra, npe6unanaulll Ha [JIoIrIaAKara,

KaKTO I{ 3a Ona3BaHe Ha OKOJIHaTa CpeAa.

[efinocr J\b 7 - opraHu3arlus. Ha rrepcoHaJra rr pecypcrrre 3a rr3BbplrrBaHe Ha CMP n r.

- oc[rypflBaHe Ha qoBerrrKrrTe pecypcu, o[peAerqHe Ha aHrar(uMeHTuTe Ha

rro oTAeJrHIlTe rlacTrr Ir KoMyHHKaIIUq;
rrfypsBaHe Ha MaTeprraJrHlr pecypcu - cTp. MaTeprraJrl{, [poAyKTH H aq TFi

--- ocptypflBaue Ha crpolrreJrHa rr MaJrKa MexaHIr3aIIus, pbqHrl l{HcrpyMe
praHr{3arlus Ha Aefinocrure rlo KoHTpoJr Ha KarlecrBoro Ha CMP

AJIU.

mu Ha opzoHwaquoHwoma cmpyKmyps
lrlsnrrHr.rrensr rrle pa3rronoxrr BpeMeHHoro o6opyAnane Bbpxy

cbrJracHo cxeMr.rre B lracr lIE3 Ha pa6orHux [poeKT.
Bpelreuuoro o6opyaBaHe, Koero rrle ce ocbrrlecrBr.r BKJIIoqBa: canulqlno-puroeo o6opy4naue;

uTeJI
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BpeMeHHr.r npoBoAr.r; BpeMeHHu o6egonacureJrHu 3arpaxAeHufl u cbopbxeHnt; MeponpvflTvts. ro
ona3BaHe Ha oKoJrHaTa cpeAa.

3a ocuryprBaHe Ha HopMannu 6urosu ycJroBr.rr, Ha crpouTeJrHara rrJrorrlaAKa ce upeABllxqua

pa3rronaraHeTo Ha:

$ypron or MoAyneH Trdrr, c ABe rroMerrleHr4r - Mecra:a npeo6mrqaHe Ha pa6otnuqute;
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(fypron or MoAyneH TI,In - 3a rexHllqecKoro pbKoBoAcrBo

oxpaHara, c Mrcro 3a oKa3BaHe Ha IIbpBa AoneKapcKa noMoIrI,

rrporr,rBorloxapHo ra6no ;

- o6osua.reHqrfl., cbrJracHo I,I3I,IcKBaHI{flTa Ha Hapea6a PI\ 0718
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Ha cTpoexa, KoHcyJrraHTa

o6opy,unano c arlTeqKa

or 2008 r. LI BKJIIoqeHo

flepfioAr.rrrHr.rq u e]KeAHeBHIr.f, ITHCTpyKTaXI,I Ha rIepCOHUrna;

Hocurra Asapnex
rere$oH sa
nbpsa
noMOUl l,ttl'1
esakyaLttlt

- ToaJrerHa - npu Heo6xoAr{Mocr xnMr,rqecKa, Karo 6rAe crlrcrreH AoroBop 3a rlogbpxaHero,
4esraH(fexqupaHero u o6clyxnaHero Id;

- BpeMeHeH eJr. rrpoBoAu c o6opyABaHo BpeMeHHo o6ertono eJI. m6lo; ora6enxnaue,
pa3nonaraHe Ha pa3npeAeJrr{TenHnre o6erroBo eJr. ta6ro, o6clyNnalqo orAenHI{Te pa6orHI,I Mecra,

pe3epBeH en. feHepaTop;

- BpeMeHHO 3aXpaHBaHe c BoAa 3a nI4TefiHLI U UpOpI3BOACTBeHTI HyXAI'I;

- rrocraBrue Ha ronreftnepr,r 3a crponreJrHr4 ornaAbIII,I, cHa6AeH c Mpexn n Epyrw rtoco6ut
cpeqy pznnr.rnrBaHe, cbrJlacHo yKa3 aHI{{ T a Ha IIpoeKTa ('racr IIB3) ;

r{3rpax{AaHe Ha o6egonacprreJrHo r{ oxpaHr.rrenHo 3arpaxAeHl{e oKoJIo BpeMeHH

JIHara nnoulaAKa, ctrJlacHo I,I3I,IcKBaHLIflTaHa 3arcoua sa ycmpoitcmgo Ha,

-Ns 2 3a MuHtLttarHume u3ucKeaHun sa sdpaeocnoeuu u 6e

e Ha cmpoumeJtHu u MoHmeJrcuu pa6omu, Hape46a Jrlb 3 or

tr#: 
npu puvoHm Ha yruqu u nbmu4a u dpyzu Hopuamus\Y'

- o6esonacrBaHe na pa6orn vre vt onacHpl 3oHLI oKoJIo pa6orHatlnno

HA
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noAXoAsuI Harrr{H, cbrJlacHo I{3I4cKBaHLIflTaHa Hapeg6a Ns 2 or 2004 r. 3a uuu

r. 3a
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3a 3dpasoctto1Hu u 1esonacuu ycrorufl ua mpyd npu u3nbrHeHue Ha CMP, Hapea6a J\b 3 or 2010 t. 3a

MUH|JVATHUmT U3UCK6AHUL 3A 3Haqu u CU?HOJ\U npL peMoHma Ha yruqu u nbmut4a u Hape46a P[\0718

or 2008 r. 3a uuuuucrnHume usucKBaHut 3a sHaqu u cu?H&nu no 6esonacHocm u sdapee, cbruIacyBaHo c

Bb3NOXI,ITEJUI;

Aocrbnbr Ha
BIHtlJf{14
(*eyntnuouo
uer+ra) nuqa
ra6pa*eu

Brcrul
TOSap

Onacxocr. or
naAaF*e

flporneon
o:rapeu
MapKyrr

un(popruauuoHHa raleila, cbnracHo [I3LIcKBaHLIflTa Ha Hape46a Jt 2, 'ail. 12 a qn. 13 kr

un$oprr.raulloHHo ra6no ;

- I4HCTpyKTaXI4 C pa6OTHI'IIII4Te.

- BpeMeHgo_o6eKToBo.[porr,rBonoxaplro ra6Jlo, o6osHa.reHo cbc cborBerHl4Te 3HaIIH:

A lfffri:j;" dh lff:rffF

Te.ne$ot+
npH no)Kap

flporraono
)KapHr'l
gbopbr(eH
vt9

tr-lo)Kapot:a
cHTEfl

Omzoeopnocmu Ha WKosodumenn Ha npoeKma

- pbKoBoAr,r tr cqHxpoHr.r3npa pa6orara Ha rexHlltlecKldf, pbKoBoALITeJI, KoopAllHaropa no

KoHTpon Ha KaqecrBoro, KoopAlrHaropa no 3BYT u eKcneprllTe no eneKTpoI'IHcrurarruv, Br'rK n OBK.

- rrpoBel1Aa execeAMr.rrrHrd o[eparuBKr,I na o6erra 3a KoHTpoiI Ha cna3BaHero Ha rpa$ura sa

r.r3nbJrHeHue na CMP r4 3a pelraBaHe Ha eBeHTyaJIHo BI3HI,IKHIIJIIa npo6neuu;

- noAAbplKa Bpb3Ka C Bb3JrOXr{TeJrr, cTpouTeJIHI4t HaA3Op LI npoeKTaHTI'ITe, KOTaTO Ce HaJIala

o6crN,uane Ha Bb3HlrKHalu upo6leMr,r, qllero peuraBaHe H3I4cKBa rtxuoro ctAeficrnue;

- yrrpaBJr.rrBa r,r KoHTponupa r{3nbJrHeHLIeTO Ha AOrOBOpa, qpe3 [paBI{JIHa KOOpALTHaJII4fl u

r{HTerpallfit Ha rIJIaHI,IpaHero Ha BcI{rrKI'I Cfleq]raJrl{crlr, cfra3BaHero Ha yrBbpAeHara MeroAoJlolvIfl pl

NOCTANHO OTTII.ITAHE TTA ACft TTO CTI,ITE IIPEA Bb3JIOXI'ITEJI'.

- pbKoBoAlI I{ y[paBntBa HanpeAbKa Ha OTpoI'ITeJICTBOTO.

- orroBapa sa $uHaucoBoro Lr3rrbJrHeHue Ha [poeKTa or crpaHa Ha I43[I6JIH

- opraHu3[pa LI3TOTBflH9TO Ha I4HCTpyKIII,II,I 3a 6eSOnaCHOcT ]I 3ApaBe I'l

3atlJ/Ifl. r.r 0TpLIKTHO npLIJIalaHe IIpe3 IItnoTo BpeMe Ha cTpoI'ITeJIcTBO.

[o3HaBa 4o6pe TexHoJIOInuTe Ha LI3nbJIHeHI4e Ha OTAennnte n4AOne C

Ha crpoexa;
- cneAll I4 npeAllppleMa

K 3a CTpOe)Ka;

BcurrKI,I Aeficrnrag lto LI3ITIJIHeHI'Ie Ha I'IHI{' KAJI



- OTpHKTHO KOHTpOnUpa npHnaraHeTo Ha rrJraHa no ola3BaHe eJreMeHTHTe Ha oKoJrHaTa cpeAa
(err4yx, BoAa, BoAHr.r pecypcu, [orrBa, rrryM, rpaAcxa cpe4a);

- opraHr,r3r{pa }r3roTBrHeTo oT pbKoBoAuTeJrr,rTe Ha eKr,rlr,rTe 3a [poeKTHpaHe I,I I,I3[bJIHeHLIe Ha

crpor4Tencrnoro llnan 3a yrrpaBneHlre Ha ssaraN{oAeftcrBr.rero r{ ro cbruracyr,a c Bb3JroxI,rTers u
KOHCynTaHTa;

- yqacrBa BbB Bcr4rrKr.r BbrperrrHu (n o6e4unenuero) r.rJrr.r BbHrrrHr.r cpeqpr (opranusupaHr.r or
Bb3JrolKr.rre ng. u/ unu xoncyrranra).

PrronogureJrrr Ha eKvrra opraHr.r3r.rpa r4 pbKoBoAr,r qrnara KoMyHr.rKarlprr MexAy eKr.rllrre,
aHralrrrpaHr.r c peanrz3arryflTa Ha [poeKTa r.r rleHTpanHux oQuc Ha Lr3nbJrHr.rreJrr.

Texru uvecxu pt xo e o d umeJt
Texnraqecrlr.sr pbKoBoAlrren e Marepr{anHo orroBopHo AnbxHocrHo Jrr{rle, Koero:
- pbKoBoAr4 rtpqKo r{3rrbJrHeHr,rero Ha crpor,rrenHr4Te v MoHTaxH}r pa6orn na o6exra cburacHo

HopMarHBH ara ypelda v [pnJraraHr4Te rexHonoruu;
- orroBapr 3a BoAeHero Ha AoKyMeHTarIur, cBbp3aHa c npoqeca Ha r.r3rpaxAaHe na o6exra;
- oTroBaps 3a crlut3BaHe Ha r.r3prcKBaHr.rflTa3a 3ApaBocnoBHr,r I,I 6egonacnu ycJroBlrr Ha TpyA r.r

nporr.rBonoxapHa 6el o nacnocr ;

- onpeAenq flpolycKarerrHus. pe)Kr4M Ha o6exra, rr3rorBr rpa$rar 3a r.r3nbJrHeHr,rero Ha

Br4AoBere pa6oru cbrJracHo rr3r{cKBaHlrflTa Ha rexHr,rqecKara AoKyMeHTarIus r4 cnequQurara Ha

TexHoJrofrrrIHI4Te npoqecu I{ cne.ul{ 3a HeroBoTo cna3BaHe;
- ,4aBa HyXHI4Te pa3soHeHut I,I I4HCTpyKIILII4 IIO [pl4nalaHeTo IIpOeKTHaTa LI HopMatnsnA6a3a,

KaKTo Ha flpsKo rroAqr{HeHr{Te cr.r pa6otrnqn u 6puragn or pa6orHuqrr, TaKa r4 Ha rroAr,r3[bnHr.rrenr{Te;
- ocbqecrBrBa r.r KouTponnu (fyHr<quu.

Koopduaamop no KoHmpon no Kaqecmaomo:
- nnaHr4pa, opraHr{3vpa v pbKoBoAr.r \s.naTa cr.rcTeMa 3a KoHTpon v ocuryprBaHe Ha

KaqecrBoro na o6erra.
- CbCTaBq CIII4CbK Ha CypOBI{HLITe, MaTepVaJILITe vI I.I3IleJIvIflTa, IIOAJIex(aIqI{ Ha yTBbp)KIaBaHe

14 KOHTpOI.

- cbcraBr rroI4MeHeH cnvcbK Ha ocHoBHrrre BLIAoBe CMP c uafi-xaparrepHllTe I4M KatrecrBa

rroKa3aTeJIIr, [oAJIeXarqLr Ha KOHTpOI;

- cbcraBr cnLrcbK Ha LI3MepLITeJIHI{Te npu6opn u anaparn;
- cbcraBr clrrcbK u o6pasqu Ha AoKyMeHTlrre 3a npoBexAaHe Ha KoHTpon r,r AoKyMeHTrapaHe

Ha KaqecTBoTo.

Koopduuamop no 3EYT
KoopAr.rHrapa ocbrrlecrBrBaHero Ha o6ulure npr{Hrlr{flr{ 3a rIpeBaHTLrBHocr tl 6esonacHocr,

cburacHo 3EyT rrpla B3eMaHe Ha rexHuqecKvul.u opraHLI3aIInoHHLI pe[reul,Is 3a I,I3BbpIlBaHe Ha eranl,ITe

r4 BprAoBere CMP LrTrpt4 ocbrrlecrBsBaHero Ha lr3r.rcKBaHvflTa3a 3EyT LI Ha IrJIaHa ga 6esonacHocr pI

3ApaBe, Karo npr{ ueo6xoArauocr or 3aIrILITa ua pa6oreqllTe Ha o6exra.
Opranusupa cbBMecruara pa6ora MexAy r,r3rrbJrHr,rreJrr4Te Ha crpor{TeJrHara [JIoIrIaAKa,

KoopAr{Hrrpa rrxHara Aefinocr c qen [peAorBpartBaHe Ha 3noflonyKll.

,[orcyueumaqun, Kotmo eodu rcoopduuamopa no 3EYT:
- KHr{rHTe 3a r{HcrpyKTaxr{Te, aKo Ha Hero e Bb3JIoxeHo [poBexAaHero I{M or pa6oro4arelrfl.
- nporpaMrrre 3a rnaru$uraqu.f,, npeKBaru(fuxaqur pr krnc'rpyKraxr{Te uo 6esonacHocrra u

3ApaBero npu pa6ora.
- AeKnaparlrrr{Te 3a HacTbnplnl4 TpyAoBpI 3norIoJIyKLI.

- pefr.rcTsp 3a BoAeHe Ha TpyAoBI4Te 3noroJlyKll.
- npoToKonr.r oT pa3cne4BalIus. Ha 3nonoJIyKI{.

- nporoKonr{ or [poBepKrr rro pa6orHure Mecra Ha 3ApaBocJroBHlrre z 6egonacnuycltoBusHa
TPYA.

- rrpeArrHcaHl,'.fl,IiaLeIJr4 Ha AnbxHocTHLr Jrl{qa 3a oTcTpaHtBaHe Ha HapyIIreHLIfl.

- aKToBe 3a crrr4paHe Ha MaITIITHLI, cbopbxeHuxupa6orHl{ Mecra.
- npoToKonr4 u rrpeAnllcaHr4s, AaAeHrr oT AbpxaBHI,I KoHTponHI4 opraHLI.

- alurugu na Aefinoctra rI cbcrotHr{ero Ha 6esonacHocrra r,r xr.rrr{eHara Ha rpy

vl

oe30II

r4rruHaKYT u fYT.

ocuryprBaHe



- Korrue or AeKnaparllrure rro sJr. 15 or 33EYT.
florcyueumu, vunmo patpa6omrca opzaHrcupa u yvacmsa s Hen
- npaBr{na rro 3ApaBocnoBHr.rTe ra 6esonacHr{ ycJroBHr Ha TpyA;
- rIpaBvnHI4K 3a BbrpeIIrHLIt rpyAoB pe4 (vacrra 3a 3aAbn)KeHrdrra Ha AJrbxHocrHr.rre Jrlrqa no

3ApaBe u 6erouacuocr).
- orIeHKa Ha pEcKa.
- oIIeHKII H craHoBI,IuIa orHocHo cborBercrBuero c Lr3r,rcKBaHr{rra 3a 6esouacuocr I,I 3lpaBe rIp}I

pa6ora Ha npoeKTv u npv BbBexAaHe B eKcttJloarar\ns. Ha o6exrra, [pou3BoAcrBa, TexHorrotat4 vrrvr
pa6ornn Mecra;

- aHKerI{ 3a MHeHLI.f,Ta Ha pa6orunqure r,r cJryxr.rreJrr.rre orHocuo ycnoBr.rrra Ha rpyA r{
npeArrppreTuTe MepKpr 3a ona3BaHe Ha TrxHoTo 3ApaBe.

- anapuituurr rrJraH.

- unQoprvraIIuoHHLI Lt [ponaraHAHr{ Marepr,raJru no 3ApaBe u 6egonacnocr.
- rrpoToKonll 3a BbBe)KIaHe Ha MaIrrr.IHI{ n geficrnne cneA peMoHT.
- B3al.IMoAeficrnue Ia np.aKo na6ruoAesne pa6orara na o6cnyNBarrlara cnyx6a no rpyAoBa

MeAI{rIrrHa.

fio rcyue uma4utt, Ko flmo Ko H mp o nup a
- MepKI4, CBbp3aHLI C OTCTpaHgBaHe I.IJII4 MLIHI,IMI,I3IIpaHe Ha plICKa.
- AOKyMeHTr.r, CBbp3aHr.r C [paBocnoco6nocrra ua pa6oreqr,rTe.
- Aocr.rero Ha rrpeAnpr.rrrr{ero ro rrJr. 10 or Hapea6a J\i: 7 na MTCII H M3.
- HaJII4qLIero Ha KBaJIuSuxaqnoHHI{ rpy[Ll no eneKTpo6esonacuocr 3a Jrr{rlara, 3a Kor,rro ce

I,I3I{CKBAT TAKI{BA.

- nporoKonl,I or I{3MepBaHvIflTa, cBbp3aHr.r c 6e:onacnvre u 3ApaBocnoBHr4 ycnoBrlr HarpyA.
- IIpOTOKOII,T 3a KaTeropv3a\Vfl Ha BplrBOOrraCHr.r u floxapoolacHr4 3oHt4.

- AHeBHIIK 3a BII{cBaHe exeMeceqHure npoBepKr,r Ha r,r3oJrarlvrflTa v 3axpaHBarrlure ra6elu
psqHuTe eneKTpor.rHcTpyMeHTr{.

- MepKr.rre 3a orpaHutraBaHe pbqHara pa6ora c rexecrr.r.
- (fusuororu.tnuxr pexr{M Ha rpyA r.r uoqr.rBKa.

- rrpoToKonr4 3 a rrpoBeAeHrr rrepr4oAurrHlr MeAr.rrIr{HcK}r npeureAr4.
- crII4cbK Ha npooecv/Jr1lre) .{JlbxHocrt4re u pa6orHl,rre Mecra 3a r,r3noJr3BaHe Ha Jrr4rrHr.r

[peAna3Hr4 cpeAcTBa.
- onuc Ha 3HaIrI{Te I{ crlrHanr.rre no 6esouacHocr H rrport4Bonox(apHa oxpaHa.
- onHc Ha MeALIKaM1HTU]a Apyrll ypeAr4 3a O63aBexq4aHe, HeO6xOAr4Mr,r 3a oKa3BaHe Ha IIbpBa

AoneKapcKa floMorrl Ha [ocTpaAanu nuqa
3adtnerceaun u omzosopHocmu ua don'bnuumerHume eKcnepmu, Koumo npedouttcdaile du

gKnruquJw 6 u3n'bnHeHuemo Ha nop'bqKama
Excnepm no qscm rrereKmpouHcmara4uu"
,{ana yraraHrrfl.rro r.r3rrbJrHeHrrero Ha CMP no qacr ereKTpo,
Peruaea cuequ$uvuu npo6reMr.r Ha o6erra e o6xsara Ha cBo.f,Ta rnanr.r$uxaqux,
Kourporupa I43rorB.sHero Id axt o6p.12 3a cKpLITLI pa6oru r{ aKT 3a H3nbJrHeur.r CMP tro tracr

eneKTpo;

IIptI Heo6xoAuMocr Bb3JIara I{JIH Lr3rorBr eK3eK},rr.rBHa AoKyMeHTarI[r 3a r{3BbprrreHr.rre CMP.
Excnepm no qacm rrBuK
,{ana yrasau[s ro rr3rrbJrHeHr{ero Ha CMP no uacr BnK;
Peruana cneqz$u.tru npo6reMr.r Ha o6erra n o6xsara Ha cBorra rnzuru(fuxaqur;
KoHrponupa I{3rorB.f,Hero I,I ant o6p.12 3a cKpLITI,I pa6oru r{ aKT 3a rr3flbJruenn CMP ro lracr

BnK;
llpu ueo6xoAr{Mocr Bb3Jrara r.rJrr.r r43rorBs eK3eKyrr4BHa AoKyMeHTarIHs 3a H3BbprrreHr.rre CMP.
Excnepm no qacm rrOBK
flavayxazaHr{r rro r43rrbJrHeHrrero ua CMP
Peurana cnequ$uunu npo6reMlr Ha o6erra
Kourponupa rr3rorBrHero r.r arcr o6p.12 sa

s o6xeara Ha cBo.f,Ta rezuru(puraqnx;
no rracr OBK.

cKpr{Tr.r pa6orn rr aKT 3a r43rrbJrHen

CJIeAHLITe



- ceprr,rQnxaqna no craHAapra 180 9001-2008 3a ynpaBJIeHLIe Ha KarrecrBoro - rapaHrll4s 3a

KaqecTBoro Ha r,r3nbJIHeHI{e Ha [opbrlKaTa
- ceprlr$lrxaqux ro craHAapra 180 1400I-2004 3a BHeApeHa crrcreMa 3a ynpaBneHlle Ha

oKonHaTa cpeAa
- ceprr4(fraraqur ro craHAapra 180 18001 - 2007 3a yrpaBJreHr{e Ha 3ApaBocnoBHLI t4

6egonacuu ycnoBl,It Ha rpyA
- co(fryepeH [poAyKT ga ocrofiuocrrBaHe Ha Konr.rqecrBeul,I cMerKLI;

- e$errr.rBHo cbrpyAHr4rrecrBo MexAy ApyxecrBoro rr, Bb3JroxlrreJlfi I,I Ap. yqacrHl,Iqpl B

cTpor.rTenHr,rr npoqec;
- no3HaBaHe r,r cna3BaHe Ha npuno)KrrMoro 6urapcro rexHl4qecKo 3aKoHoAarencrBo;

,{efinocra, cBbp3aHr.r c orIeHKa I,I KoHTpon Ha KaqecrBoro
- rrpoBexAaHe Ha BbTperleH KoHTpoJI Ha LI3IIbJrHeHr,re r,r KarrecrBo, cbrJracHo BbBeAeHa

cr.rcreMa 1 80 9001 :2008.
- IrpoBe)r(AaHe Ha BbHrrreH KoHTpon Ha I{3IrbJrHeHLre r4 KarrecTBo - r,r3rrbJrH.trBa ce or

Crpouremu{r HaA3op pI npeAcraBLITeJI Ha Btgloxzrels.
,{efinocrn, cBbp3aHI4 c orIeHKa Ha KarlecrBoro Ha BJraraHr{Te Marepl,Ianu.

.{efinocnr, cBbp3aHrr c KoHTpon u orIeHKa Ha KaqecrBoro Ha Ia3[IJIHeHI.Ie na CMP.
Konrpol Ha cpoKa Ha r.r3nbJrHeHpre Ha orAenHI{Te gefinocru B paMKLITe Ha npoeKTa.

Kourpor Ha ctorBercrBl4ero Ha I,I3nbJIHtBaHI,ITe CMP c npoeKTa.

Ilpoqedypu 3a KoHmpon Ha Ksqecmnomo Ha Mamepuanume u mpyda
llpoUe4ypure 3a KoHTpon Ha KarrecrBeHoro lr3rrbJrHeHlle Ha BcI,ItIKLt ocHoBHIlI{ AoBIpIIITeJIHLI

crporzrenHo-MoHTilKHu pa6oru, Kor,rro [oKprrBar Ilenut [poI{3BoAcrBeH npoqec or 3aKylyBaHe,

AocraBKa na o6exra, cKnaAI,IpaHe, BJraraHe B npor,r3BoAcrBoro, 3aIrII4Ta I,I ona3BaHe Ha npou3BeAeHl{g

rrpoAyrr Ao rrppreMaH e|uz4asame ca ;

- rrop:sqKa (saxnra) - u3[parqa ce Ao orAen,,Cua6axBaHe" or rexHLIqecKI4t pbKoBoAureJI, cJIe

[onyqaBaHe Ha rrbpBrr.rua unlpopMarlr4{, rr ce cbrJlacyBa c Koop.unnatopa rro KoHTpona Ha KarlecrBoro

na o6erra.
- 3aKyrryBane - peanu3upa ce or orAen ,,Cua6axyaue" rlo cbrJIacyBaHH c Bplc[Iero prroeo4crno)

na ,{pyxecrBoro rleHr{ r{ or o4o6peHr.r AocraBqHIIu, Karo ce LI3HcKBar AoKyI\(eHTLI ra npou:xog-
(cepru$urcarr4, AeKJraparlurr 3a cborBercrBr.re, rapaHIII{oHHLI Kaprl{ er ap.) u trpu HescHorn ce I{cKa

MHeHrrero ua KoopAuHaropa rro KoHTpoJra Ha KaqecrBoro urn TexsnqecKl,Is pbKoBoAI{TeJI Ha o6exra.
- AocraBKa Ha o6exra - H3BbprrrBa ce c noAxoArlrro rpaHcroprHo cpeAcrBo Ha lpyxecrnoro

nJwr Ha AocraBrrr{Ka v ce [pr{eMa cneA [oAnIrcBaHe Ha AoKyMeHTIrre (cxnaAoea pa3rILIcKa,

eKcrreAr,rquoHHa 6elexra, ToBaplrrenHr{rla v Ap.) or cborBerHl4q rexHLItIecK[ pbKoBoALITen.

Texuuqecrrrrr pbKoBoALITen lr orroBopHr,rKbr 3a KoHTpoJIa Ha KaqecrBoro apxl,IBl{par I4 cbxpaHgBar

nprrApyxnTeJIHI{Te AOKyMeHTI4 Ha CbOTBeTHaTa AOCTaBKa.

- pa3ToBapBaHe r,r cKJraAprpaHe na o6erra - pa3ToBapHlITe orlepallru craprl{par cneA HanpaBeH

BbHrrreH orneA Ha AocraBeHr,u MarepraaJr or orroBopHlrKa no KaqecrBo pI TexnuqecKlls pbKoBoAHTeJI,

3arrBprJr Marepr4ana. I,Isnrpuna ce c floAxoA-srqa 3a cborBerHara AocraBKa noAeMHa LInu crpolrreJlHa

TexHr{Ka. llpegnaprareJrHo ce rrHcrpyKTr.rpar o6yueul,I 3a Ilenra crpol{TenHIl pa6oruulll4 3a Mtcroro H

HaqtaHa Ha cKna.qlrpaHe B upuo6erroBoro npocrpaHcrBo.
- BJraraHe Marepuanure, 3aroroBKlrre ra o6opy.ueaHero B npoll3BoAcrBoro ce LI3BbpInBa or

rcnanu(fuqupaHr{ crpoureJrHr.r pa6orulrqu, r,rHcrpyKTkrpanu 3a ro3LI nLIA AeftHocr LI noA pbKoBoAcrBoro

ua TexnuqecKr4r pbKoBoArrreJr, rroA KoHTpona na KoopAIaHaropa rro KoHTpoJIa Ha KaqecrBoro.

- 3aulr{Ta H orra3BaHe Ha npor.r3Be renprs.rrpoAyKT - Tt ce ocblrlecrBsBa reKylrlo or KoopAIaHaropa

no KoHTpon Ha KaqecrBoro, Ao npeAaBaHe Ha o6erra na BrgloNvrcerfl.
- [ppreMaHero Ha r-r3BbprxeHr.r Br.rAoBe pa6ora ce ocbulecrBtBa or TexuzqecKl,It pbKoBoAI,ITen LI

ce norBbpxAaBa or KoopAuuaropa no KoHTpon Ha KarlecrBoro H ToraBa ce npeAcraB.a Ha crpol'ITenHl'It

HaA3op.

Mepxu sa ocuzypnnaHe Hu Raqecmeo npu nodzomorna ua npedeapamenHama

Hama nnouqadxa
o6para noAroroBKa Ha crpoLITeJIHara rlnoulaAKa u o6exra Karo IIfiJIo, r
s Ha AefiHocrLITe Ia no4po6eH aHaJIpI3 Ha npoeKTHI'ITe I{ crpol'ITeJIH

3a KarrecrBeHo I{ cporlHo I,I3ubJIHeHI'Ie ua o6exra. Tosa 6u pllno HE

H eKr{rr or AoKa3aJIIa ce upo$ec?IoHaJllzcrIl (unxeHepu vr I'IKoHoM yMeH

HKarIur r4 r,r3n6JlHeHr{e Ha IIocraBeHI,ITe uenn I{ cpoKoBe. Crpeltextr uu III,ITe HLI Aa Ca

anraNulaqn c [poeKTa, or HarlaJloro Ao caMI,It lly rpaft - Ao H3AaBaHero,

I{ IOCJIe,IIOBaTeJIHa IIOJILITI4Ka Ha KaqeCTB O.

paMe eAfiHHa



He na [ocneAHo Mrcro Karo npeArrocraBKa 3a ycnellrHa peanll3alrus Ha IIpoeKTa e pa6orara nn

c HaAexAHr,r I,I KOpeKTHI,I napTHbopr{ B AocTaBKI,ITe, C AOKa3aHI,I Bb3MOXHOCTII H Kanaql',ITer. llper
locneAHlrTe roAr,rHr.r [ppr peanr,I3awflTaHaIIpoeKTuTe Hu, HI{e pa3qlrTaxMe Ha KopeKTHoTo napTHbopcTBo

Ha BoAeIIIIT 6urapcxlt I4 qyxAecrpaHHll (fnpruu.
Koopdunaqun, cnoenpeMeHHocm u eQexmuaHocm, c qen aapaHmupaHe Kaqecmaomo Ha

mpyda
OcnosHara qen Ha KoopAlrHarlr.rflTa MexAy orAenHLITe 3BeHa npu LI3[bnHeHHe na CMP

e zopoHmupaHe Kqqecmnomo ua mpyda npu rI3nbJIHeHHe na CMP. Ts Iue 6rAe cto6pa:|eHa

I,I3IITJIO C HUIII4IIHI{ST nepcoHan -LIHXeHepHO-TeXHI'IqeCKI'I 14 I'I3IIbJIHUTeJICKI'I CbCTaB'

HaJrr.rqHprre o6opy4naue r.r MexaHvgarLtrfl, KaKTo I,I c rexHoJlorl4tra L{ npeABIdAeHIlTe cpoKoBe 3a roBa.

.{pyxecrnoro pa3[onara c AocrarbqHo HaJr]rqHr.r pecypcu 3a ]I3nbJIHeHLIero Ha rtopbtlKara, a npvt

Heo6xoArauocr r{Ma Bb3MoxHocr .{a ce ctta64u I4 c AonbJIHVTeJIHo raKLIBa, HI,Ie rapaHTI'IpaMe

MaKcrrMaJrHo 6rp:o u KaqecrBeHo rd3rrbJlueHpre Ha ltoeruTe aHraxI,IMeHTI{, cflit:Bafixu npe4nucanvflTama

Br glo xureJr.fl, 3 aAb JIlt< euvsr a no AoroBopa v rexHo JIo rI'ItIHI'Itr npoqec.
Opranusaquxra u KoopAr,rHarlrarra Ha o6erra ce cneAu or pbKoBoAI{Tent Ha eKI{IIa,

TexnprqecKus pbKoBoALITeJI ua o6erra.
E(fer<anr Ha pla4ena Aefinocr or crpor{TeJrHl,Lsr rlpoqec Ao roJItMa crerleH 3aBIrclI or

npaBr,rnHoro olpeAentHe Ha BpeMero 3a HefoBoTo npoBexAaHe.

Cna:saHero Ha roBa r.r3r.rcKBaHe orlpeAent cbulHocrra Ha [pI,IHIIuna Ha

cBoeBpeMeHHocrra. flo-xrcuoro vrnv npexAeBpeMeHHoro rlpoBexAaHe Ha .4aAeHara

crpoprrenHo-MoHTaxHa AefiHocr BoArr cneA ce6e cv HetarIaBHI{ [ocne.4l,Iq]I 3a npoqeca Ha

cTpoI{TencTBoTo, 3arrloTo ce noBilrrraBa BepoqTHocT-Ia oT Bb3HLIKBaHe Ha AonbnHI'ITenHI'I

TpyAHocrr4 or opraHr{3arlrroHHo ecrecrBo. 3a .qa ce ug6erHe uoAo6es HerarI,IBeH pe3yJlTar e

neo6xoArluo Aa ce orAaBa nprdopl{Ter Ha oHe3LI Aeficteus rro rexHoJloruIqHara

nocneAoBaTeJrHocT Ha cTpoprTenHr,rr npoqec, qpe3 KOI{TO AA Ce rapaHTllpa cBoeBpeMeHHo

r,r3nbJrHeHr.Ie Ha B53JrO)KeHrrTe oIIepaqLI?I, nocTI{IaHe Ha BI'ICOKO KaqeCTBO U OnTilMaJIHO 6rp:1
cpor. B roBa ce cbcrorr HeorJroxHr,rrr xapaKTep Ha HtKoIr or Aeftcrerltra IIo opraHll3allux n \
MaKcr{MaJrHo KparcK cpoK cneA Bb3Hr.rKBaHe na neo6xoAtlMocrra or u3BbplrlBaHero pIM. aD.-

,{efiuocrure, Kor,rro noAnexar Ha Ir3IrbJrHeHI{e Ha o6erra, Morar Aa ce ananv3lrpar ":" /f
BceKr4 erarr, 3a Ia ce nonyqaBa AonbJIHIrreJIHa un(fopuaqux 3a BctKo c:',6urue, Koero 6n' \
cnoMorHaJro cBoeBpeMeuHoro r{3rrbJIHeHIre. flpunqunua Bb3MoxHocr 3a rlpoBexlaHe Ha \
AonbJrHr.rreJreH vt noBTopeH ataJrvr3, crroMara ga no-4o6po opHeHTLIpaHe B o6cranosxara vI \

MaKCI,rMaJrHa KoopAI,IHaIII{t MexAy oTAenHI'ITe npoqecl{, 3BeHa 14 9I(LIIIIJ.

,{pyNecrnoro [ocraBr cpeA BoAerrIr.ITe ca npIlopLITerI,I Ia rbpcl{ Hafi-npernr, safi'-

AHpeKTHr4st u uair-esexruenur Harrr.rH 3a I43rIbJIHeHLIe Ha AaAeH rlpoqec. Tosa e cBbp3aHo c

I{KOHOMI,Ifl Ha BpeMe, cvtilLl, CpeACTBa, OlpaHpItIaBaHe Ha pLIcKa oT llponycKaHe Ha Bb3MoxHOCT

3A I,I3NbJIHEHI{E I,I trP., KOETO OIIPEAENS CbIIIHOCTTA HA NPI4HIIHNA HA PAIIPIOHAJIHOCTTA. B

cborBercrBlle c ro3lr npLIHIII4n e ueo6xoAl'ttvto:

- uprr aH€lnv3ana Aefinocrra Aa ce B3eMar [peABI{A BcI,I.IKI{ Bb3MoxHLI p}IcKoBe;

- Aa He ce r43pa3xoABar r43Jrr.ruHr{ cpeAcrBa Lr BpeMe IIpu [poBexAaHe Ya Aefictsusta;
- Aa He ce H3Bbprrrsar AeftcrBr{t, Kor{To ca JrI{IrIeHI4 or [paKTLIqecKI4 cMLIcbJI LI HtMar

3HAI{EHI,IE 34 IITNOCTHI,Ifl IIPOqEC ;

- Ea ce oJIeALI crpl{KTHo lluseituusr rpaQux vt HarrpaBeHaTa npe,4BapnreJlHa

opraHr{3allut;
llonuuranauero Ha eSerrunuocrra rtplr I43[bJIHeHIdero Ha crpoI4TeJIHI,ITe AeEnocru

HaMr.rpa r43pa3 B r.rKoHoMr,rflTafta cpeAcrBa Harpyfta, npeAMerLI Ha rpyAa u pa6orua cuna. IIpu
orrpeAenrHe e$exrunHocrra Ha Aefisocrra e ueo6xoAutvto Aa ce orqura cJloxHocrra I'I

KoMrrJreKcHocrra Ha rrpoqecr,rre, Kor.ITo orpa3tBa ra3I,I Kareropus. Tq Hi\.{a pa:uHqeH o6xnar u

cbAbpxaHlle B 3aBIICUMOCT OT paBHLIITIeTO, Ha KOeTO Ce OlpeAent.
E$errHnnOcrra Ha cTpoI4TeJIHLITe 4efiuocru ce xapaKTepla3l{pa KaTo

pe3ynrarLr H pa3xoAr.r. 3a qelra e neo6xoAr.rMo Aa ca HanLIue olpeAeneHla napaMerpl{,

KTr4BHocr. llorasarersr e KorurrecrBeHa xapaKTepl{crplKa Ha orIpeAeJIeH eJIeMeHT

cTOqHIre, e$errr,renocT"Ta, IitJIH $uHanconuTe pe3ynTaTI,I, [Onyqeua npu Su

_aup$z
*,/ B crornercrBr{e c BrrAoBere pa3xoAr{ B rrpaKTI,IKara rlo oupeAeJlsHe

,'bpqrrencrBoro ce LI3noiI3Bar cJIeAHI'Ire o 6o6rqasaulll n oKa3areJII{ :

cbr{3MepBaHe Ha

e(ferrd



Ilpousno4ureJrHocr Ha rpyAa (raspa6orra) - o6er"r H3nbnHeHa pa6ora B Harypa 3a onpeAeneHo

BpeMe 3a [poLI3BoAcrBo Ha rlpoAyKr\ktflTa (uonexo4ru{, qoBeKo uacone);

O6paruoro orHor[eHue cbrrlo Moxe Aa ce u3rroJr3Ba npu onpeAeJltHe e(ferrunHocrra Ha ]KI,IBLII

rpy,U. Tosu rroKuBareJr ce Hapr4tra B npaKTI,IKara rpyAoeMKocr LI ce LI3MepBa Karo pellHnporreH Ha

rrpor43BoAI{TeIHOCTTa Ha TpyAa.

Hape4 c re3H rroKa3arenr.r B rrpaKTr.rKara rrrl{poKo npunoxeHple HaMLIpar oule u noKtBarenllTe

neual6a, penra6ururocr, ce6ecloftnocr r.r KarrecrBo 4efinocrra. I4xonotuuqecKara e{exrunnocr ce.f,BtBa

o6o6qaearqa r.rKoHoMurrecKa xapaKTepucrr.rKa sa AefiHocr-ra na ,{pyxecrBoro. Or uetoAnqHa rneAHa

ToqKa, rogu o6o6qaBarq [oKa3areJr npeAcraBnrBa I4HcrpyMeHT, c xofiro Mo)Ke Aa ce AaAe npeAcraBa 3a

HETOBOTO I'IKOHOMI,IqCCKO CbCTOgHI,IE, 34 XAPAKTEPA HA HETOBOTO PA3BIITUE, 34 TA CE I43TPAAI'I

I4KOHOMI,IqeCKLI aHaJIlI3 I,I Aa Ce Ha[paBII cpaBHpITenHa I'IKOHOMI4qeCKa OIIeHKa.

IrkonounqecKara e0exrHnnocr orrrprra ntgAeftcrsuero Ha HeorpaHl4tlen 6poft $arropu ll
[oKa3areJrr.r, KoHTo ca 3aJrerHaJrr,r B nporpaMara 3a [ocrlIraHe Ha KaqecrBo na.{pyxecrBoro.

Opranusauuq Ha Aefinocrure rro ocrrrypsBaHe KarrecrBoro Ha u3rlbJruqBaHrrre CMP
n AocTaBKa Ha BJrafaHI{Te cTporrTeJrHI{ MaTeprraJru

Konmpon no omHouteHue Ha Kaqecmoomo Ha npoqecume
Baxen $arrop 3a tapaHTlrpaHe ycrlemHoro 3aBbpIIrBaHe Ha BceKLI eAun o6exr e KoHTponbr Ha

rlenr4q cTpoI4TeJIeH rlpoqec.
Kourpolrr no BpeMe Ha u3nbJrHeHnero Ha BcI{tIKt4 BrI,{oBe CMP nrruotlBa cneAHI{Te erarll{:

- KoHrpon uapa6orHr{re rpoqecu (rpyaa);
- KOHTpOIHapecypcllTe;
- KoHTporuapa6orHaracpeAa;
- KOHTpOJI Ha C[equaJIHI{Te rlpoqecn;
- KOHTpOI Ha AoKyMeHTI,IpaHeTO;
- KOHTpOJI Ha BJIaraHI4Te MaTepvilrv14oKoMrIJIeKTOBKI',I;

Koumpontm ua mpyda npu u3nblHeHue ua pa6omHume npoqecu ce u3sbpw6a:

- qpe3 caMoKoHTpoJr oT npeKI,ITe I,I3nbnHI'ITenU;

- qpe3 KoHTpOn oT TexHlrqecKr.rr pbKoBo,urrTen LI KOOpAIIHaTOpa no KoHTpoJIa Ha KalIecTBoTo

- neplroAl,lqeH KOHTpOJI OT yrlpaBplTens;

- KOHTpOI OT CTpOITTeJIHI{.f, HaA3Op

Bcpt.rxu nporr3BoAcrBeHo-TexHr,rqecKu rrpoqecu ilIe ce rI3nbJIHsBar cT'rnacHo [pe,4ocraBeHara

pa6orua AoKyMeHTar{ vfl, u p asp a6orenure rexgoJroruqHlr r,rHcrpyKrlr,rr4.

B crpoureJrcTBoro ce AorrycKaT caMo oKarIecrBeHLI pI oTloBapffirlvr Ha u3I{cKBaHVgTa Ha

TEXHPII{ECKATA AOKYMEHTAIIII.f, CYPOBI,IHH, MATEPUANU II OKOMNNEKTOBKA.

Roumpon Ha pecypcume
Texn6recx[sr pbKoBo,{r.rreJr Ha o6exra LI3BbpIxBa exeAHeBHo KoHTpon Ha

npor.r3BoAcrBeHoro o6opy.Ueaue (lIO), TexHoJloturrHara eKHTII{poBKa u Ha cpeAcrBa 3a

na6moAeulae H Ir3MepBaue (CIILI).
Roumpon ua padomuama cPeda

Texnu.recrrrrr pbKoBoArrren na o6erra exeAHeBHo cneAl{ 3a cna3BaHe I{3I{cKBaHvIflTa 3a

pa6ornara cpeAa r.r npu KoHcrarr.rpaHo orKJIoHeHI,Ie npeAlplleMa nesa6asHu Aeficrnus.
flpu rona rofi cneAr.r ua pa6ornr.rre Mecra Aa ce cb3AaBar ycJroBLIs 3a o[a3BaHe Ha

3ApaBero na pa6oreulvITe u ocuryptBaHe Ha 6esonacuocr' Karo:

Pa6orHoro Mrcro ll pa6orHoro o6opy4BaHe ce rloAAbpxar B TexHpItIecKa Il3rlpaBHocr,

a Bcr,rrrKu Her.I3rrpaBnocrlr, Kolrro Morar Aa 3acerHar 6esonacuocrra I{ 3ApaBero Ha

pa6orerqure, ce orcrpaHsBar BbB Bb3MoxHux nafi-xparbK cpoK;

Pa6ornoro Mscro, pa6oruoro o6opyAeane lI llbrlltqara KbM Ttx ce [oqrlcrBar peAoBHo;

3aqurnoro o6opy4naHe r{ cpeAcrBara 3a KoJIeKTLIBHa I4 rl{rrHa 3aIqI,ITa ce npoBepflBar vI

ce noMbpxar B I{3rIpaBHocT;

fl51urqara KbM anapufinute I,I3xoALM caMlITe I{3xOAH Ce noAAbpXaT

BC{KO BpeMe.

O6opygeaHe c nporr.rBonoxapHr.r cpeAcrBa LI anreqKa 3a nbpBa rIoMoIrI:

llpe.4ll 3anorrBaHe Ha crpor.rreJrHo-MoHTaxHuTe pa6oru sa o6exra u{nocr
peABr4AeH 3a r.r3[sJrHeHr4eTo My nle npeMI4He rlpe3 3aAbJIXLITeJIeH I'IHQTpyKTaX

Hapea6a Jllb P!-07-2 or 16 Aererrlepu 2009 r. 3a uH

xr{TeJrlrTe no 6esonacHocr, xLIrI4eHa Ha TpyAa Ir [porl,IBolloxapHa oxpaHa

I-I{e 6raar ocurypeHll creqllanHla pa6ouru o6lerrla u JIIIC ulr'p.u 3a BCeKLI

OXI,ITEJIS

OT

vI4IILITe, KaKTO U 3a TeXHI4qeCKI'ITe JILIqa, UpeAcTaBuTenI'I



KoHTponHLITe opraHpl, BpeMeHHo npe6r{BaBarrlu B 3oHara Ha crpolrreircrBoro. II{e ce u34are
3anoBeA 3a 3aAbnxllTeJrHoro LrM rroJr3BaHe npu pa6ora vr:l:a upecrofi Ha crpor,rreJrHara
nnouIaAKa.

Crcrosnuero Ha JIIC H TtxHoro r43HocBaHe rrle 6r.qe npoBeprBaHo nepuoAr4rrHo v
pe3ynrarr.rre or upoBepKr.Te rqe 6rAar orprBsBaur.r c uporoKon.

,{rcxnocrnoro JII4IIe rro 6egonacsocr ,r 3ApaBe B crpor{TeJrcrBoro Lrrtr
TexHI4rrecKI{.t{T pbKoBoAI,ITen He rpr6na Aa AonycKar Ao pa6ora He r{HcrpyKTr4paHr{ vr

neo6yuenu pa6oruuqu. Bcexn pa6oruur npeMprHan r{HcrpyKTaxa v o6yveHue rro rexHHKa Ha
6esonacnocr e AJIbxeH Aa rIo3HaBa I{ crla3Ba HopMr.rre 14place rprax}r sa co6crneHara cH 6egonacnocr.

Bcvqru pa6otrzqu u cnyxprrenr{ ca AnbxHr.r Aa [o3HaBar u cltBBar uape46ara sa
npoTr,rBorroxapHa 3arrlr{Ta.

flo ornoureHlle Ha Ia3lrbJlHflBanure geftnocrr{, cbrrlr.rre rqe ca cbrltacHo yrBbpAeHurr or
BrsroNr.rreJrs rrJraH no lIB3.

Eraxnre or o6exra, BKJIIotII{TenHo cKJrar{oBe, caHl,rrapHlrre BI3JII{, KaKTo H cravt 3a
noqr,rBKa rrle ce rroAbp)r(ar n 4o6pu xlrrr.reHr.r ycnoBur.

He ce AonycKa 3aMbpctBaHe, c Koero ce ocuryprBa Bb3MoxHocr Ha nepcoHana Aa
pa6oru 6esonacHo u e$uracuo. Ha BcvqKr4 cnyxr.rrenr4 Ha ApyxecrBoro ce r.r3BbprrrBar
npo$ecuonurJrHr.r MeAr.rqr.rHcKr.r flperneAr.r or clyx6a 3a rpyAoBa MeAr.rqlrHa.

TexH[.{ecrLIflT pbKoBoArITen opraHl.{3llpa I.I KoHTponupa [oArbpxaHero Ha peAa r.r q[crorara B

crpol,ITenHnre o6erru. Tofi opranl43llpa r,r KoHTpoJrrdpa peAoBHoro [oqucrBaue Ha rrnouarKuta.
Hegasucur,Io or re3l{ pasnope46Lr, BceKrr pa6otrux Hocpr Jrr.rqHa orroBopHocr 3a pera Lt qr4crorara Ha
cBoero pa6orno Mrcro.

C qen ona3BaHe Ha oKoJIHara cpe4a u r.rKoHoMrr.s Ha eHeprr4ftHu pecypcn, r43BbprxBa

IleJleHacoqeuIr Aeftcrnu{ orHocuo: MI,IHI,TMT{3rrpaHe Ha npor,r3BoAcrBeHLITe orrlaAbrlu qpe3:

KoHTpon Bbpxy 6paxynaHure Mareprranu;

AenonrrpaHe na 6paxyBaHrrre Marepr.rann u orpa6oreHr.rre or[aAbrlr.r.
r{KoHoMr.r.f, ua eHepruftHpr pecypcu - Bo.{a u ereKTpnqecrBo rrpe3:

orrTHMH3HpaHe Ha TeXHOJrOrrrqHHTe npoqecpr.
r.r3rroJr3 BaHero Ha rexH[trecKr{ r{3rrpaBur{ u e$exrunun cbopbxeHr4r.
Koumpon Ha cnequaltHume npoqecu
Cneqpramrure rrpoqecn ce r.r3BbprrrBar rro KoHKperHr{ TexHurrecKI,I LlHcrpyKrlr,ru rr rexHoJloruu,

B Kor.rro ca flocoqeHrr rrapaMerpr4Te, pe,4br Ha nporr.rqaue, na6moAeHr.re, perynprpaHe r.r KoHTpoJr Ha

IIpoqecr,rTe.

Cnequa-nnure npoqecrl ue ce H3[bJrH.rrBar or xna-nu(fuqzpaH rrepcouar, o6y.reH 3a BceKr.r

KOHKpeTeH npoqec.
Hacmpoilrca u KoHmpoJt Hq napaJvempume Ha cnequaltHume npoqecu
Cnequanru npoqecfi ycnoBHo ce Hapr,rqar raKr.rBa rrpoqecr4, rrr,rrrro r.r3xoAHr,r napaMerpr

(rauecrnenu rroKa3arerra) He Morar pla6r4ar npoBepeHn AHpeKTHo qpe3 nocneABarrlo na6rrcAeurleuIru
r{3MepBaHe. Toea ca rrpoqecu, npu Kor.rro HeAocrarbur.rre ce [porBrBar o6urnoeeuo uo-xrcuo (n
npoqeca Ha eKcnJroararyux). CuerluarHure npoqecu ca: 6erouupaHe Ha (SyH.{aNreHTu, rrJrorrr.r, vrBla.unu

ocuoBrr, 6eron Ha croMaHo6eronnu creHr.r, KoJroHr{, nait6u, rpe4u) 3aBapKr.r, cKpprrr4 LIHcruInaIIu, u rp.
Cne4 npoeexAaHe Ha recroBere, [oAroroBKa Ha ocHoBara LI noJlaraHe Ha rorrJror.r3oJrarlut 14 Mil3I,IJIKa,

r.rHcTilraru{r4 ce [pLreMaT r4 traK cJreA ToBa ce npeMr.rHaBa KbM cJreABarrIHTe oneparl[rr, Kor.rTo cKpr4BaT

uHcTanalluvTe.
Koraro He ca KoHKperHo ortkrcanr4, B TexHr.rqecKara AoKyMeHTarIrn, cilequanHure trpoqecu ce

r43rrbJrHrBar cbrJracHo HopMarr.rBHHTe HapeA6u u rexHoJrorfir{Hfi HHcrpIKrIttH kr krMar cJreAHoro
rrplrHrlr.rnHo cbAbpxaHrre: npeAna3HarreHr{e, ueo6xoAuuu Marepr.ranr4, Heo6xo4unau cbopbxeHr{r,
TexHoJrorrrrrHu onepauurr, KoHTpoJr, [paBprJra 3a oxpaHa Ha rpyAa, MapKr{poBKa pr Ap. TexnororuqHr4Te
r{HcrpyKrlr4u tpx6na ra 6r4at HaJrr4qHr.r Ha Bc.sKo pa6orHo Mrcro Lr ra ce rro3HaBar or pa6oruurlr{Te,
r43BbprxBarqrr cborBerHzre olepaqzu. Pa6orur{rlr.rre, r.r3rrbJrHgBanrrr cflerrr{anHr{Te rrpoqecu, rprrdra ga
ca o6yveuu, Karo lepuoAr{qHo ce r,r3BbprxBa npoBepKa Ha 3naHvrflTavrv^.

Ko ump on u a d o xy*t e Hmup qH e mo
Perylrarure or KoHTpona pr r{3[r.rrBanuflTa ce orpa3sBar B rrporoKoJrr.r rd aKTo

cbxpaHsBar npu P-n nTO, B Aocrrero na o6exra.



Bcuqxu BJraraHr.r Marepr4anu qe 6rAar HoBH, 3aKyrryBaHr.I or cepru$uqnpaHn (fupnan, c

oueueuo cborBercrBr.re v [pr,rApyxaBaHu c ,{erlapaquu 3a eKcnJIoaraIII{oHHrI noKa3arenll vt

lexnapaqurr 3a cborBercrBpls.
Texnraqecxlrre I,r3I,IcKBaHvt KbM crpor{TeJrHl,rre npoAyKT}I I,I TexHI{Te xapaKTepHcrLIKLI, ca

onpeAenenrr c rexHr,rqecK[ cnequ$uraquu Ha Bb3JIoxLrreIIs.
Texnn.recKrasr pbxoBoAr.rreJr na o6exra r,r KoopAr{Haropa no KoHTpoJIa Ha KatlecrBoro IrIe

LI3BIpIIIBaT BXOATuI KOHTpOn Ha MaTepI,IanLITe, AOCTaBeHH AI{peKTHO Ha O6erra.
Axo npu KoHTpona no BpeMe Ha crpolrreJrcrBoro ce ycraHoB.f,T orKJroHenvflvr HecborBercrBprt

B rrapaMerpr.rre Ha [poqec vrvr B xapaKTepr{crr,rKure Ha rrpoAyrra, TexnuqecKllflT pbKoBoALITeJI Ha

o6er:ra crvpa pa6orara ra pa3nopelKla Hega6aeHo orcrpaHflBaHe Ha HecborBercrBuqra. flpu no-roreuu
HecborBerc"rBr4g, cbu{I,ITe ce or6ergsnat n ,,,{neBHLIKa 3a HecborBercrBu.gra".

,{eficrnurra 3a r{3[bnHeHr.{e Ha pa3nopexAaHero c HecborBercrBlls ce Bb3Jlarar or orroBopHoro

AJrbxHocrHo Jrr.rqe, AaJro pun[ope)KAaHero. Heroeo e 3aAbn]KeHl{ero LI Aa rlpocneAu LI3rIbJIHtBaHero Ha

pa3rropexAaHero r,r pe3ynraTa oT Hero.
Koumpon npu cbxpaHeHuemo Ha ilamepuarume
PeArr 3a BnataHe Ha crpor{TeJrHure Marepr{anu ule 6rAe B cborBercrBr.re c Perlauent 305, 6n.

5 al. 2 u 3 or 3TI4|I u Hapel6ara 3a cbrrlecrBeHnre lt3r,rcKBaullx KbM crpoexllTe I4 oIIeHtBaHe
cboTBercrBr4eTo Ha cTpoI{TenHI,ITe npoAyKTI4.

Bceru crpor.rreneH Marepr{an, BJroxeH B crpor.rrencrBoro Ha o6exra, ue 6r.qe npllApyxeH cbc

cJreAHHTe AeKnapauur4, nocorrBarrln [peABrrAeHara ynorpe6a Ir I43HcKBaHvflTa ga 6esonacHocr, Ha

6rlrapcru eanr:

fierrapaqur 3a eKcflJroararluoHHr,rre rroKa3arelwr, ubtrracno Pemalreur (EC) 305/201

.{exnapaqufl 3a xapaKTeppIcrHKLITe Ha crpoHTeJIHI{.[ npoAyKr

.{exnapaqHfl 3a cborBercrBHe c I{3I,IcKBaH HflTa Ha I{HBecrHIIHoHHLrfl npoeKT

Ha o6exra lqe 6tAar AocraBrHe caMo crpouTeJrHr.r Marepl{anu, npl,ITexaBarru{ noAxoAs

xapaKTepl{crr4Kr,r 3a BrpaxAaHe, MoHTI{paHe, rrocTaBflHe LUrv uHcTaJlupaHe B cfpaAplTe LI caMo TaKI{Ba,

Kor.rro ca 3aJloxeHr,r B Texul{qecKr{r [poeKT. TexnuqecruTe xapaKTepLIcrrIKH Ha re3I,I npoAyKTLI Iqe

csOTBeTcTBaT Ha HOpMuTe 3a TexHI,IqecKLITe [paBI,Ina u HopMI'I, OnpeAeneH]I oT HopMpITe 3a [pOeKTI'IpaHe.

Heo6xoAuMrrre Marepuurv 3a pr3nbJrneHprero Ha CMP ce AocraBtr BbB BpeMeHHLIs cKna,q Ha

r.r3nbJrHrrrenr ArapeKTHo na o6erra. Ilpegu rroJr3BaHero I{M cbIqLITe ce noAnarar Ha KoHTpoJI or
Texnn.recxu.sr pbKoBoAraren Ha o6erra u Excnepra tro KoHTpona Ha KaqecrBoro.

Texnu.recrclrsr pbKoBoArrreJr sa o6ercra r,I KoopArrHaropa no KoHTpoJra Ha KaqecrBoro
KOHTpOn[pa BcuqKr{ cTporrTeJrHr.r MaTepr{anu Aa ce cKnaALIpaT Ha olpeAeneHl,ITe 3a IIeJITa MecTa.

3anrpruenure Br,rAoBe pa6oru ce flpoBep.rrBar v LI3IIIdrBar cnopeA Il3I{cKBaHLItra Ha

TexHr,rqecKara AoKyMeHTarIr4r ll clo6pasHo BI{Aa LIM ce rlpeAaBar Ha Bb3Jlo)Kkrrelrfl. c Axrone pt

flpororonl.r, cbrJracHo Hapea6a l\b3l3 1.07 .2003 r. ,,CrcraB.uHe Ha aKroBe I{ rporoKoJILI no BpeMe Ha

crpoplTencrBoro".
Texnu.recrrrrr pbKoBoAnren KoHTpoJrr{pa r.r3noJl3BaHero Ha uHeprHI,I MareprIaJII{ n 6eronoeure

CMeCI{, IA CTABA CaMO OT IIpeAnpI{.flTI4t, KOLITO IIpLITeXaBaT IIIIIeH3 3a I,I3BJII{qaHeTO I{ npOI43BOACTBOTO

LIM.

TexHn.recKusr pbKoBoAprren KoHTpoJrIapa npu u3KonHure pa6orll Ha o6erra u or
rroApaBHrBaueTo Ha TepeHa r{3Jrr.rrxHI,ITe 3eMHIr MaCI,I Aa Ce LI3BO3BaT LI3BIH pafiOna Ua O6exra Ha MtcTo,

nocoqeHo or I4nnecurropa rI cbrnacyBaHo cbc cborBerHar a uucr alrrJvts.

TpaucnopmupaHe u cbxpaHeHue Ha MamepuanHume pecypcu
Kourpolrr rtpu AocraBKara v rpaHc[oprupauero Ha MarepI,IaJIIaTe ce Id3BbpilrBa or

Texnu.Iecr[r pbKoBoAr.rreJr Ha o6erra u Cnequanrlcrbr uo KoHTpona Ha KatlecrBoro.
Bcuqr<u AocraBKr.r Ha cypoBr{Hr.r r.r MarepvraJrt, npeAHa3HaqeHLI 3a BJIaraHe B crpollTeJlcrBoro,

qe ca cna6Aenn c HaAnexHa AoKyMeHTarII{r 3a rrpol{3xoA LI KaqecrBo, BKJIIoqITTeJIHo 3a I{3rII4TBaHe 3a

cborBercrBr{e c nprrno}Kr.rMprre n3r4cKBaHI{s. CroreerHI,ITe AoKyMeHTIa Iqe ce flpeAocraBtr rIpeApI

BJraraHe Ha cborBerHprre cypoBr,rHr.r lr MareplraJrl{ B crpol{TeJlcrBoro. Crpourelxr Moxe

AorrbJrHI,ITeJrHo pI3IIr4TBaHe Ha BaxHH 3a KarlecrBoro Ha o6ema cypoBI,IHI,I v v..arepvann c

Ha CbOTBeTCTBIIeTO LIM.

Bcu.{Ku AocraBKIr Iqe ortoBaptr
rrpr4 Bs3HLIKBaHe Ua neo6xoAl4Mocr oT rrpoMrua no qenecbo6pa:uocr,

Ho or BrgroNHreng.
paHeTo Ha cypoBLIHLI I{ MaTepHUTUHA CTpOHTenHI4Te

Ha rrpeAnlrcaHplTe B rlpoeKTa no BIIA pI

r.rK Ha noAo6errurc.

OLICKA



Marepualure rrle 6rAar cbxpaHrBaHr.r rr rpaHcnoprl{paHl4 TaKa, lle Aa ce rapaHTl,Ipa 3ana3BaHe

HA KAqECTBMAVIM.

H e n o dx o d nulu Jv, am e p u ar u

Marepualr.rre, Kolrro He orroBaprr Ha ra3r{cKBaHHsraHa CuequSuxauvflTa Iqe ce orxBbpJltr I'I

rqe 6rAar r.{3Bo3eHr4 or crpor.rreJrHara [JrorrlaAKa, ocBeH aKo H.t{Ma Apyra LIHcTpyKIILIs or BrgloxHTeJIt.
B clyuaft, qe 3a AaAeH HenoAxoArrrl Marepr4aJl, orxBbpJleu or BtsnoxLITeJIq, I{Ma Bb3MoxHocr 3a

KopeKurrr ua 4e(ferrure, Molre .qa 6t,ue r.r3noJBBaH cneA KopllrupaHe, aKo cbuln;{t 6lAe o.uo6pen or
BrgroNrarerg.

Cpouuocm (meun) ua docmaeKume na MamepuattHume pecypcu

,{pyNecrnoro lrMa BHeApeHa cucmeMa (naau) 3a nnaHupaHe Ha MamepuaJtHume 3anocu-

pasxoduu HopMtt, peqenmu (mexuonozuu) 3a npouseodcmeo u MamepuarHu 3anacu.

Cu|nndaeailxu ocuoeuu acneKmu om KoHqenqunma 3a cpoqHocm ua docmoaKume Ha MarepuiIJIHI{Te

pecypcu tt4e npo4edupol4e no cneduun HottuH:

- nopbrrKr.r or o6erra;
- AOCTaBquIJ\I4HA MaTepl{an[ - 3aJIBKI4 KbM T.gX u CJIeAeHe Ha LI3flbJIHeHI4eTO I'IM;

- cJreAeHe na JlunefiHr.rfl rrJraH-rpa$ur, cro6paseu c rexHoJlorl4rrHara nocneAoBareJlHocr 14

o6eu ua neo6xoAzlrlrre Marepuurnur 3anacv;
- pa6ornu Kaprl{ c onepalllru na pa6ornuqu;
- KoHTpoJI Ha pa6orHoro BpeMe na pa6ornut cbcraB.

Cprcreuara no3BoJrrBa va p6KoBoAHr4q cbcraB Ha ,{pyxecrnoro Aa opraHrl3upa,

a1gtu3vpa v KoHTponrdpa rrpolr3BoAcrBeul{tr npoqec v HanpeAbKa Ha o6erra cr6moAaeafixLl

crpr,rKTHO 3a KaqecrBoTo I{ TeMrIoBeTe Ha crpol{TeJlcrBoTo.

Cucrerrrara 3a nnaHl,IpaHe Ha MarepuanHl{Te 3aflacll rapagTl]pa:

cnoenperr,reHua .{ocraBKa Ha HyxHI{Te MaTepvaJIHI'I 3anACVt B flpoqeca Ha

crpor{TencrBoro;
Irlgnrluenne Ha crpor4TeJrHr.rrr npoqec 6ez za6assHe or npe.uBapI{TeJIHo HaIIpaBeHI'ITe pa3qerl{,

onr{caurr e JluuefiHuxr rpa(pux u npeABLIAeHI'Ire cpoKoBe;

flpegeaprareneH KoHTpon Ha KaqecrBoro Ha BJIaTaHLITe Marepl{ann, npI'IApyxeHH or
Cepru$uxar or rrpor.r3BoArrrenr ulunu c flporor<oJl or LI3III{rBaHe B aKpeAHTupaHa na6oparopua,

noKa3BaIIIa, 9€ MaTepI,IZInI4Te oTroBaprT Ha V'3'dAKBAHI,IfrTA HA

Texuu.r ecrara c n eqH $ vrKar\tts'
Jlurnu4r.rpaHe Ha pracKoBere or npe3a[acsBaHe r4ltvt rvrrca Ha AaAeH MarepuaJleH pecypc.

O6atpzauocm uecrcdy npousaodcmleHume zpa(tuuu u nepuodume Ho cpoqHu docmaercu ua

T4amepuallHume pe cyp cu
flpogsno4crBeHr,rre rpa(puqu u1e cJreABar crpI,IKrHo [peABapI{TeJIHo o6seeHllsr JII'IHeeH

rpaQur, Ar,rarpaMara ua pa6orHara pbKa, r.r3LrcKBaHI,IflTaHa HopMarIlBHata6a3a, KaKTo I'I TexHI'IqecKI4Te

cnequ(f uraIIrLI KbM npoeKTa.

,{ocranxara Ha MarepyraltHpr pecypcu IIIe cneABa xpoHonornflTa Ha rexHoJlor[qHusr npoqec'

rrpeABuAeHrrre 3a rr3nbJrHeHlre crpor.rrenHo-MoHTaxuu Aeftsocrll, KaKTo LI npoH3BoAcrBeHI'ITe rpa$uqu.
Ilpoeeprca, u3numroHe u KoHmpott Ha r4amepuarume

Bcnqru AocraBeHr{ Marepr,ranr4 ga o6exra ule ca [peABapllTenuo o4o6peHLI or Bb3JIoxLITeJIt, qe

orroBapflT Ha 6urapcxHre craHAaprr..r, eBporleftcKu rrlr:lr [pI,I3HarH TexHHqecKLI o4o6penur vr

cnequ$nxaqun. 3a cbrnacyBaHero or Bb3Jroxrrrens npu Bb3MoxHo rqe 6t,qat npeAocraBrull MocrpI'I,

cHr.rMKoB Mareplriur, TexHrarrecKr.r cnequ(fuKallrlfl LI AeKnapalluv 3a cborBercrBl'Ie u ceprl'I(furcaru.

Marepualure Mr{HaBar rrpe3 BH3yaneH BXoAIITI KoHTpoJI or rexHuqecKl'Ifl pbKoBoAI'ITen I{

KoopArrHaropa no KoHTpona Ha KarrecrBoro rlppl AocraBKa na o6erra, Karo ce [poBepsBar rutv
npurexaBaT AeKJrapaq[r 3a eKc[JroaTarIproHHLI tIoKa3aTeJIIa ]I cboTBeTcrBaT ua ogo6peullTe TexH[qecKI{

cnequ$ur<aql4ll, npoBepsBar ce sa 4eSegu I{ IIoBpeAH rIpI'I TpaHcnopra.

,{octanennte Marepl{anu ce cKnaAr.rpar Lr cbxpaHtBar cbulacHo H3I,IcKBaHI4tTa Ha

rrporr3BoAI{Teng.
3a AocraBrHr,rre Marepr.ranlr npor.r3BoALITeJItr fipeAocraBs rlporoKonl'I

r,r3llrrTBaHr,rr I4 AOKa3BaUI[ CboTBeTcTBIAeTO C I,I3I4CKBaHVIflTAHA CbOTBeTHI',{Te CTaHAapT}I

MOUrupaUI,ITe MaTepVINILt) lu3p.erlllg I{ CbOpbxteHLIt Ce I,I3nHTBaT CbrJI



,{pyNecrnoro r{Ma cKflroqeu AoroBop crc cepru(fnqllpaHa crpoLITeJIHa la6oparopvfl, a npLr

Bb3Hr{KHaJra neo6xoAr.rMocr Moxe Aa HalpaBr{ u3nr{TBaHe Ha BJIaraHvITe Marepl{ann }I LI3JIe3e cbc

KOHCTaTaUI{I{.

,{pyNecrnoro lrMa roroBHocr no BcrKo BpeMe Aa noAnata no,46panu or crpoIaTenHLI{ HaA3op

rrJrr.r or rrpeAcraBr.rreJr Ha Bb3Jroxrrrenr Mocrpr4 Ha recroBe n cepua$uqupaHa He3aBI'IcI'IMa ta6opatopux,

o.Uo6pesa or rrocJreAlg'vrs., 3a AoKa3BaHe Ha KaqecTBoTo Ha MaTepLIanlITe, rIo.UJIexaIrII{ Ha BJIaraHe B

cTpoexa.
Ko ump on np u us ntnH e H ue H a c mp o umeilH o-M o H ms)IcH ume d e im o c m u

KoHrpol [ppr r,r3nbnHeH[e Ha crporrreJrHo-MoHTax(HuTe Aefinocru ce cbcroll B KoHTpon u

cr6rroAaeaHe Ha cna3BaHero Ha npoeKTa, HopMarI{BHI,ITe I43HcKBaHLIfl. u rexHur{ecKl{Te HopMI'I lI

cnequSuxaqrau.
OcHonuara orroBopHocr rro cna3BaHero Ha [poeKTa I,I TexHl{r{ecKara cnequ$rzrallplq e Ha

Texnu.recKlrgr pbKoBoAHTen u KoopALIHaTopa no KoHTpona Ha KaqecrBoro.

Te ca MaTeprranHo oTroBopHr.r AnbxHocTHr.r JIIrqa, KoI4To pbKoBoA.flT nptKo I.I3rIbJIHeHrIeTo Ha

crpor{TeJrHt4Te u MoHTaxHr4 pa6orn ua o6erra cbrJlacHo HopMarLIBHara ype46a I{ npI'IJIaraHI'ITe

TexHoJrorur4, ortoBap.rrr 3a BoAeHero Ha AoKyMeHTarIr4r, cBbp3aHa c npoqeca Ha I{3rpaxAaHe Ha o69xta,

a cbrrlo raKa orroBapsr 3a crra3BaHe Ha r.r3lrcKBa:eusra 3a 3ApaBocJIoBHI{ u 6egonacul4 ycnoBl'Iq Ha rpyA

rr rrporr.rBonoxapHa 6egonacnocr.
TexHu-recrr{sr pbKoBoAr.rreJr, nplr raKa onpeAeneHara optaHI,I3aIIut ule cneAll rpaSura ea

r,r3nbJrHeHrrero Ha BLrAoBere pa6oru cbrJlacHo I,I3tIcKBaHI,IflTa Ha rexHl,IqecKara AoKyN{eHTaIIus I4

cuequ$urara Ha rexHororuqHr.rre rrpoqecu I4 HeroBoro cna3BaHe. Tofi cr"lrlo raKa IrIe cneALI 3a

cBoeBpeMeHHr{Te 3iuIBKH }I AOCTaBKI{ Ha MaTepvIaJra) MaIIILIHI4, I{HCTp}MeHTI4' HHBeHTapHH Iloco'us' u

roroBr{ r431envfl Ha psKoBo4envfr or Hero o6err.
TexuuqecrprrT pbKoBo,4r{TeJI e AnbxeH Aa cneAI,I 3a rorrHoro crla3BaHe Ha npoeKTI'ITe I'I

Aa He AolrycKa oTKJIoHeHI,Ig oT TtX HJTI,I aKo ce HaJIoX?I I,I3MeH9HI,IO na o4o6peHl,It npoeKT' To

.qa 6tle oTpBeHo cbc cboTBeTHaTa IIrrcMeHa 3arIoBeA B 3anoBeAHaTa KHI'Ila oT cboTBeTHoro

Jrr{rle, r{Matrlo flpaBo Aa HanpaBlr roBa. Apyro ocHoBHo 3aAbnxeHl'Ie e Aa rIo3HaBa n 4erafilu
npoeKTHara r.{ HopMarrrBHa 6aza 14 Aa AaBa HyxHI,ITe pa3tcHeHl'Ifl vt I{HcrpyKIII{[ IIo

ttprnuau"aro fi na crpovrenHrag o6exr Ha npqKo noAuLIHeHHre cu pa6orHI4III4.

3aArnNenue Ha Texnuqecxfis pbKoBoAureJls Aa cneAI,I H BoA]I AoKyI\{eHTaII}IsTa Ha

o6erra B cborBercrBne c Aeficrsalqara HopMarllnua ypea6a.

Bo.4euero Ha AoKyMeHTarIrrrTa Ha cTpor.rTelHus o6exT BKIIOT{Ba:

- BoAeHe Ha 3arIoBeAHa KHlIla na o6erta;
- BoAeHe Ha 6erouoe AHeBHI'IK na o6erra, axo e spo6xoAI'IM;

- Bo,{eHe Ha AHeBHI'IK 3a 3eMHu I4 Apyrpl pa6oru, aro e neo6xoAI'IM;

- BoAeHe Ha nporoKoJlu 3a npo6z vtt43nurBarvfl;
- BoAeHe Ha eK3eKyrr{BHa AoKyMeHraI{Hs (erseryrunu) sa rasntp[reHl4Te CMP;

- BoAeHe Ha orrrer sa o6yueurrero rro 3ApaBocJIoBHvI vt 6esonacHll ycnoBl'It Ha rpyA I'I

lpoTr4BOnOXapHa oxpaHa;
- BoAeHe Ha Bcr.rqK1r Br.rAoBe r.rHcTpyKTaxfi IIo 3ApaBocnoBHIr I'I 6esouacHl'I ycnoBzt Ha

TpyA I4 IIporLIBoIIoXapHa oxpaHa;
- cneAeHe r.r 3arrr4cBaHe Ha npoflycKarenrHvts. pexLIM na o6exra - TotrHo KoJIKo JII{qa ce

HaMr{par n pa6orrr Ha repuTopr{flTa Ha o6exta, KaKBI'I MaIITLIHI'I Bltt43ar v HanycKar

o6erra;
- nonrlaBaH e vr apxtIBt4pane Ha BcvrrKI,I BI'IAOBe [poeKTI,I, CBbp3aHI'I C O6erra;

- cJreAeHe ga AoroBopr4Te c eKcrrJroaTaIIlIOHHI{Te ApyxecTBa 3a npIIcbeAI4H.gBaHe K6M

Mpexr4Te Ha rexHl,Ir{ecKara un(f pacrpyrrypa, npu neo6xoAlalraocr ;

- [onyqaBaHe H apxlrBr,rpaue na cepnrQlrKarlITe 3a Marepl{ana v n3l.elrrzIs, BJIoxeHIc

- I43tOTBtHe Ha KOJII,IqeCTBeHO-CTOfiUOCIuu CMeTKI'I 3a I'I3BbprueHI'{Te CMP; /
- Lr3tOTB{He Ha aKTOBe I{ npOTOKOJIu 3a AeftnOCrure nO CTpOUTeICTBOTO;

- BOAeHe Ha oTqeTI,I 3a pa3llnalqal/ruflTa cbc cboTBeTHI{Te AOKyMeHTI'I;

- BoAeHe Ir AoKyMeHTpIpaHe Ha I'I3nbJIHeHI'Iero na rpa$uunte;
- BOAeHe Ha AoKyMeHTaIIIIgTa IIO CbCTO'HI'IeTO HA MaIIII',IHI',ITe Ll

BaHr,r Ha o6erra, [oAApbxKara I'IM u o6cnyNnaHero LIM.

-lCrpnxtrOro BoAeHe Ha rOpeOnlICaHaTa AOKyMeHTaIIUS rapaHTH

HaqI,rH orroBaptq Ha BCI'IqKH AOTOBOpHI4, HOpMaTI4BHI'I pl Te

H KaTIeCTBeHOTO I{3IIIJIHeHI,Ie Ha BCLITIKI4 4eftUOCrU, npeAMeT Ha HaCTOt pqeKr.

pa1omuu cpeu4u u npedocmaLnHe ua uuQopuaqun 3a uanped'arca ua c oumarcmgo



Pa6ornrnre cpeulu, Kolrro rrle ce npoBexAar no BpeMe Ha crpoLITeJIHlIt npoqec I4Mar

HTKOJIKO OCHOBHI,I 3aAaqu :

BuAulrocr Ha npouecprre or crpaHa Ha Bb3JIoxLITenfl npl4 ras6opa Ha rexHoJloruu'

AOCTaBqUULI, MeXaHIr3 aIlklg;
flpe4napraremra 4e$u:avrrJvrfl, orIeHKa u rnacn(fuKallnt Ha Bb3Mox(HI,ITe pLIcKoBe

OprauuaaUufl r,r orrrerHocr Ha rroBeAeHuero Ha BcHtrKI4 yqacrH[Ilu B crpoI4TenHI'Is npoqec. C

To3r4 rroAXoA Bb3noxprreJrrr fion1n{aBa 24'lr:";cor Aocrbn Ao BcI,IqKLI oneparnBHpl, cqeroBo4nuvr Apyrpl

crrpaBKr,r 3a ABr.rxeHuero Ha crpoLrrencrBoro. r{pes crsgaAeHla npeABapuTenHo ycnoBufl kr [paBLIJIa'

BrgloNurenrr f{acrBa B KopeKrlr{u, [poMeHIa nnv Apyrkr 4eficrnnx, KolITo Morar Aa AoBeAar Ao

npoMrHa Ha ctlrlecrByB aIrII4Te nllHefi HI'I crpollTenHll rpa(buqu ;

Ilpe4eapr.rreJrHa H3BecrHocr Ha Heo6xoAr.rMara LIHBecrIdIIlIs H [porHo3a 3a AonbJIHIrrenHI'I

$unanconu cpeAcrBa H [peAcro sts\u cr6urrrs. u crpo]ITenHo- MoHTaxuu 4efiuocru. IlocruraHe Ha

rrpeABapr,rTeneH KoHKpeTeH H aHaILITuqeH nJIaH 3a I43IpaXAaHe Ha O6exta.

llpe4u npoBelxAaHero Ha pa6orHure cpeIqn ce rl3rorBt rlporpaMa c AIlcKyrHpaHIlTe B1'rlpocrl lI
TeMr4. Cleg npoeexAaHero Ha re3lr pa6orHr.I cpeu1l{ ule ce I,I3rorBs AoKJIaA, KoI'ITo cbAr'pxa nocraBeHLITe

Bbrrpocu /npo6nerrau/ u ueprtlre 3a rtxHoro pelxaBaHe'

Vcmofivueocm Ha nocmu?Hamume pnynmamu
-ficuoro pa3rpaHr{qaBaHe r.r aHaJrr{3 Ha Aefinocrure, ueo6xoAtlMl{ 3a peanll3aUlltra Ha rlpoeKTa

no3BorqBa Aa ce r.r3rpaAlr rcHa cTpyKTypa 3a pa3npeAeJleHl{e Ha oTroBopHocTI4Te v Ia ce Ha[paBI'I

crpofina opraHr.r3ar{v1fl. Ha ynpaBneHr,reTo Ha npoeKTa, c KoeTo Aa ce nocTLIrHaT ocHoBHI'ITe IIeJII{'

I{3r,rcKBaHIr or BtsnoNurelrfl .

Toea e Bb3MoxHo 6laro4apeHr.re Ha u3qep[areneH aHaJILI3 Ha rlpeAocraBeHara AoKyllreHTallus

or Brsrox;g1rerrfl) rrpr4noxeHr,rre rexHurrecKlr cflequ(puxauuu Ia pa3pa6oreHll or I4gurrulureJls [poeKTI{

r4 rrpeABapr{TeJrHr{ pa3qeru 3a r,r3[bJIHeHLIero na o6ema, KaKTo u na 4o6pe rIoArorBeHI'It eKutr or

.ttatlr-"iTrr Ha .{pyNecrnoro, KoHTo LIMar onLIT c peanLI3LIpaHe Ha noAo6uu npoerru. flo
nperleHKa e I,I3rorBeH [JraH 3a H3nbJrHeHI4e Ha crpoIrreJIHLITe pa6oru, Bb3 ocHoBa na xofito ce HanpaBI{

cpaBHr{TenHo ror{eH KoJrI,IqecrBeH aHaJrr,r3 3a Lr3nbJIHeHI,Ie Ha AoroBopa, rofiro e 3aJIoxeH rIpI{ cbcraBgHe

Ha Harwrr KaneHAapeH rpa$ux, KoHKperu3LIpaHe Ha cpoKa 3a LI3TIIJIHeHI{O c orqereHl'I B Hero prlcKoBe,

cBbp3aHrr c rd3nbJrHeHue Ha CMP upn Jrorltr MereopoJrorr4qHll ycJIoBpIt, AorIbJIHI,ITenHo Bb3HI'IKBaHe Ha

HenpeABl{,4enu pa6oru Ia 4P.
I,lgroreeHl{'T KoJII{tIecTBeH aHaJIII3 Ha IIPOEKTA IIO3BOJIflBA TA CE NPEIII43I,IPA I{ IICHATA' KO'TO E

3iuroxeHa B Haruero rIeHoBo rrpeAnoxeHue u Aa ce rapaHTllpa uefiHara He[poMeHteMocr tro BpeMe Ha

r,r3nbJrHeHI,Ie na,{oronopa.
fapaumupaHe Ka.recmromo Ha groficeHume Mamepuailu
llpu u:rorBsge Ha Harrrero npeAnoxeHr{e cMe ce cto6pa:I{Jlr{ HanbJIHo e I'I3t{cKBaHllflTa Ha

Br:.noNrateJrg KbM KaqecrBoro Ha BJraraHlrre MarepvraJrvr, onucaHl,I s O6gcHuteJlHara 3anLIcKa Ha

Texn[.recxoro npeAnoxeHpre Ha r,r3nbJrHyrrerfl.,{ocraneun ua o6erra Marepl{an[Te ce cKJIaAI'Ipar H

cbxpaHrBaT cburacHo 1r3r{cKBaHr.r flTa Ha rIpoLI3BoAI4TeJIt v IaHoTpyKIII{HTe ga 6esonacHocT rlpu

cKnaAprpaHe Ha Br.rAoBe Marepplanll, 3uIJIoxeH[I B rlnaHa uo 6esouacHocr I'I 3ApaBe.

CsrracHo rr3r4cKBaHprflTa:c'a BHeApeHaTa cHcTeMa 3a KoHTpoJILrpaHe Ha KarrecTBoTo 3a BcI4qKI'I

AocraBqHu Marep14anx na o6erra ca no[bJrueHr4 Kaprr.r 3a orIeHKa Ha KallecrBoro I,IM I'I ca HarIpaBeHI'I

rrpeABapprrenHr.r flpo1..rBankrs. Ha AocraBrrr.IqllTe (pa6oru ce c AocraBrr]Iurl, Kolrro cblrlo I'IMar BHeApeHa

cr,rcreMa 3a KoHTpon na xa'recrnoro).
fapaumupaHe Kaqecmsomo Ha u3n'bnHeHame CMP
Kaqecrsoro Ha r,r3[bJrHeHrrre CMP e or cbnlecrBeHo 3Harlentte u e B ocHoBara na $upvreHara

rroJrr,rrrrKa Ha ApyxecrBoro. I4rrralre r,r3rorBeHa nporpa:r{a :a o6yuenue LI KBi}JlIa(puraqua Ha HaIITI'ITe

KaApr{, c Koero rlenr,rM Aa cnequanr{3rrpaMe HaITILITe pa6oruuqu B I'I3IIIJIHeHI'Ie Ha onpeAeJIeHI'I

Ha[paBneH4s.Ha CMP ra 11o ro3r..r Haqr.rH Aa ce HaManflT pllcKoBere KaKTo c [ocrl{raHoro KaqecrBo, TaKa

LI3a ce OnTI4MIa3I{pa BpeMeTO 3a I43nbJIHeHLIe.

Brn npnsra c ilocrlrraHe Ha KaqecrBo rlprl lI3rIbJIHeHLIe na CMP ce [poBexAar

rrHcrpyKTaxr.r Ha pa6oruuqure, ocr4ryp.sBa LIM ce neo6xoAllMara MexaHIa3aII[s I4

lpoqeca Ha r{3nsJrHeHrre ca BbBeAeHI{ r{ ce np?InalaT BcIIqKII AOKa3aHI4 HOBII TeXH

rrocrrrra u ce rapaHTllpa KatlecrBoro Ha I'I3rIsJIHenu CMP.
Crpurruoro crra3BaHe Ha r.r3r{cKBanvflTaHa BbBeAeHaravpeurHo $ynxqno^Hupquffi@1

fu, "u 
nu"..teoro 130 9001:2008 no3BorurBa na ,{pyxecrBoro aa rapalliitn*\6@

iRftr-enge na CMP 3a nepr{oAa Ha rrocoqeHr.rre B Hallrero rpeAno)KeHLIe rapaHulnQf{" cpoKoBe.

=-=4oopduua4un t]t I\ ul

JIHLI



Ile ocurypr.rM cBoeBpeMeHHo neo6xoAuuara un(fopMallru 3a BcI{qKI{ nsaulloAeficrBalrlH cH

cTpaHI{:
- yAocroBeprBaHe, r{e BcurrKr,r ucKannfl, Ha B3allMoAeficrnaurure cu crpaHll ca ocl4rypeHlr npeAl'I

Aarr.{Te 3a rlpeKbcBaHe.
- B3eMaHe Ha yrrpaBneHcKLr peureHr'rq oT cTpaHa Ha H3IIbJIHLITeJI' 3a OCHfypsBaHe Ha ycnyflr I{

14H (f opu aqua, n eo6xo IuMr4 H a B3ar{MoAefi crealqure cIa crpaH v 3a pea.Jrr'l3a\vflT a Ha [poeKTa

- KOOpAr4Hr{paHeTo Ha,,[po3opq[", TpaceTa 3a AocTbn pr AocTaBKa

- KoopAr4Hr{paHe Ha BgaurraoAeficrBarrll{Te crpaHLI rro orHoIrIeHI'Ie Ha rIpI{cbcrBI'Ie

- ocr,rryprBaHe Ha [plrcbcrBr{e Ha KoopAr{HaupIoHHLITe cpeulu, opraH}I3llpaulr or crpol'ITenHl{fl

HaA3Op.

- opraHr.r3rrpaHe Ha pa6otru cpequ c eBgalaN{oAeficrealquTe cLI crpaHI'I }I LI3rorBtHe Ha

lporoKoJr or pa6orurare cpeulr4 r.r AocraBKa Ha BcLIr{KI4 3aI{HTepecoBaHI4 crpaHI'I.

- cb3AaBaHe Ha cneq]1'aJrll3:1^pa]c' KoopArrHarIrIoHeH eKHII - OCpIIypqBa KoopAI,IHaIII4t MexAy

eKr.rflr{Te 3a rrpoeKTlrpaHe, eKunr.rTe 3a cTpoL{TeJIcTBo, nlaulro4eficTBanll'{Te cH cTpaHI'I.

B'ompeuteH MoHumoquHz

,{pyNecrnoro [peABlrxAa Aa 6slar npoBexAaHl{ cpequ 3a AoKnaABaHe I4 o6crxAaHe ua

HanpeAbKa 11o npoeKTa Me]KAy Kn]oqoBr{Te eKcneprl4. llpu neo6xoAlrMocr ce rIpeABI{xAalra cperlll'ITe Aa

npr,rcbcrBar 1r HeKnroqoBprre eKcrreprn B 3aBI{cI{Mocr oT Tf,xHara c(fepa Ha KoMrIereHTHocT. Ile 6r4at

opraHr43r4paHr.r cbrrlo reKyrrlpt cperrlu ra o6crNAaHll.s no HerIpeABI'IAeHo Bb3HI'IKHaII'I Bbnpocll Ir

npo6reuu.
Texnuqecrusr p6KoBoAprren rrle Ha6nrcAaBa pa3BllTplero cro6pasHo npvervrs' nlan rpa(fux u

KnrotroBure rztv,3a Aa ocurypu ra4enrn$uqr4paHe u e$eKTHBuo ra e(furacHo pa3pelrlaBaHe Ha BcpIqKI]

B.bnpocl{ sa o6crxAaHe r.r nocTrrtaHe Ha oqaKBaHr{Te pe3ynTaTl{.

B'uuruea MoHumoguHz u KoHmPon

Karo enegryaneH H3rrbngrrreJr Harrrero ApyxecrBo u{e crAeficrBa HarIbJIHo Ha Bb3JIoxI{Tent Aa

ocbulecTBrBa KoHTpon [o u3rrbJlHeHr4eTo Ha npoeKTa, BKJIIOII{TeIHO IIpOBepKI'I Ha MtcTo.

Ha BrsroxlrreJr-r{ qe 61,le lpeAocraBflHa oneparunna uHSopMaIII'Ifl 3a HanpeAbKa Ha

uepuoAlrrrHl4 pa6oTHLI Cpequ.
3acwe"uaue Hu u3n'bnHeHuemo na CMP Ha odewma

3a nyN4ure Ha o6eKTa r{ yAocroBepqBaHe Ha KaqecrBeHoro I{3rIbJIHeHI4e Ha BI4AoBere CMP ue
ce r43nbJrHH BlrAeo v Soro:acuelraue Ha o6erta, cbrJlacHo I4HcrpyKIII4LITe Ha Br3roxurenx,

Crpoureln?rr HaA3op lr o[[caHrrre B TexHuqecKure cnequ$urallllu LI3LIcKBaHus,'

Cur,rux1a rle ce Ha[paBsr npeAn 3arrotlBaue LI3nbJIHeHI{ero HaAaAeH BI'IA CMP t't B crpouTenHara

$asa ua Pa6orure npe3 r{HTepBaJr, noKinBaru KrIouoBLITe eraIIrI B xoAa Ha pa6ora. Bcu'nu OHI'IMKI'I ule

6rAar npeAocraB fl: ivr:FlaBrsroNr.rrenx n quSpon tfoprr.rar. Elun rlbr MeceqHo 0HLIMKI'ITe Iqe ce npeAaBar

Ha crp. HaA3op ua qr$poe HocI'ITeJI.

Jlozuqecxa odetpz auocm Ha defruocmma

OpraHusaur4flTa;g{a nepcoHana 3a rr3BbprlrBaHe Ha CMP u opraHI43aIIVflTaHa Aefisocrure no

KoHTpon Ha KarrecrBoro Ha CMP ca cBbp3aHr4 rorprtrecKrd c BcI4TIKI,I Aefiuocru no I'BnbJIHeHI{ero ua CMP.

OprauusarllrflTaB Te3r4 ABe HacoKr{ e olpeAentlqa 3a ocuryptBaHe Ha KatlecrBo Ha CMP u BJIaTaHI'ITe

nnut.pr-r, ,{eftuocr l,{b 8 - ocr4rypqBaHe Ha 3ApaBocnoBHLI u 6esonacHl'I ycnoBl{fl Ha rpy4, 14

orpagr.rrraBaHe orpr.rqareJrHoro Aeficruse Bbpxy oKoJIHara cpeAa u ,{efiuocr }M0 - 3aBbplxBaHe Ha

o6lrcra - [puKnrorrBaHe Ha crpor{TencrBoro c BIrcoKo KaqecrBo Ir [peAaBaue na o6erra B cpoK.

Rnn qoea MoMeHmu
C53AaeaHe Ha rrHxeHepHo-TexHr{qecKr4 eKHn c neo6xoAuMvts. oILIT vt npoifecuouanHa

xnanutf urauvfl, c flclao onpeAeneHr 3araqv LI orroBopuocrll'
Crpurreu KoHTpon Bbpxy BcI'IqKIr 4efinocru, nptKo I'I

CMP.
Oqaxeuau PsYnmamu

KocBeHo o6ycrassul4 KaqecrBoro Ha

CrgAaeaHe ua ueo6xo4vrMaTa opraHlr3allvtfl' Ha nepcoHana 3a KaqecTBeHo

Bcr{rrKrl Br{AoBe CMP e neo6xoAuufit cpoK LI c rprlxa 3a MaKOI'IMtIJIH0 B63M

---66elo-uaceHa cpeAa 3a rrpoBexAaHe na yue6uns rpoqec LI Ha oKonocrpaAHoro

, jgsas'h,n a H a Ir3BbpIIrB aIrI ce p eMo HT I'I rpeycrp o fi cre o

7, /il[---i,' .(efinocr J\b 8 - Oprannraql{s Ha nepcoHaJla rpu
rogtonacuu ycroBHq Ha rPYA\

Onucauue

ocr{rypflBaIIe

$l



Apyxecrnoro e ceprr.rQuqupano no craHAapr 88 OHSAS 18001 :2007 cllcreMa 3a ynpaBneHue

Ha 3ApaBero H 6esouacHocrra upu pa6ora.
KateropvflTa na o6erra HaJrata Ha erarla Ha I43IrbJIHeHI,Iero sa CMP .qa 6r.qe HuulHaqeH

KoopAr{Harop rro 6egonacnocr v 3ApaBe, xofiro ra orroBapq 3a cb3AaBaHe Ha 6egonacnu u

3ApaBocnoBHr.r ycnoBlrf, Ha rpyA na pa6omuullTe. Tofi cneAI,I 3a roBa' BcIaqKLI pa6otuuqu u

cnyxlrrenl4 na o6exra:
- lla6srar Ha rpyAoB AoroBop;
- Aa LrMar 3acrpaxoBKa rpyAoBa 3norlonyKa;

- AacaLIHcrpyKTI4paHLrvr o6y'reHu no EXTIIO;
- Ia ca 3arIo3HaTH C tIJIaHa 3a JIHKBI'IAI'IpaHe Ha aBapvu a c

aBapvn Ha cTpolITeJIHara nnoruaAKa;
- ra ca cHa6AeHu I'I Aa rlon3Bar cborBerHo I'I3I{0KBaIrII'ITe

r,rHcrpyKrIr.ILITe 3a 4efinocr upn

ce: c[eqnnnpl3l,IpaHo Pa6orno

o6neKro, o6ynxra I,I JIIItIHI,I npeAna3Hu cpeAcrBa;

,{a nauar nporr,rBonoKa3Hr4 ga6olgnanu{ cnpsMo ycnoBl4tra na pa6ora, Kotro I4M ce

Bb3JIafa;
- aKo ca 11paBoc11oc o6]giu ulu I,IMar cborBerHara xnanraSllrallHt, Ho ca [peMecreHl'I Ha

Apyro pa6ouro Mscro, Ia canpeMprHanr.r r{HcrpyKTax 3a ycnoBnflTaHa HoBoro pa6orno

M'CTO;
- ra caB Tpe3Bo cbcro.lHl{e Iro BpeMe na pa6ora;

- Aa He AorrycKa Jrr.rqa, HaBbprx[nu 60 roAprnu 4o pa6ora Ha Bplcotlr4Ha) sa Kotro ce LI3I'I0KBa

rroJl3BaHero Ha npeArlut3Hl{ KOJIaHI',I.

Or gauoqsaHe Ha pa6ora Ao 3aBbprrrBaHe Ha crpoexa crpol{TeJlflT IrIe LI3rIbnHtBa 3anbJlxeHHsra

cv 
^ar,r3BbprxBa 

orregKa Ha pr{cKa v [a fl, aKTyanu3r{pa trpn HacrblLIJILI npoMeH]I n o6crogreJlcrBara .

Oqeuxara "u 
prrna o6xsarqa BcHrrKLr erarlu Ha AoroBopeHoro crpol'ITencrno, ua6opa na

pa6orno o6opy,ueane I{ BoI{IIKI'I napaMerpu ua pa6otuara cpeAa.
y"pi*gu"r"Ta, Korrrro 6uxa uouu Aa Hacrbnqr npLI LI3rIbJIHeHrre na CMP ua o6errr'rte, uo

Aa 6rAar BcJIeAcTBI{e or :

a/ 11a;ia-g1e or Bucoqr,rn a, pa6ora or cKeJlera, ular$optr,tll, JIIoJIKI4, crtrr6u

6lyrcP or rIaAaIrIn rPeAMerI'I

n/ upo6unuu nPIcroJIerI{

rl pa6o'ra c 6ot'I lI xI4M[KaJII{ B 3arBopeHI'I noMeIrIeHI'Is

4/ nopaxeuur or eJI. ToK

e/ upeculnane
xl uzrapntux
r/ nagnopueH IrrW
ul napawvaue or MilC
d 4pyrn oracHocrl4
3a ugnsrHegr{e Ha BceKr.r ua4 pa6ora, cBbp3aH c orlacHocrlrre, ycraHoBeHl{ c oIIeHKara Ha

pr4cKa, rr3rrbJrHr.rrensr ule r.r3roTBLI [tIcMeHI,I LIHcTpyKIII{u uo 6esonacHocr I{ 3ApaBe. Konue oT BcflKa

r{Hcrp}.Krlr4r rrle ce rrocraBfl Ha Br.rAHo Mtcro e o6cera Ha crpoLITeJIHara nnoqaAKa.

Karo eeeHTyaneH r{3rrbJrHr4TeJr npeABr.rxAaMe Aa opraHl43l{paHeTo Ha oIILICaHI'ITe no-Aony

Mepo[pprrrvs, a Alff)KHocrHoro Jrr{qe no 6esouacuocr LI 3ApaBe rqe rI,I KoHTponupa.

Meprn 11o ocr.rrypsBaHe na 6esonacHv rr 3ApaBocJIoBHLI ycnoBus Ha TPYA no eralru Ilpll

noAroToBKa Ha cTpoHTeJIHara rlnoulaAKa

Irlgnunurerqr u3flbffrgsa AefiHocrr.r, KoI,ITo ca or roJItMo 3HaqeHI'Ie 3a cb3AaBaHe Ha

3ApaBOCnOBnU U 6eSOnacHr{ ycnoBus.HaTpyA npe3 Ilenut neplroA Ha cTpoI,IreJIcTBO:

I,ISUTIUHTEJIST I'I3PICKBA, A Bb3JIOXIITEJI'T 3AAbJIXI'ITENHO MY NPEAOCTAB' ErcCKYTVIBVI C

HAHCCEHH BCHIIKI,I CbIIIECTBYBAIIIII CbOPbXEHI{', I'IHCTANAIIUU, NPOBOAH' KOI'ITO NOIAAAT B 3OHI'ITE HA

pa6Ora, Ha TS3LI KOIITO IIOAnexaT Ha nOAMflHa I'I KOI'ITO ca B cbCeICTBo C T'ux'

O6esotacgnar ce pa6orHnre H onacHr.r 3oHLI oKoJIo pa6oruara nnoilIaAKa rrpe3

no rroAxoArrrl HarrlrH, cbnracHo r43r{cKBaHI{sraHaHapea6a Jl1b2 or 2004 r.3a MI{HI'IMUIJIH

3a 3ApaBocJroBHrr u 6egonaurrr ycJroBr{s Ha rpyA npLI I,I3nbnHeHI'Ie ua CMP uHapel6aPq

3a MI4HTaMaJIHI,ITe pI3I,IcKBaHLIfl.3a 3HaIIII I{ cI4rHtlJIH no 6esonacHocT I'I 3ApaBe;

Monrupar ce eJreMeHTr.rTe Ha BpeMeHHOTO CTpOr{TencTBo - orpaALI, n

$1rauuonnu il [peAyrrpeAr{TenHu ta6ettu LI 3HaII[ cbruIacHo HopMarI'IBHt4Te vI3uc

' Monrzpar ce xonrefineplr 3a crporrrenHurr 6urosu orraAbIII{, ocuryppY{ 
tR(

TO nepIIoAI'IqHO ce I'I3B03BaT Ha OIIpeAeJIellvu CbrnacyBaHLI c

o6exrrr ce ocuryprBa c noxaporacr.rTeJrHr.r cpeAcrBa r4 cpeAcTBa 3a



I4rrpax4a ce BpeMeHno 6prrono cTpoLITeJIcTBo - XI,IMHqecKa ToaJIeTHa, qeluMa I'I MtcTo 3a

KparKorpaeg orAux, ,rpao6n"uune, xpaHa ua pa6oruuqllre (n Koero :nwav KoMnJIeKTI'I 3a nbpBa uouoq),

vnu cnel AoroBopKa c BrgnoNrareJrr ce opraHl,I3Hpa pl3non3BaHero 3a ra3H IIeJI Ha floMelrleH.vs B

cbtUecrByBatUara crpaAa. Ocuryprnar ce otfucu - 3a rexHuqecKoro pbKoBoAcrBo Ha I'I3nbJIHI'ITerfl v 3a

cnyNe6nn Jrr.rqa oT cTpaHa Ha Bb3JroxI{TeJI.s - LIHBe0TI'ITopoKI'I KoHTpoJI' cTpouTeneH HaA3op'

KoopAl{Harop rro 6egonaurocr H 3ApaBe.

Ocurypana ce 3axpaHBauero na o6erra c eJI. ToK pI BoAa - 3axpaHBaHero Ha crpollTeJlHara

[noqaAKa c BoAa r{ eJr. egeprr{s Ilqe ce ocbqecrBl,I or cblqecrByBalq[ BoAonpoBoA 14 en. ra6lo n

crpaAaTa.
Opr alvr3vpa ce rr ce o6opyana Mrcro 3a [otILIcrBaHe Ha crpouTenHara MexaHusaqur (npu

neo6xo4Iauocr).
Irlsrpax.qa ce BpeMeHHo cKnaAoBo crollaHcrBo - 3aKpI'IT I4 orKpI'IT cKnaA.

Ocuryprna ce oxpaHa na o6erra 3a IIenlIt nepl{oA Ha AoroBopa'
cle4 npurlrorrBaHe Ha AofoBopa, vI3trTItHr4TeJIsT [peMaxBa BcI,MKLI eJIeMeHTLI Ha BpeMeHHoTo

cTpoLITencTBo, BKIIOqUTeJIHO nOIILICTBa I{ [onpaBt eBeHTyanHH noBpeALI.

Koraro ce pa6oru B ycnoBr.rsra na o6uraeMa crpaAa, ce crla3Bar I,I3pIcKBaHI'Itra Ha vl.l5, an.(4)

or Hapeg6a Nl 2, cnopeA Korro [p?r rd3BbprrrBaHe na CMP Ha replaTopkrsraHa pa6ore[Io rpeArpEqrl'Ie

orIeHKaTa Ha pLICKa Ce LI3BbpIIIBa CbBMecTHO C HeroBHs pSKOBOAI',ITeJI.

Bpeueunoro crpoprreJrcrBo rrle orroBapx na 6urapcKllTe LI3I{cKBaHI'II 3a 3ApaBe, 6e3onacuocr

r.r xr4rueHa Ha rpyAa.
Mepru no oclrryprBaHe na 6esonacHr,r I{ 3ApaBocJIoBHI,I ycnoBl,I.s Ha rpyA no eranu npl4

r43nbJIHeHLIe na CMP:
- H3[IOJI3BaHe Ha cpeAcrBa 3aaHI.krBHAyZInHa 3aIrIlITa

pr{cKbr npra pa6ora Ha crpor4TeJruara rrnoulaAKa He Mo}Ke Aa6:o!.e orcrpaHeH I{nH npeABI'IAeH

HanbJrHo ce lr3noJr3Bar rr4qgu npeArIa3HH cpeAcrBa, T.e. Te ca rrocneAH a, xpaitua MtpKa sa salquta ud

pa6oruuqure or ptrcKa na pa6oruoro Mrcro. JluqHure [peArIa3HIl cpeAcrBa 3a 3aIuI'ITa ca ABa BuAa -

3aAbnxrrreJrHu 3a reprrropprflTa Ha uenflq crpol4TeneH o6err a 3aI''bn]KureJIHI'I 3a orlpeAeJleuu pa6oruu

MCCTA:

- 3arrlr{THrr KacKH - 3aAbnxnTeJrHpr Ha repllTopvflTa Ha Ilenut crpoHTeneu o6err 3a BcpIqKI'I

pa6onruqn, TexHI{tIecKI,I H pbKoBoAeH nepcoHgt u npe6unanarr{Il [paBoMepHo Apyru JII'Iqa;

- rrporr4Borrnb3rarrl[ ce o6ynxu - 3aAbnxI{TeJIHI4 3a BcLI.IKI'I pa6oruraqu, pa6orerql1. Ha

BI,ICOIIUHA;

- K6JIaHII - 3aAbJIXr4TeJrHI,I 3a Bcr,rrIKLI pa6orguull, pa6orelqn Ha BucoqI'IHa;

- c6pyu - 3aAbnx{ureJrgr,r 3a Bcr.rrrxra pa6oruuul.t, pa6oreull'I Ha BucoqI'IHa B cnequSuuuu

ycnoBldt;
- nepcoH4nuu $nxcupaulu cr.rcreMr,r - 3aAbnxHTeJIHI.I 3a BcHqKI'I pa6oruuqu, pa6orequ ua

BrrcorrrrHa B cuequ$IaqHll ycnoBus.
- lr3rroJr3BaHe Ha pa6ornoro o6opy4nane /ape6no-ra6apurua rexnura,/.

3arynenoro or ApyxecrBoro pa6brno o6opy.unaue /gpe6Ho-ra6apnrua crpolareJlHa rexnura/,

rpx6na Aa orroBaps Ha HopMr,rt" r 
"rra*Banvsrasa 

6esonacHocr I{ ona3BaHe Ha 3ApaBero rlpu pa6ora,

3a noxapHa 6esonacuocr, 3a eproHoMr,rtlHocr I,I Ha LI3I,IcKBaHl4flTa, cE.!'bpxalqu ce B npI'InoxI{MI'ITe 3a

rona o6opyABaHe HopMatuB:F..pr aKToBe, cBbp3aHI,I c oIIeHtBaHe Ha cborBercrBl'Iero.

btop"*ar t , *u-rlzr H o6opy4naHe, BKJIrot{ureJIHo pbtIHpI I{HcrpyMeHTI'I cbc nru 6es

ABr4rareJI rpx6na ra 6rrar:
- IIpaBIrnHo I,IHCTaJII'IpaHpI I'I pI3rIOn3BaHI'r;

- rIoAAbpxaHI4 n go6po eKcnnoaralllloHHo cbcrof,Hlle;

- I,I3IIOJI3BAHI'I CTIMO IIO IPEAHA3HAqEHLIE;

- o6cnyNBaHLI or [oAXoAtIqo o6yveun pa6oreruu.
pa6orsoro o6opy.Unane rpr6na,4a e cro6paseHo cbc cpeAara I,I noMeuleHuflTa,B KoI'ITo Ue 6rAe

r43noJr3BaHo - npu pa6ora Ha oTKpI{TO, [pII [OxapoonacHocT, B3pI{BoO[acHocT, BIICOKa

pa:uepure ua pa6ornoro o6opy.unane rpx6na 4a ca clo6pa3eHl'I c ecrecrBoro H

pa6ora u c npeABlTIvIMLITe HaTOBapBaHus. v Aa Ilo3Bonssar 6egOnaCHo

)npr cb3AaBaHe Ha opraHllsa4vrfl na pa6ora, us6op Ha TexHoJIoruqHI'I [poq

foyaue A npv HeroBoro allalrrkrpa]Fle r4 [3rroJr3BaHe ce ocurypsBa cra3BaHero Ha yc,qglo]t9l{l

rr 14 r.r3r{cKBaHLI.s rro 6egonacsocT II oIIa3BaHe Ha 3ApaBeTo upu pa6ora H nONql$la 6egouacnOcr'



flpu us6op ua pa6oruo o6opyanaHe ca orqereHr.r cnequQuuullTe ycnoBllt u xapaKTepLIcrI,IKLI

na pa6orara, cbuecrByBarrlr.rre Ha pa6otroro Mrcro onacHocrll, KaKTo I,I AoIIJIHHTeJIHI{ oflacHocrll,
Korrro Morar ra6rrar nopoAeHlr or r.r3rroJr3BaHero na pa6oruoro o6opyAnaue.

llpu usuolsBaHe na pa6orHoro o6opyABaHe, KbAero He e Bb3MoxHo I,I3IItno Aa ce I,I3KJIloqu

prrcKbr ga 6esoracuocrra r4 3ApaBero na pa6oreulllTe, ce npeABLI)KAar rIoAxoAtIrIH MepKH 3a

Mr4HI{Mr43LrpaHe Ha pI,IcKoBeTe.

B cnyvafi qe pa6oruoro o6opy.unane cb3AaBa cnequ$uunn pplcKoBe sa 3ApaBero u
6egonacnocrra Ha pa6oreqrare, ce ocurypqBa:

- pr3rroJr3BaHero na pa6otroro o6opy,unaHe Aa 6r4e orpanurleHo Ao re3u JII{IIa, Ha KoHTo e

Bb3JrO)KeHO Aa rO I,I3rIOn3Bar;

- MoHTr4paHero, AeMoHTr{paHero, I,r3MeHeHn.f,Ta, uacrpofinaHero, IloAAbpxaHero,

o6cnyxnauero r.r peMoHTbr Ha roBa o6opy.unane Aa ce I{3BbpIIrBar caMo or rrpaBocnoco6lau n

orrpeAeneHr.r 3a cborBerHLITe Aefi nocru nllqa.
Pa6oreuure c o6opyaBaHe, cb3AaBarrlo cnequ$uvnu pplcroBe rlonf{aBar neo6xoAltuoro

o6yveuue 3a [oJr3BaHe Ha cborBerHoro o6opy.unane Ia nIioMeHLI I{HcrpyKIII{LI 3a ld3non3BaHero My

cbAbpxarqu neo6xoAl,IMara uu$opnraql{fl, B T. rI.:

- ycnoBkrflTa 3a lr3noJl3BaHe Ha pa6oruoro o6opy.lnane;
- IPe,UBITALIMHTe HeHOpMZTIHV CIdTyATIIj.T4:'

- vr3HcKBaH[Isra:a 6esonacHocr H 3ApaBe npn pa6ora;
- tr3BJrerreHuTe or onlrT 3aKrroqeHr.rfl.npv r,r3noJI3BaHerO Ha pa60ruoro o60py.unaue.

Pa6oreqzre ce 3alo3Halar vr c onacHocrrrre, [poI43TLIqa[Iu or pa6ornoro
o6opy.unane, Koero re He lr3[oJrBar HenocpeAcrBeHo, Ho ce HaMLIpa ua pa6oruara I,IM

nnorqarKa r{ Mecrara, cBbp3aHV c lr3rrbJrHeHr.rero Ha KoHKperHa peMoHTHa Aeftsocr.
Pa6ora c BpeMeHHo eneKTpo3axpaHBaue

Ka6elure, r43rroJrcBaHr{ 3a BpeMeHHo eneKTpo3axpaHBaHe c AbJDIfl.IHa HaA 3 u, ror,rro ce floJlarar

Bb3AyrrrHo, ce oKalIBaT KT'M HOCeIIIO Bb)Ke HJrr,r KBM CbIIIeCTByBaIIII'I KOHCTpyKTHBHpI eJIeMeHTLI, TaKa qe

LI3OJraUr4.rITAI.{l{ IA He Ce rloAnafa Ha MexaHI4tIHI,I yBpexAaHus.

3a6paneno e Ha Bcnqru pa6orur4t\v, c r.r3KJrroqeHl,Ie Ha eJleKTporexHuqecKl,It [epcoH€ul,

HaTOBapeH nprKo c r43frbJrHeE%e fi [oAAbpxaHe Ha BpeMeHHoTo eneKTpo3axpaHBaHe, Aa ll3Bbplx

peMoHT Ha eneKTpl,IqecKr,rTe cbopbxeHr4q, KaKTo v IA fipI.ICbeAI{HtBaT IIJILI OTKaqBaT IOABI',IXHI'I

KoHcyMaropu KbM eneKTpnr{ecKr,rre ra6la, Koraro roBa He craBa nocpeAcrBoM tuencenHo cbeALIHeHpIe.

EnegpnuecKvre ta6ta ce .{bpxar 3aKJrroqeHLI or enexTporexHurrecKllt ilepcoHal. EnerrpnqecKIaTe

cbopbxeHr.r x - xa6enu, ilpoBoAHHrIr{, eJreKTpouorpe6nrenpl I{ Apyru, KoI{To ce HaMI4par Ha crpol4TeJlHara

[noqaAKa /ocneg re3LI, KorlTo ca B cKJraAoBere vrnrr4 ca onaKoBauul , ce ctII,ITar Karo raKI,IBa, HaMI4paIqu

ce rroA HanpexeHrre He3aB'rcI{Mo or roBa, AaJII4 ca BKJIIoqeHIT B eJIeKTpI,IqecKara Mpexa. .{ocrtntr 4o
OTKpI4TpI TOKOBI,I qaCTLI, LI3IIbJIHeHH IIO npOeKT, CXeMa I4nI'I KOHCTpyKIII'IS' Ce OlpaHI'IqaBa qpe3

3aKJrroqBaeMI4 KO}I{yCI,I, OlpaxAeHufl, Bparlr.
B cnyuaure, Kotaro BpeMeHHoro eneKTpo3ixpaHBaHe e LI3nbJIHeHo c npoBoAHpIIII4, cbIrIlITe ce.

rr3onrrpar Ir 3aKpenBar Ha cra6ulnu onopu, TaKa qe naft-nucrara I,IM TotIKa Aa He e Ha no-Mlulro or 2.5

M HaA pa6orHoro Mqcro; 3.5 rr,r HaA rrpoxo4ureu 6 rvr na4 nbrlllrlara u Mecrara, KbAero npeMrlHaBar

crpor4TenHr.r Marrrr.rHr.r. llpu Bucorrr{Ha uol,2.5 u or pa6orHoro M.ucro, eJIeKTpI{qecKIare TIpoBoAHITIIH Aa

ce rroJrarar n rpr6u lrwr Aa ce o6esonac.fiBar no Apyr HaqI,IH. .{o xouraxruTg, Kr'M Koktro ce BKJIIoTIBaT

rrpeHocLrMII eneKTpuqecKl,I cbopblKeH'nsj ce IIocTaBg HaATII{c yKa3BaxI MaKCLIMaJIHaTa MOIIIHOCT Ha

norpe6urelr.
Bcu.rKI,I pa6otu no eneKTpr{qecKprre cbopbxeHl{g, TIoJI3BaHLI Ha crpol{TeJlgara [JIoIrIaAKa, ce

LI3BbpIXBaT npLI Iz3KIIOqI,ITeJIHO BHIIMaHIIe npu H3KnlOr{eHO HanpeXeHLIe, BKJIIOqI'ITeJIHO II nOAMsHa Ha

npeAna3prren-f,.

I4gucrsaHprs.npv ToBapo-pa3ToBapHI,I pa6orn I{ cKnaALIpaHe Ha MaTepLIaJII{

llpo.Uyrrure, Lr3ryerrvsra u o6opygBaHero ce AocraBtrT Ha crpol4TeJlHara rIJIoIrIaAKa, cileA Karo

Tr e rIoAroTBeHa 3a cbxpaHeHI,IeTO I'IM.

Tonapo-pa:roBapHr4Te pa6oru r4 BpeMeHHoto upuo6eKTHo cKJIaAI{paHe LI

npoAyKTH, v34eIlvtfl, o6opy.Unaus u AP. ce LI3BbpIxBaT TaKa, qe Aa ca ogurypeHl
r43MecrBaHe, npeo6ptulaHe vl:ra DaraHe.

CrpourerHHre npoAyKTLI, o6opyAnanero u Ap. ce TpaHclloprplpaT 4
Hara nnoqa.qKa B cborBercrBl.'Ie c yKa3aHEflTa Ha npor.I3BoAI,ITent

EyrurrcH c upouau-6yraH, Kl{cnopoA I,I Apyru uoAo6uu rIoA HantraHe c

poBerpseMr.r noMeIr{eHLI.s B KOJIpIseCTBa 3a cMeHHa pa6ora.
H.gBaT OTAenHO



Buryunu pa3TBopr.r, opraHr,rqHr.r pa3TBopr.rrenl4 a cbAoBere or rqx ce cbxpaHsBar B

noNapo6esonacHrr [oMerrleHr{r c eSuracua BeHTLIJIaIIuoHHa vt*crara:llz,fl. u nspnno6eaonacHo

OCBETJIEHI4E.

I4golaquonHlrre npoAyKTr,r ce cbxpaHsBar B opI4tLIHanHLITe IlM olaKoBKLI B [oAXoAtIrIH

rroMeIleHr,rfl. TaKA) qe Aa He 3aMbpcsBaT oKonHaTa cpe.4a, vI B cboTBeTcTBpIe c yKa3aHvgTa Ha

npor.r3Bo.4LITeJIt.

flpaxoo6pa:Hrrre rrpoAyKTrr Morar Aa ce pa:iroBapBar LInrI cbxpaH.uBar Ha crpol'ITeJlHara

nJrorrlaAKa, cne,{ Karo ce B3eMar MepKH cpeuy pa3upalnaBaHe.

IrlgnorseaHr.rrr AbpBeH Marepr,raJr ce noApexAa 3a cbxpaHtBaHe, cJIeA Karo ce noqHcrrl or
cro6ure rI rBo3AeI{Te.

He ce AonycKa AocraBKara I,I yrlorpe6ata na pa3nI4BeH 6ensml.

II s u c x e a u un I(bM mo G sp o -p os m o 6 ap H ta n e nn o ula d x u
Tonapo-pa:roBapHvre nnoulaAKr{ sa o6exra ce o6oco6tBar cbrnacuo lIE3 B paMKLITe Ha

crpoprrenHara rrJrorqaAra. CurHzrnr.r3upaHero I,IM npLI ToBapo-pa3ToBapnu pa6oru ce I'I3BbpIxBa c

rrpeAna3Ho cI{rHaJIHo Bbxe Ha IoABI,IXHI{ croftxu.
Toeapo-pasroBapHara rrnoulaAKa rpn6na Aa Lrv.a HaKJIoH or 1o Ao 3o, KaKTo I,I ApeHaxlr I4

KaHaBKr.r sa 6rp:o orruqaHe rla BoALITe.

flivtvte !r orKplrrnre rrraxrr.r rra roBapo-pa3ToBapHara rlnoulaAKa ce noKprlBar cr'c 34paBv rr

6esonacupl MocroBe.
flpoxo4rare 3a npeMr.rHaBaHe Ha xopa MexAy pa3ToBapeHvffe v IIoApeAeHLITe roBapI,I Ha

cKJraAoBr.rTe flJrorrlr], [noruaAKHTe, CTeHI{Te Ha CKJIaAOBeTe pI ApyfLI crpaAI,I ca c IIIupoql'IHa He IIO-MaJIKa

or 1,0 r.
IIs ucxe auun I(bM usn'bnweH uemo n a mo 6 aponodenuu onep a4uu
llpu usntprrrBaHe Ha roBapo[oAeMHr{ orrepauufi c noBAllrarenna ype46a Ha ryxnu, JIaMapvHa

r.r Apyru noAo6su npoAyKTr{ re rpr6na Ia ca naKerupaHl4 B KouTefrnepu, rIaJIerI'I vtilv naKe^Ilz, a

ToBapo3axBarrlaqlrre ru ycrpoficrBa Aa ocllryptBar qerllpn- l,tnla TpI,IcrpaHHo olpaxAaHe Ha roBapa rro

\s.naTa My BLICOqUHa, KaTo He IIO3BOJTSBaT npoI,I3BOJIHOTO My CaMOOTBaptHe Ilnv H3ila/J.aHe Ha qacTl{.

llpn rpncrpaHHo orpax{Aarqure ycrpoficrBa orKpllrara crpaua Ha roBapatpx6aa Aa e noA r'rbJl, flo-

roJrrM or 15", B rrocoKa KbM HacperrlHara ofpaAeHa crpaHa. TonaposaxBalrlalqllTe ycrpoficrna,

r.r3rroJr3BaHvnpr4noBAr{raHero Ha rrpoAyKTI{ B naJIerLI 6es nanerHo AbHo, rpa6na Eavv.ar rlerl{pllcrpaHHo

orpax,UaHe II npeAIIa3Ho ycrpoftcrBo Ha AbHoTo Ha IIaKeTa cpeqy ptrnl{nf,BaHe.

Ilpasnu [aJrerr.r vutvt r<oureftnepu ce cflycKar or eraxHI,ITe pa6orHu IJIoITIaAKI'I qpe3

ToBapo3axBaularqr,rre ycrpoficrna, r{3noJr3BaHlr npu noBALIraHeto. He ce AolycKa xBbpntHero Ha npa3Hlr

rraJrerr.r nlu xonrefiHepr,r or Br{corrr.rHa, KaKTo Ir nppl pa3ToBapBaHero IlM or npeBo3Horo cpeAcrBo.

IIpu ronaporroAeMHr.r oflepaUuu Ha pa3ruqHlr BIrAoBe BapoBLI pa3TBopI{, Ma3I{JIKII I'I Ap. ce

r43noJBBar cbAoBe, Herro3Bo JrrB arqr{ npeo6ptul ane vlwr pa3cl{nBaHe Ha Marepr4ara.

IloeAuraHero Ha re)KKr.r ronelrora6apr.rrHu eJIeMeHTI,I npI,I ToBapeuero I,I pa3ToBapBaHero I'IM Ha

r.r or aBToMo6utn ce r43BbprrrBa, cJreA xaro pa6oreql,ITe HarlycHar rlpeBo3Horo cpeAcrBo I'I cneA noAaAeH

cLItHaJI OT OTTOBOpHI{Ka Ha [puKatlBarrl4Te.

He ce Ao[ycKa HanpaBnfiBaHe Lrrv npr,rAbpxaHe Ha noBAI,IrHarIrre Marepr4urv c pblle H

croeHero na pa6oreqprre noA ToBapa r4rrvtB Henocpe,ucrBeHa 6rnsocr Ao Hero. Cru$npaul'ITe MeraJII4 ce

yKpenBar cr{rypHo cpeuy pa3rraAaHe na Qurypure. MeNgy BceKLI xopl'I3oHTaneH peA Abnropa3MepHl{

eneMeHTI,I Ce IOCTaB'T AbpBeHI'I TIOAJIO )KKII.

Tonapu ce [oBArdrar caMo Koraro noAeMHLITe Bbxera (nepurure) ca BbB BeprI'IKaJIHo

noJroxeHr{e. 3axsarHure Bbxera (eepurure) ce ocso6oNAaBar or K}'Kara Ha KpaHa, cJIeA Karo roBapbr

6rAe nocraneu ycrofi'rl,IBo Ha cborBerHoro Mf,cro.

Ilpaeuna npu padomu c sucoK PucR
Ilpaetma ga 1esonacua pa6oma npu pa6oma no noKput

Irlsnrprunane Ha fioKpunuu pa6orH ce pa:]peluaBa or rexHHr{ecKI'Is pbKoBo,{I{TeJI c IIen

ocr4ryprBaHe Ha 3EyT cneA rpoBepKa Ha 3ApaBLIHara Ha HocerUI'ITe eJIeMeHT

pe6pa, O6ru[sKLI u Ap.) vt Ha MeCTaTa 3a 3aKarIBaHe Ha IIpeAIIa3HI4Te

pa6orerqure.
floAananero Ha rexKlr crpor{TenHr.r [poAyKTI,I Ha rIoKpI,IBa ce I'I3BbpIuBa

KaTO 3a nprreMaHe I,r BpeMeHHo cKnaAr'rpaHe ce IIOAIOTBTT nnouIaAKLI Ha MecTaTa, flocoqel

Q*ouqcH-ocr rI3APaBe. 1x"t, ,'>_=- 
3a npz4nuxBaHe lr 3a npeHacsHe Ha npoAyKrH no TIoKpI4BLI c HaKJIoH, rlot\gllM o

'v{tu n/noKprrBr.r, Kor,rro He ca opa3MepeHll 3a BpeMeHHo AonbJIHI,ITeJIHo narp{pn{ue,
?Ffifrzt* clrrypHo 3aKpeneHla KbM rIoKpI'Isa crbr6la. V I

)tfovtt
20'rpagyca,

pa6oreruure



O6ruueaHe Ha KopHtI3I'I, MoHTpIpaHe Ha

pr3BbprxBar or cKeJlera Ianu unar(popMll.
BoAocrorrHu rpr6u, Ka:|aHqera, oJIyIII4 u Ap. ce

flpn uncrpyKTalra Ya 6puragvpa vnv HaroBapeHo or
o6scHqr Harrr{HHTe Ha 3aKpenBaHe Ha npeArla3uplt notc'

Hero Jrlrue, na pa6ornnra rpr6na ra ce

yKperrBaHeTo Ha xoAoBI,ITe IIbTeKI{ I't

npeAna3Hl{Te rlaparlerl{.
Pa6olruUure ce AonycKar Ha noKpr.rBa cneA xaro 6puraAl{pbr npeABapLITeJIHo e npoBepHn

3ApaBuHarau cta6unHocrra na pe6pata, AbcqeHara o6ruuexa, cttl6ute, napanerure' [breKLITe H Ap.

IIpu u:nugeHne Ha rroKpr4Ba pa6oruuqure rpx6na la 6rlar c [peAna3eH rlotc, 3aBbp3aH c

""*" A"nao I 0 ir,r ra 3aKperreHo 3ApaBo sa ycrofi.ruBpl eneMeHTI{ or crpaAara. Oceeu rona rpr6n a Ia 6t,I.e

o6yr c HexJrb3rarqu ce o6yeru /ryurenrul.Ilpu HaKJIoHI4 tIo-toJIeMI{ or 20 rpaAyca, KaKTo I'I no MoKp}I

noKpI{BH I,Inr{ rroKpr4Tr4 c5c cHfr, He3aBHCIIMO OT HaKJIOHa prM, Ia ce MoHTI4paT XOpI'I3OHTIIJIHI',I XO,4OBI{

nbreKl4 c rxrlpprHa He rro-ManKa or 300 urra, csa6Aeuu c HanpeqHo 3aKoBaHI'I JI€TBI'I v Ia ce [on3Bar

npeAna3HI,I KOJIaHLI.

3a Aa ce ug6erne onacHocrra or naAalqu npeAMerI,I - Karo Marepnanl4, IlHcrpyMeHTI4, I4HBeHTap

ce npaBr.r naparleT B Kpzu Ha noKpI{BHI4Te nOBbpxHocrLI.

CrnaArrpaHero Ha Marepr4autil Ha noKpr.rBa ce LI3BbpIIrBa caMo Ha rlpl4eMHara IIJIoITIaAKa.

llpn upzrlrorrBaHe Ha pa6ornara cMtHa or [oBbpxHocrra Ha noKpllBa ce npu6vpar Ha

onpeAeneHo Mtcro Bcr,rrIKrI lrHBeHTapHI,I npeAMerl{, npuc[oco6nenux, MarepI'IaJII'I I'I Ap'

JIe6eArHre, o6clyxnaulrr Br.rcrqr.rre JrroJIKI4, rpt6r;a la 6r4ar ocurypeHl,I c Anofino c[vparrHo

ycrpoficrno. Koraro re ca ycraHoBeHr.r Ha 3eMf,Ta, rpx6na 1a6r/lar HaroBapeHu c 1atacr no rexecr nafi-

MaJrKo AeofiHa Ha retJroro Ha JrroJrKara. flpn re6eArure He ce AorlycKar BIHIITHI'I nI4IIa.

3a6panxna ce r.r3B6prrrBaHero Ha reHeKeAxIlficru pa6oru npu [oneAHIIa, rtcra MbrJIa LI Btrbp

cbc cKopocr rro-roJrrMa or 10lr/cex, KaKTo Ltilpvr nponrlBeH Abx.4 u o6prlen cHeroBaJlex.

IIpn prsaue Ha naMapvtHa c MexaHlrtrHa Hoxl{qa, pbllere rpx6na la 6raat ocurypeHl{ c

pbKaBr{rlu c 6pesenr. Mexann3Mr{Te ce cMa3Bar I4 noqucrBar caMo rlpu crrptHo uoJIoxeHLIe.

ElexrpuvecKr.rre ycrpoftcrna lE npoBoAHI,IqLITe rpx6na Aa 6rAar LI3oJIIapaHH I,I MexaHI'I3MI4Te cborBerHo

3iI3EMEHI,I.

He ce 3a11oqBa pa6ora Ha Mecra orracHr4 3a 3ApaBero I,I curypHocrra 3a xuBora ua pa6ornuql'ITe.

He ce AonycKa:
- ra3rroJr3Bage Ha KpaHoBe, crpor4TenHl{ rIoAeMHLtrry v Ap. 3a pa3nonaraHe ua pa6orun

nnoulaAKrr 3a I43BbpIxBaHe Ha 16KpI,IBHLI pa6oru no cTpexg u 6opAone.

- cneA Kparr Ha pa6oruara cMqHa vnr4Trpyr npeKbcBaHe ua pa6ora HeLI3noJI3BaHI'ITe crpollTenHl'I

rrpoAyKTr,r, npa3Hprrr arr,r6alax, or[aAbUHTe, LIHcrpyMeHTI{Te u AP. ce cBaJIflT or noKpI'IBa vlrv ce

yKpenBaT no noAxoAsll HaqLIH.

Ilpaeuna sa 6esonacwa pa6oma npu Jt4oHma)rc Ha dozpauu:
- AorpaMplTe ce AocraBtr I'I MoHTI4par no cleqn(furaquu.
- TCXHI4IICCKI'T PbKOBOAI,ITEN CJIEAI'I 34 T'XHOTO YKPCNBAHC H YTINbTHSBAHE'

- ocrbKJr.f,BaHero Ha Br{Tprrgu, o6ep.nuxrll, KaIIaHAypI{, HeorBapfleMv npo3opllu I{ Apyrl4 ce

rr3BbplnBa or cKeJlera vlu nlarQopMlr.
- sa6pau flBa ce H3BbprrrBaHero Ha crbKJrapcKl4 pa6oru Ha orKpLITo npLI Abx.4 I'I B.f,T'bp cbc

cKopocr ua.q 5 u/cer.
- sa6paHrBa ce ocraBrHero ornaAbrlr,r or ctryrleHll crbKJIa Ha repeHa Ha crpol{TeJlHara

nnoruaAKa. Cruure Aa ce cr6upar B orlpeAeneHl{ 3a rtx cbAoBe.

- npu MaHlrrrynupaHeTo cbc cqyileHrr cTsKJra pa6oruuquTe Aa noJr3Bar 6pesenronu

pbKaBI{III4.
- flpeHac.f,HeTo Ha foJIeMI,I cTbKJIa Ia cTaBa B5B BepTI.IKUIJIHo ,

ABaMa pa6orunra, IIoJI3BauIu 6peleuroBu pbxaBla\u fi IIpe3paMKI'I KoJIaHI'I

IIO,IIJIOXKI,I.

- M9HTDKrT Ha BI,ITpIIHLI, o6epluxrn, [po3opUu LI ApyIpI nOAo6nu Ha BLt

r,r3BbprxBa oT BbTpemHaTa cTpaHa Ha noMeIIIeHI1tflTA, npI,I non3BaHe Ha cKeJIeTa LIIIHIIJIA"I

Ilpaeuna sa 6esonacua pa6oma npu pa1oma om pa6omHo cKeJIe u rutamQopuu

forsN,r 6pofi crpor,rreJruu Aefinocru ce I,I3nbJIHtBar or pa6oruo cKeJIe I'IJII4 IIJI

e no- Aony npaBrrnara sa 6egouacua pa6ora upu pa6ora or pa6onro cKeJIe I{ n

MOHTr.rpaHeTO I4 AeMOHTI{paHeTo Ha pa6ornOTo cKeJIe ce I'I3BbpIxBa OT

l-pureluo IrHcTpyKT[paHH pa6ornuqu, ua KoI'ITo TexHI4qecKI'Ifl P$lnoAtlrel
xHara cxeMa Ha cKerrero 

tu21VI
I

[oJIoxeHI,Ie, uafi-uarxo ot
r.rJrr.r BbxeTa c KarIyKoBH



- pa6orHrrre SacaAnu cKenera ce MoHTr{par Bbpxy npeABapLITenHo IroApaBHeH LI orBoAHeH

Tepeg, Karo Beprr4KaJrHr{Te uu crofixu ce rroJrarar Bbpxy r{aMoBlI TaJIII}I LIIH rpeAI'I, a HLIBeJIIrpaHero

craBa c AbpBeHI,I KJIHHOBe BMecro c llapqera ryxnu I{ Ap'

- r{3rpaxAaHero Ha cKeJrerara cTaBa [ocJreAoBarenHo oTAOny Harope' a AeMoHTI{paHero

nocJreAoBarenHo orrope HaAony, rtpu Koero rpt6rare H Bpb3Kl'tre ce noAaBar c Bbxe I'IJILI caHAbK'

3a6paueuo e xBbpnf,Hero I'IM.

- Ia ce c11i3Ba urr4pl,rHara Ha cxeJrerara, Kotro clopeA [peAHa3HaqeHl'Iero uu 6uea'. za

3r41apprg- 1,50 M; 3a Ma3I{JIKI{ u 6osAxuficxupalotu - 1,0 rr'r; 3a MoHTaXu - 0,80 u'
- $aca4Hr.rre cKeJreta rpt6na Aa ce aHKepoBar 3a KoHOTpyKTLIBHI'I qacrl'r Ha crpilara

xoppr-3oHTurJrHo r4 BeprrrKanHo He noBeqe or 6 ru. 3a6paueHo e Aa ce yKperlBar KbM KoMI'IHVI, flapaflerv!

KopHIr3H lI Ap. Heycroft'rusl4 rracrl'I Ha crpaAl4Te.- 
,udpuna"o e Aocrbrra na iopu n paftoua, KbAero ce MoHTI'Ipat vlrr4 AeMoHTpIpar pa6oruu

cKeJlera. 3a qelra ce rocraBtr 3HaIIu, 'ra6elu I{ orpaxAeHl{,n'

- sa6paHeHo e 4a ce pa6orr{ Ha eAHa Beprr4Kilna Ha HqKorKo eraxHH nnotqaAKl'I Ha cKenero;

- za6paHeHo e MoHTr,rpaHeTo Ha cKeJIeTa s 6II'ISOCI AO Mpexu HH u BH;

- pa6oTHr,r cKeJIeTa, KorrTo BpeMeHHO He ce I{3noJI3BaT Ce 3arIa3BaT oKOMnJIeKToBaHI'I C

nJrbTeH nOA, 6OpAOBa ABCKa I,I uapaleTl{ vJtv ce 3arpaxAa AoCTbIIa AO Tsx;

- za6paHeHo e cr6upaHero Ha MHOro xopa Ha eAHO M.f,CTO Ha CKeJIeTa I',Inu npeToBapBaHeTo

My c MarepvailvHar\Aorlycrl'IMoro250 - 300 rr/rra2;

- Koraro ce pa6orr{ 11o BbgrrrHr{ Saca4ur.r cKeJlera tpaHLIqeuII4 c yn[qa c I{HTeH3uBHo

ABrrxeHr,{e 3a npeAna3BaHe or naAarru,I [peAMerLI 3aASJTXpITeJIHO Ce I'I3fpDKAar [peArIa3HI',I KO3HpKLI IIO

ueJrr{{ pa6oreryracrtx Lr :na1 BXoAoBere lurv ce upaBl4 orpaxAeHl{e sa or6usaHe Ha ABI{xeHHero Ha

6e:onacno pa3cTorgr4e. llpe4na:HlrTe KO3r'rpKr.I Ca C20Yo HaKJIOH HaBbTpe KbM 3LI.4a.

- Koraro 
"a"o 

pa6orHo "n.ni 
qe 6rAe pl3non3BaHo ra pa6ora or HtKoJIKo 6puragw

rrocJreAoBareJlHo, cbIIIoTo ce ilperpaxAa I{ npeAaBa oT eAI{Hnn fpwragup Ha Apyrn'f, B npI'tcbcTBI'IeTo Ha

TexHr,IqecKI{g pbKOBOAI',ITen. - (

- B6BelKAaHero B eKcnJroar ar\vrfl,Ha$acaguure pa6otttu cKeJlera I'Inu rIoAnopHI'ITe pa6ornn

cKeJrera craBa cneA npernexganero, npo6nanero u nprreMaHero IrM or rexHl'tqecKl4t pbKoBoAI'ITeJI' 3a

Koero ce cbcTaBg cboTBeTHI{t UpoToKon IrJII{ aKT

- npr4 eKcrrJloararrvfl, Ha cKeJre "rlorKa" Morar ga pa6our caMo JII'Iua naa 18 - roAI{IIrHa

BT,3pacr, .qo6pe o6yueuu H np eAB apI'ITeJIHo llHcrpyKTllpauv'
- cneA BceKIr MoHTalr(, npeAl{ 3a[oqBaHe Ha pa6ora, orloBopHoro KoM[ereHTHo

TexHr,rqecKo nl4ue rro MoHTax{a cbBMecrHo c rexHI,IqecKLItr pbKoBo.4I'ITel n pa6orHl4Ka uJIpI 6putagupa,

xofiro rqe o6cnyxBa cbopbxreHr{eTo, I{3BT,prrIBaT OCHOBeH llpefneA Ha usnoTo cbopT'xeHl',Ie' npHeMaT ro

c AKT; 
_

Marepl{anu;
na nlar(popMara Morar Aa ce HaroBaptr Ao 500 Kr' Ao 3 pa6ornraKa H Ao 200 rr

cKopOcTTa Ha [oBAI{raHe I4 cnycKaue ua nnar(fOpMaTa ne rpr6na Aa HaABI'Iilasa 6 N'I e

Mr.rHyTa;

- Ha cbopb)KeHr.rero ,, nJrar$oprr.la" ce r{3BbpIIrBa rIepuoAI'IqeH rIperJIeA BceKI{ 3 ueceqa or

KOMIETEHTHH TEXHHAICCKI'I NI{IIA HA NOAAPbXKATA, A BC,flKA TOAI'IHA CC IIPABI'I KOHTPONCH NPEIJICA' KATO

pe3ynrarl,ITe OT flpoBepKara ce BIII'ICBar B AHeBHI'IK;

- pa6orerqr.rre ua nnartfopMara rpa6na 3aAbnxHTeJIHo Aa ca Bbp3aHI{ c npeA[a3HI'I KOJIaHI'I

xrna urar$opMara I4 Aa non3Bar rIpeAna3HLI KacKH;

- a6conlorHo Ce :a6paurBa rroJr3BaHero Ha cbopsxeHl'Iero He no [peAHa3HarIeHI{e I'I OT

Heorf oBopHLI LI HeIrHCTpyKTpIpaHv nr4rla"

- Karetopl{qHo ce za6pauxaa MoHTaxa Lr

eneKTpOnpoBoAI4, Karo ce cna3Bar 3aKOHHO ycTaHoBeHHTe

cbrJlacHo HopMaTI{BHI'ITo II3I',ICKB AIlIdfl;

- [pI4 KOHCTaTI4paHI'I cMyuIeHI',Iq oT KaKbBTO V IA e XapaKTep

eKcrrJloaTaul4sTavt yBeAoMI{ KOMneTeHTHOTO TeXHI'IqecKo nl{ue no noAAbpxaHeTo;

rrpl4 B63HLIKBaHe Ha onacHlt cr4Tya\vu, HeynoMeHaTLI B

[peAcTaBntBalqu o1acHocT 3a XIIBoTa I'I 3ApaBeTo na pa6oruulll{Te' pa6Orara cIII4pa'

oleTpaqtBaT oT oIIacHaTa 3oHa I{ ce yBeAoMtBa TexHIlrIecKI{fl pbKoBOAI'ITen 3a

He-ta 6esonacua pa6ora.

eKcrrJloarallrlsra e 6rugocr Ao orKpI{TI4

ra6aputu B 3aBIrcLIMocr or HanpexeHl'Iero,

'-!pae una sa 6esonacua pa6oma npu u3n'brHeHue Ha eneKmpo uHcma4

/t-p,r"n pgqecKaTa I,IHcTaJIaUHfl ce MoHTHpa oT nI4Ua c neo6xo4r4n'rark
'rpo6eaonacHocr . \

HE HA

uoco6socr ro



He ce AonycKa H3rroJI3BaHe Ha rracrr.I or nocrosHHI,ITe eneKTpHqecKI,I I,IHcTaJIaIII4I{ 3a BpeMeHHI'I

3axpaHBaHlrr [peArl nbJrHoro r.rM 3aBbprrrBaHe I{ BbBe)KAaHe B eKcnJloararLt4s' llpu usnrplrrBaHe Ha

H3rrr,rTBaHe Ha roToBLI eneKTpHrrecKr,I HHCTaJIaIII4I'I Ce B3eMaT npeA[a3HI,I MepKpI 3a 3aIqI'ITa Ha

pa6orequre, KaKTo r.r Ha Apyrvt rrur\a, HaMr.rpar\E ce Ha crpoex(a, or norlaAaHe rroA HarlpexeHl4e LI

lopaxeHr{r or eJr. rox. ElerrpoMoHTaxnure pa6orv Ia ce Ir3BbplrrBar rlpu ctruulBaHe Ha csorBerHI'ITe

rr3r.rcKBaHr.rfl, Ha npaBlrJrHr4rlure, rtocoqeHl4 n ,qr.94 aJI. 1 or npaBLIJIHI'IKa. Monraxrr Ha

eneKTpollHcraJlalltrprre LI eJreKTpoo6opyABaHero ce u3BbpIIrBa B cborBercrBue c pI3I4cKBaHIaflTaHa HIaBa

15, pas4en IV or rpaBHJrHr4K a.3a6pawBa ce Ha wrrlara 3aerll c eJIeKTpoMoHTa)Ka, Aa I,I3BbpI[Bar pa6orla,

cBbp3aHr,r c eKcnJloara\vI[Ta Ha eneKTpocbopb)I(eHl'IxTaHa crp. nnoulaAKa.

3a6panxna ce r{3rron3BaHero Ha eneKTpLIqecK}I Mpexu, pa3npeAenIareJIHLI ycrpoficma ,ra6nau
TexHr.r oTAenHu pa3KnoHeHr,rs lI Bpb3KI{, HaMLTpaUILI Ce B [poqec Ha MoHTa]K, 3a BpeMeHHpI eneKTpI4qecKI{

Mpexfi fi I,IHcranaIIuu, Hyx{HLI ea o6clyNBaHero Ha crp. nnoqaAKa.

Cne.q npe,qaBaHe 3a r43nlrrBaHe Ha MoHTr.IpaHara eJleKTpollucranaqllfl ulrvt o6opyAnane ce

sa6panrna [poBex,qaHe Ha eneKTpoMoHTDKHure pa6oru no cbuII,ITe, 6es pasperueHlle Ha opraHl43a'!:z'flTa,

pbKoBoAeIIIa nycKa HM.

Ilpaeuna sa 6esonacna pa6oma npu u3ntrHeHue na donducuficxu pa6omu

BosAxuficxu pa6oru Ha Br4corr[Ha B 3arBopeHlr noMeIrIeHHt Aa ce I,I3rIbJIHtBar or cKeJlera

(craquouapnz vrn nogeuNuu), pa6ornu unar(popun u rpeHocI,IMLI crtt6n, a BIHITIHI'Ire

6ogANuficru pa6oru - or cKenera, JIToJIKI'I unu unar$opMl4.

flpz raenrlHeHr,re na 6osANlEftcxn pa6orll B 3arBopeHl{ [oMeIrIeHLIfl Ha Bllcorruna uaA 3,50

M Aa ce rIoJI3Bar caMo cKeJlera I,I nlar(foprr,ru.

llpe4y 3arorrBaHe Ha 6o.sANuficxu pa6oru rro BbrpellrHocrra Ha crpaAara Ia ce

o6esonacsBar BclrqKr{ orBopr.r B creHr.rre r.r rroAa. flpeguasnure Karlarlu rpx6na Aa Morar Aa noHecar

rrpeABr{AeHr.rre roBapu v ra 6raar ocr4rypeHl{ cpeuy pa3MecrBaue. llpeuocllMplTe crtl6u Aa ce

r.r3rroJr3Bar caMo Karo rpaftuo perxeHr,re. Te irlorar la 6tlar I43IoJI3BaHI'I caMo n cly'raft, KoraTo e

HeBb3MoxHo lrJrr,r Herlenecbo6pasno r.r3[oJr3BaHero Ha crpol{TeJIHLI cKeJlera, nlar(poprr,ru vIrr4 Apyrll

uo-yAo6nu lr no-6esonacHl4 cbopbxeHlls.
3a6paneno e nocraBrHero rr r{3rroJl3BaHero Ha [peHocI,IMu ctrn6u B HerlocpeAcrBeHa

6rusocr Ao orBopr.r B rloAoBere rr creHHTe, Ao ocrpl,I I,I3AaAeHI,I [peAMerI'I, oTKpLITLI cbAoBe c oracHI'I

TerrHoclr r.r Marepr.ranpr. Crun6nre Aa ce I,I3rIoJI3Bar Ha HexJIb3raB LI paBeH troA I'IIIa TepeH u rofiro

He HaJrara [pr{AbpxaHe Ha eAHoro or ABere paMeHa Ha ABypaMeHHLITe ctu6rl, o .{a ce H3rIoJI3Bar

caMo crbJr6n, KoHto r,rMar Ha ocHoBHTe cI,I npucnoco6JleHufl, 3a HaMaJItBaHe Ha Bb3MoxHocrra or

xJrb3raHe na crll6ara, Hanpr{Mep rparraBr.r ryMeHu Kanaqera, o Crrl6ure Aa ce ocl'IrypsBar cpeqy

npeo6prqaHe, HanprrMep c MoHTLTpaHH KyKr,r 3a 3acronopsBaHe na crrlt6ara npu eAHopaMeHHI4Te

crtr6u.
Crln6ure Motar Ia 6r1ar rr3rroJr3BaHlr caMo npu pa6oul, quero ecrecrBo He I'I3lIcKBa

r43nbJrHeHl{ero oT noBeqe oT eALIH pa6oreul Bbpxy cru6a.
llpu r,r3rron3BaHe Ha crll6ure rexecrra Ha JIHIIero, Koero t noJI3Ba crc vtru 6es

AonbJrHprreneH ToBap, ue rpx6na Aa HarBVIIraBa Aonycrl{Moro fi HaroBapBaHe.

3a6paneuo e r43noJr3BaHero Ha rrpeHocnlru cru6l{ 3a LI3BbpIrIBaHe ua pa6orn no creHI'I u

TaBaHr,I Ha Br,Icor{r4Ha, rro-foJrtMa or 3,5 tr,t H 3a I,I3KaqBaHe Ha roBapI'I (ryx.ltl't, KaMbHrr, AbcKI'I I{ Ap.)

o llpra pa6ora na crrl6a Aa ce cna3Ba npaBlrnoro Ha rpI,ITe orIopHI{ To.IKI,I. Pa6oreUuqr BbB BceKI'I

MoMeHT rpx6na Aapr17.a oflopa clc cra6ulHa rloBbpxHocr Ha rpLI Mecra or rtJloro cI'I, HalpI'IMep ABa

KpaKa r.I pbKa, ABe psqe LI KpaK.

flpu pa6ora c ABypaMeHHa IIpeHocIIMa cru6a e sa6paueuo "KpaveHeTo"c

MecreHe rrpeHocr,rMllre crt,l6kt Ia ce oceo6oxAaBar or BcHqKI{ ToBapH, rIocraBeHI'I tI

IloAroronrara v I{3nbJIHeHIrero Ha 6osANuficru pa6oru no

I,I3[bJIHeHa eneKTpl{qecKa I,IHCTaJIAIIVLS, Ia ce I'I3BbpIIIBaT npII I',I3KJIIOqeHo

llpurorerHeTg H II3[OJI3BaHeTO Ha 6On, laxgne I{ pa3TBOpI'ITSJII{ Ha

Aa ce rr3BbplxBa cbrJlacHo yKa3aHLIflTa Ha npou3BoAxTenf,. 3a6pa

c oTKJroHeHLIt OT yKa3aHLIflTa Ha npoLI3BoALITeJIt, KaKTO I'I I',I3nOJI3Ba

IIoBbpxH

HaIIpexeH

IIpr,rfoTB

u r.r pa3TBOpLITenI{

HEI,I3BECTCH CSCTAB.



EosAucsaHeTO Ha BbTpeIIIHH noBbpxHocTll c HeBoAuIa 6osANuitcxu cbcTaBI'I MOxe Aa Ce

r43BbpIIIBa CaMO BbB B9HTLIJII4paHH noMeUIeHI'Ifl. BenrulaqnflTa [a e [pHHyAI'IT9JIHa'

Mepxu npu snapuu a 3nononyKu' dataHe Ha n'bpsa noMou

YnpanureJltr Ha crpoplTenuara $uprtaa yrBbpxAaBa:

L flnau 3a nr.rKBr.rAr.rpaHe Ha aP,apuv Ha cTpoI'ITeJIHHTe IInouIaAKI',t'

2. vlucrpyKrlr,rlr sa AefiHocr rrpu aBapwt, KOLITO 4a o6xnaular BCI',IITKII Bb3MOXHI'I CJIyqaI{ Ha

a}apvl U -ilpwlvilvtre, nopaAlr KOT,ITO Motar Aa Bb3HIrKHar, cI{lHiLIIa Ir3BeCTflBaIrI AnbxHocrHo nuue

n pa6ornuK Ha crpor4TeJrnara rrnoulaAKa n cnyuafi Ha aBapkrfl. C nlana 3a IIIKBI'IAI'IpaH9 Ha aBapalr

tr c r,rHcTpyKrlr.rlrTe sa AefiHocT npl{ aBapvv ce 3aIIO3HaBaT BCIaqKVI ItVfi\A, AOIIyCKaHI4 na pa6ora Ha

CTpOLITenHI4Te nnoIIIaAKI'I'

B cnyuafi Ha aBapuvr) rrocJreAcTBrr.f,Ta or KOI,ITO Mofar la 3acrpallrar 3ApaBero u

6egonacnocrra Ha nllqa r,I3BbH cTpol,ITenHara nnoqaAKa' crpol,ITeJlqr vllu TexHnrrecKHgr

pbKoBOAI,ITeI Hesa6asgo yBeAOMsBa CbOTBeTHaTa CnyX6a 3a rpaxAaHcKa 3aIIII'ITa'

llpu noAaBaHe Ha cr4tHaJr za anapuitHo noJIoXeHUe rexHfirrecKl'Isr pbKOBOAI'ITeJI unu

onpeAeneHo or Hero nlrue He3a6aeHo B3eMa cneAHI4Te MepKI'I:

1.noHafi-6rpzu6esouaceHHar{I'IHeBaKyLIpaB0I4qKI'I

2. nperparsBa I,I3BbpIrIBaHero Ha BctKaKBll pa6orn Ha

3acrpaIIreHLI yqacTbul'I OT Cf paA at a vilIj cbopbxeHl,Iero ;

3. usrnrcqea HanpexeHllero, 3axpaHBailIo BcqKaKbB BllA o6opy.ueane n anaPuitnun

yqacrbK;
4. e uafi-xparbK cPoK

r,r3JIOXeHH Ha ceplro3lJa Vrilvt

Aeftcrsuqta 3a 3auII'ITara I'IM;

14 raBa HapexAaHLI.s ga uesa6aBHo npeKparflBaHe ua pa6orara
5. uPegnPlreMa 4eficrnur

Ha[ycKaHe ua Pa6orul4Te Mecra;
noxapa vilu aBapvflTa qpe3 I'I3IIOJI3BaHe

6.opranusl{paJILIKBHALIpaHeI'IJII4JIoKaJII43I'IpaHeHa

Ha 3auII,ITHu lr 6esonaculr I'IHcrpyMeHTI'I u csopbxeHllt;

7. paSnOpex{Aa OTCTpaH.gBaHeTO sa 6egOnacHo MqCTO ua pa6OreilILITe' KOI4TO He yqaCTBaT B

6op6ara cpeuy noxapa uilr4 aBapvsra:

8. npu noxap cIII{pa Aeficrsuero Ha BeHTVtilA\HflTA, KOlaTo e aeapnftnut yqacTbK I'IMa

TAKABA;

9. nocrans AexypHa oxpaHa Ha BXOAOBeTe I,I II3XOAI',ITe Ha cTpoI',ITeJIHaTa IInoqaAKa;

10. ne nrgo6noBsBa pa6orara, AoKaro BCe Otue e HaJIpIqe cepI4O3Ha I'I HerlocpeAcrBeHa

OIIACHOCT.

CrpOurelrT OTMeHt anaprafiuOrO [OJIoxeHI'Ie cneA OKOHqaTeIHo IIpeMaXBaHe Ha

[purrr,rHr4Te 3a aBap pIflTa, [pI4 HeBb3MoXHOcT ga nefinOro noBTopeHI'Ie' pa3npocTpaHeHue vJ]Lt

pa3pacTBaHe' KaKTo L| [pI4 ycnoBl,Ie' tle ca B3eTI,I BcI,IqKI,I rreo6xoAutr,tl,I MepKI,I 3a [bJIHoTo

o6egonacsBaHe Ha nfirlaTa Lr cpeAcTBaT a flpr4Bb3cTaHoBtBaHe ua pa6orara'

Mepru 3a nporl'IBonoxapHa 6esonacHocr

Tepuropuxra Ha crpollTenuara rIJIoIqaAKa ce

oI,ITHaJIU cbrJlacHo HopMaTI',IB :uVTTI vr3:.;rcrsaHus' Ha

rrocraBtr ra6elu ctc:

pa6oreuu;
MscToTo Ha aBapI'ItTa I'I B cbceAHI',ITe

untfuoprr,rupa pa6oreulrre, Kor.rTo ca r43JIOXeHn VIIH MOIaT la 61D!.aT.

HenocpeAcrBeHaollacHocrorHaJII',IqHI{TepI'ICKOBe'KaKTOI'I3a

Kareropll3upa3a IIB t't o3HaqaBa cbc 3HaIIu lI

BIA.UHLI MeCTa Ha CTpOLITeJIHaTa IIJIOIIIaAKa Ce

1. rene$ouuur HoMep Ha MecrHara cnyN6a 3a noxapHa

HaHacerleHraero (lIE3H) ;

2. aapecau reneoouHl4q HoMep Ha MecrHara MeAl'Iqnucra clyx6a;

3. a.upeca u rele$oHHr4q HOMep Ha MecrHaTa cnacl4Telua clyN6a.

MaTepl4anil II JIecHo3a[aJII{MI-I TeIIHocTLI ce cbxpaHflBaT Ha cTpoI,ITenHaTa [JIo

aAoBe'oTroBap'ul{HaHopMaTI,IBHI,ITepI3I,IcKBaHI4ssafIE.

3a crgAanaue Ha opraHl43a\us sa IIB Ha repllTopt4flTa Ha cr

cTpoI{Tentr:
1. na:na6orBa H vrB'LoxnaBa uHcrovKIrHI'{ 3a:

6esonacHoct IIII{TA

d9q,

J

HaTa ilnoqa,4Ka



a) 6esouacHo r,r3BbprrrBaHe Ha orHeBr,r pa6orx I{ Ha Apyr[ [oxapooflacHu Aefiuocru, sxl'

3oHrrre I{ Mecrara sa Pa6ora;
6) noNapo6egouacno r,r3[oJr3BaHe Ha oronJILITeJIHI4, eneKTpoHaFpeBarenHl'.I vt Apyru

eneKTpI{qecKI{ ypeAI4 ;

n) ocuryprBaHe Ha IIB n ussrupa6oruo BpeMe;

2. uzl.ana 3arIoBeALI 3a:

a) uasuauaBaHe Ha HeuIaTHa rroxapoTexHuqecKa KoMLICH';

6) onpe4enrHe Ha pa3perxeHr.rTe 3a TIoTIOHO[yilIeHe MecTa;

3. cneAu 3a cla3BaHeTo Ha II3LIcKBaHVrTa 3a npeAOTBpaTqBaHe u nI4KBI'IAI4paHe Ha

floxapu, KaKTO 1a 3a eBaKyarluq Ha pa6oreuluTe LI HaMI{pauII,ITe ce B 3oHaTa Ha noxapa nuqa.

(2)lIpu Lr3BbprrrBaHe Ha CMP sa repprropllflra Ha o6erila B eKcnJloarallus ce cna3Bar

v rrpaBulrara I{ HopMI'ITe 3a fIB na raKuBa o6erru'
(3)B cttytafi Ha noxap vtru aBapufl, cBbp3aHa c nocneABaIIIu noxapu' cTpoI'ITenf,T

uJrr{ TexHprqecKlrqT pbKoBOArrTer uesa6anHo yBeAoMqBa cboTBeTHaTa cnyN6a ga IIB3H.

HasHaqeuara or crpoprrenr loxaporexHuqecKa KoMHcIlt I43BbpIIrBa nafi-ualxo ABe

lpoBepKr.r roAprrrrHo Ha cbcrorHr.rero Ha IIAB Ha crpol'ITeJlHara rlnoulaAKa. 3a pKoBoAI4Ten

Ha KoMLrcufi"ra ce onpeAens [peAcraBLITeJI Ha crpol4Tent. 3a usnrnHeHl'Ie Ha olpeAeJIeHHTe

or KoMrrcr4qra Meponpurrrvrs. sa uogo6pflBaHe na IIE Ha crpol{TeJlHara rlnoilIaAKa crponrenqr

r,r3AaBa 3arroBeA, B Kogro ce flocorrBar cborBerHlrre orloBopHI{II[ I,I cpoKoBere 3a I'I3USJIHeHpIe'

TrorurouyrxeHeTo ce pa3peruaBa caMo Ha MecTara, olpeAeJIeHI'I CbC 3aIIOBeA'

o3HaqeHr{ cbc cborBerHr.rre 3Harlu utu ralenu u csa1reHl'I c HeropI'IMI{ cbAoBe c BoAa LIIH

IIqcbK.

Brrperuuure rpoTr,rBorroxapHr{ KpaHOBe Ha o6extn u crpaApl B

KOT4TO e o6oco6eHa cTpolrTenHa rrnoula,4Ka, Ce pa3nonalaT Ha AocTbIIHI',I

c rrrJraHfoBe u crpyinvt\u pt 3aTBOpeHr.I e nnorra6rapaHl4 KaceTKI4.

lloxapuur e ta6na ce o6opy.Unar c noApbrlHu YPeAIE vI cbopbxegllt cro6pasuo

cuequ(f ur ara Ha crpoLITeJIHara nnoulaAKa.

flOgprunuTe [poTI,IBOIIOXapHI'I ypeAl4 I'I CsopbxelHl1lfl, HA CTpoI4TenHaTa IJIOIUaAKa:

l. Ce 3arIpICJIrBaT Ha JII,Iqa, OnpeAeneHI'I OT TeXHI{qeCKI'Ifl pbKOBOAI'ITen 3A

orroBopHr.rqu no lIB, na Kor.rro ce Bb3Jrarar KOHTpOJIbT rI orfoBopHocrra 3a noAAbpxaHe I'I

rrpHBeXAaHeBc5cToflH:,1leHaloAHOCTHaTe3I'IypeAuLICbopbxeHl{t;
2. ilepuo$r4rrHo Ce [poBeprBar oT TexHr.rqecKl,If, pbKoBOAI4TeJI, KaTO pe3ynTarl',ITe Ce

or6erqgnar B crlequaneH AHeBHI'IK;

3. ne ce r,r3[OJr3BaT 3a cTorraHcKr.r, IpOLI3BOACTBeHH I'I Apyrn HyxAI',I' HecBbp3aHI4 C

IIoxapofaceHe.

[o noApbqHprTe ypelra v c.bopbxeHlls 3a IIOXapOraceHe, [oxapHLITe KpaHoBe

XI,IApaHTI,I'cFpaAHTe,cKJIaAoBeTeucbopbxeHl,IgTaHacTpoI,ITeJIHaTaIInouIaAKa
ocl,IrypqBa HenpeKbcHar AOCTbn.

ype4ure r{ cbopbxeHr.rsTa 3a noxaporaceHe ce o3HaqaBaT cbc cboTBeTHI'ITe 3HauI4 I'I

ce rroAAbpxar roAHI'I sa pa6ora B 3IIMHH ycroBl4s'

He ce AoIIycKa ocraB.aHe vI cKnaAupaHe

MaIIII4HII V [P., KaKTO I',I [apKl{paHe Ha MexaHI',I3aIII4s

TToAXOAI'ITe KbM rIpoTLIBOrIOXapHIrre ypeAl{'

loxapol,I3BecTtBaHe Ir [oxapolaceHe.

Ha MaTepI,IaJII4, qacrvl, cbopbxeHHg,

ra rrpeBo3Hl4 CpeAcrBa no

cbopb)KeHllt il I'IHCT

llper pa6ora c.bc cTpor.rTenHl{ npoAyKrl{, OTAentUIII IIOxapo- vtJlvt

napu' Ia3oBe I,Inn npaxoBe' He ce AoIIycKa TIoTIoHoIIy[IeHe, I,I3[oJI3BaHe Ha

ftnh or.5H, Ha HarpeBaTengr4 ype[u, Ha npeBo3HI'I cpeAcTBa 6es I{cKpoy

rerr;;;r,-. *o"to rpr pa6ora Morar Aa ce ronyqar HcKpIl, ranto[yiya

V6pu*"r ^ , 
pa6oruo o6opyAeane, qratro creIIeH Ha 3arIII4Ta He otryf\"

[oxapo- I,IJIII B3pI,IBOOIIaCHaTa 3oHa B IIOMeIIIeHI',IeTo IIJII',I BIHIIIHI',ITe clonl\fr'\

eKcnJIoaTaIIut, H

Mecra, o6opy,unauu

eneKTpLIqecKIa

HA KJIACA HA

T4

ce

He ce ronvcra:



1. I{guOnseaHeTo Ha HecTaHAapTHLI OToIIJILITeJIHLI I'I HarpeBaTeJIHII ypeAI'I I4 CbOpbXeHvIs' vI

Ha Apyru ropHBHIl YcrPoftcrna;
Z. csxpawBaHero B crpoHTeJrHr.rre MaTTTLIHLI u s 6rl'Isocr Ao KI'IcJIopoAHu 6yrulru na

JrecHo3aIraJII,rMr,I, toprrBHII, [Oxapo- LI B3pI,IBOo[acHI'I B9III€CTBa B cbAoBg' KOJII'IqecTBa I{ nO HaqIIHII'

nporl4Bopeqalqu Ha I'I3I'IoKBarvfrTa ua fIE;
3. 4oCtaerara, I,r3nOJr3BaHeTO Lr CbXpaHeHI'IeTO Ha CTpOI'ITenHaTa [nOIUaAKa Ha

necHo3anaJrvI6vr vr ropr.rMlr rerrHocrr{, ocBeH Koraro ca cb3AaAenn ueo6xoAI'IMI{Te ycnoBl'Ifl 3a roBa

lfpr4 crra3BaHe Ha cboTBeTHlrTe HOpMaTITBHLI }I3I,ICKBaHHfl, 14yKa3aHVgTAHA npoI'.I3BOAI',ITeJIt;

4. naleUetO Ha OTKpr,rT OrbH He3aBI,ICI4MO OT KJII4MaTpIT{HLITe yCnOBI'Ig 14 qaCTTa Ha

AeHOHOUIrreTo, KaKTO I4 TroTloHolrylxeHero Ha MecTa, KaTefopI43l1lpAIJId I{nIr onpeAeJIeHI4 Karo

noxapo- LIJII{ B3pI'IBOOnacHI'I ;

5. nOArpgeaHeTO Ha ABI{raTeJII{Te C BbTpeIXHO ropeHe Ha CTpOHTeJIHI'ITe MaIIIUHI{' KaKTO I{

Ha 3aMpb3HanLI BoAOnpOBoAHIz, KaHaJII'I3aIIIIoHHI'M Apylu rpl6onpOnO4I't, C OTKpIIT OrbH'

eneKrpoHarpeBaTenHlr ypeAI'I H Ap.;

6. oraqnaneTo Ha Apexlr, KT,pIIH LI ApyrI,I lOppIMI'I MaTep[aJII4 Bbpxy KOHTaKTH' I'I3OJIaTOpI'I

r{nr,r Apyfn IIa0TLI OT eneKTpllqecKl4Te LIHCTiLnaqun' KaKTO I'I CyIueHeTo uM Bbpxy OTOnII4T9IIHVI vtJlvt

HarpeBaTenHLI ypeALI;

7. ugnOlgeaHe Ha XapTr4tr, KapTOH, TbKaHI4 I4 Apyrl{ rOpI'IBHI'I MaTepI'IanII 3a Ha[paBa Ha

a6axypu 3a naMnl{;
g. ornapxne Ha cbAoBe, cbAbpxauu necHo3anaJILIMLI TeqHooTI'I, IIO HaqI4HI'I H Cbc cpeAcTBa'

pa3nLIqHLI OT yKa3 aHI'I flT a Ha [poI',I3BOAI',ITeJIs.

Jlozuqecxa o1rbpsaHocm ua deilnocmma c ocmaHanume defiuocmu

Bcuqxu CMP Ue 6rAar r.r3rrbJrHrBaHr.r flpu oc]rrypeHll 3ApaBocnoBHI{ u 6egonacuu ycnoBr4fl'

3a rrxHoro r.r3rrbnHeHue. Tasla AefiHocr e JrorurrecKr4 o6Bbp3aHa c Bc]ItIKu ocraHaru Aefinocrr'I uo

r.r3nT,JrgeH[re na cMP u o6ycnanr rrprKo ycneIrIHOTO OCbIIIeCTBtBaHe na ,{eftnocr J\b 10

npuKnrorrBaHe LI [peAaBaHe ua o6exra..

Knwqoeu JvrorteHmu

BcI{.rxI{ noA-Aeftuocru na Aeftnocrra ,,oc[ryprBaHe Ha 3ApaBocJIoBHI'I vr 6esouacun

ycnoBr,rt Ha TpyA" ca BaxHr4 r{ He MOraT la 6:DIlaT' [oAIIeHsBaHI'I.

Bce uax xaro KJrrolroB MoMeHT e cb3AaBaHero Ha rIpeArIocraBKI4Te sa 3BYT, uper

IIpaBI,InHaTa npeABapIITeJIHa opraHI,I3aIIvf. Ha Te3I,I MepKI.I, KaKTo I,I y[paxH'BaHeTo Ha cTpI,IKTeH

KoHTpon or crpaHa na KoopAnHaropa uo 3BVT rro BpeMe Ha r.r3rrbJlHeHnero Ha crpollTeJlcrBoro'

Oqaxsauu PsYnmamu
OcuryprnaHe Ha 3ApaBocnoBHLI Lt 6egonacspr ycnoBl{s Ha rpyA 3a I'I3nbJIHeHI'Iero Ha BcI'ltIKI''I

BraAoBe CMp sa nepcoHilna or crpaHa Ha rl3rrbJlH:aTerx, u sa 6esouacHo rlpoBexAaHe ua yue6utlr

rpouec B ycnoBllt Ha npoBexAaHe Ha peMoHTHHre CMP'

.{efinocr J\b 9 - [pueMaHe Ir orrrrrraue Ha crporrreJrcrBoro

Onucanue ua deilaocmma

llpuerraaneTo pI oTtII{TaHeTo Ha I43II5JIHSHI{T9 BI'IA9BS CMP u KPP craea

cbrnacyBaH MexAy BCUrrKpr yqacTHr,rqfl peA, rlacT or o6qute IIpHeTI{ npaBIdIIA 34

BpeMe Ha cTpoLITeJICTBOTO.

KOMy

3a crorserHr4fl eTarr ce cbcTaBr npoToKon (arr/ceprutfr'rxar)

3arrJrarllaHe BLIA0Be CMP (IIporoKoJI o6p. 19). flpoexrur ce I'I3rorBt

3a rrperneA u o.qo6peupte Ha Bb3JroxprTena (maqeto I,I3nbJIH'BaUIO

qcynTaHra (nesaeucurvrr.rs cTpor.rTeneH HaA3op). Kru npoToKona ce

- Bcr4rrKr,r I{3AaAeHI,I 3a orqerHus nepl{oA aKToBe no Hapug6a J\b 3 3a axr

aBrHr{ rlo BpeMe Ha crpoLITencTBOTO;

34 PI3IIbJIHEHI4 IT

OT I{3N6JIHIITEilfl

T4HBeCTLITOpcKLI

npr{naraT:

no ycraHoBeH I'I

- Ceprra(f nKaTlI Ha BCI4I{KLI BJIOXSHLI MaTepI4anI'I, Bb3JIpI U u34enws;

rrporoKoJILI,



- [poroKoJrlr or r.r3BtprrreHrr na6oparopHr{ rrpo6n uluttu vt:,twITaHvIfl Ha Bb3JII{ pt ulJc"ruta\uvI

(axo uvra raruna);
- AHeBHr4Ka na o6er<ra, n xofiro ca orpa3eHpr BCI{qKI,I I43BbpIXeH[ IIpoMeHI'I I',IJII',I tIocraBeHI'I

AO16JTHI,ITSJIHI,I LI3I4CKBu:a:nfl. OT IIpOeKTaHTa' KOHCyJITaHTa, Bb3JIOXI'ITeII'^fiIlVl KOHTpOJIHI'ITe OplaHpI IIO

r,r3rIsJIHeHpIe Ha cTpoI{TeJICTBOTO.

cneA nanpaBeHr.rTe rrpoBepKr{ oT BcrKa oT cTpaHI'ITe 3a cboTBeTcTBI'Ie Ha oTqeTeHI'rTe

KonuqecrBa no IIOApO6na xonv.recrBeHa cMerKa, cborBercrBve HA BJIOXeHI'ITe Bb3JII{ I{ Marepl'Ianu cbc

cnequQurarlprrdre r,r craHAaprlrre r4 KaqecrBoro Ha LI3ubJIHeHpITe BI'IAoBe CMP u KPP nporoKoJII'ITe

Morar [a6s/:ar ogo6peuu un]I KopI'Ir[paHI'I.

B cnyuaft Ha HeKaqecrBeHo r43nbJrHeHr.r BlrAoBe CMP u/unra KPP Ha I'I3[bJIHvITeIrfl' ce rocraBt

cpoK 3a orcrpaHflBaHe Ha 4e$errure. B rarrs clyuaft, no [peIIeHKa Ha KoHcyJITaHTa I'I Bb3JIoxI'ITeJIs,

HEKAIICCTBEHI'ITE BPIAONC PA6OTU MOIAT AA OTIIAAHAT OT TIPOTOKOJIAI'1'JII4 AA CC LI3qAKA OTCTPAHflBAHE HA

HeAOCTarbIIIrTe.

B ganucurr,tocT oT eTarra Ha orqr.rraHe, ce IIoATII,ICBa rlporoKoJl 3a [pueMaHe Ha ll3BbpllreHoro

crpor4Tencreo 6eg ga6elexru, Kofiro e ocHoBaHr.Ie 3a IIpoAbJIxaBaHe Ha pa6oraravilLr [pLIcrbrIBaHe Ha

LI3TIbJIHeHI,IeTO Ha cneAB alqu.fl TexHoJIOlI4qeH eTarl'

flpu neo6xoAr4Mocr - [pueMaHe Ha cflequ(fuuna AefiHocr ulunu rloAnexarul'I Ha KoHTpoJI or

BbHIrIHrr opraHr.r r,rHcrzlnallrlu, Trpv ilplleMaHero Ha I43rI6JIHeHI'Iero Moxrar la 6tlat rIoKaHeHI'I

[peAcraBLITeJII'I Ha re3IA CTpyKTypI4.

JI o z uu e c xa o 6 tt p t au o c m c o cmaH &n um e d e itu o c m u

Or.rfiraHero u [pr4eMaHero Ha rnlbJrHeHlrre BLrAoBe CMP u KPP e ycnoBl'Ie 3a pe[uII43aIIH

ua Aefiuocu Ns 10 r Ns 1 1.

Knnqoeu rtorteHmu
Kffoqos MoMeHT e HaBpeMeHHOTO CbCTaBtHe Ha aKToBe no Hapea6a J\lb 3 pr

HaBpeMeHHo BIILIcBaHe B AHeBHI{Ka Ha O6erra (sanone4nara ruura) Ha BCHqKId

AONbJIHHTEJIHI,I I43I,ICKBAHfifl' KbM I'I3NbJIHEHI'ICTO.

Ortaxeaau pgyrmamu
Ycuemno 3aBbpIrIBaHe na o6exra'

[efinocr J\b 10 - 3aBbprlrBaHe Ha o6ercra

Onucauue ua defiuocmma

Cnel 3aBbpIIrBaHe ua CMP Ha o6erra, rqe

npo6u vrvt3nvranut Ha l4HcrtlJlarryrilTe Ir ctopbxeuvflTa'

Ha r,Isluraul'Ifl rloAflexar :

- OCBETI'ITEJIHATA I,IHCTANAqI'Ifl;

- Ir3onaq[flTaHara6ennre;
- 3a3eMI'ITeJIHara UHCTaJIaIII{';

- MbJIHIre3alqI'ITHaTa vlJcTillauJj'fl;

- BnK LIHcranau[I{Te;

- OBK I,IHcranaIIrII{Te;

- cI4CTeMaTa 3a KOHTpoJI Ha AOCTbrIa.

3a scu.rrr4 vr3rturafivrs, or ceprusuqlrpaHa 3a cborBeruara Aefinocr He3aBI4cuMa

IIIe Ce pI3tOTBfiT HeO6XOAUI,II'ITe IpOTOKOJIpI' TeXHI'IqeCKI4 O4O6penUr Ha MaIIII'IHI'ITe 14

nua raruna).
Brn npBra c [peAaBaHeTO Ua o6erra 3a eKcnJloaTa[Ipts,i

I4snrngureJlfiT IIIg ilpeACTaBlI ua CrpouteJlHllt HaA3Op BCI{IIKII AeKJIapilIHI'I 3a

MaTepI{anI4Te LI AeKnapa]q;/Ivr 3a cboTBeTcTBLIe Ha MaTepI{aJII'ITe I'I CbopbxeH.vflTA ClC

lr3LrCKBaHr.r.s KbM CTpOexLITe, yAocToBepsBaIIIH npI'InaraHeTO Ha yrBbpAeHI4Te cTaHAapTLI'

llpeau [oAnr{cBaHe Ha KoHcTaTHBeH aXr o6p. 15, usnuuI4TeJIsT III9 [peAaAe H

,&"*uag"""qu or o6opy,UBaHeTo' BnI43alIIo B cbcTaBa Ha cTpoexa (n o6e1r He IIS-MaJI'

AoKyMeHTaWtTaHa 3aBoAa-IIpoH3BOAI'Irel) Cle4uHTe AoKyMeHTI{, I43TOTBeHI'I ua 6rmqg

cTpLIKTHOTO

HoBrr ulunu

ce rlpoBeAar HopMarIrBHo neo6xoAutrlure

- TexuuqecKll [ac[opT;



- TexutrqecKo onl{caHlre;
- I4ncrpyrquu ro eKcnJloaraul{t
O6errtr UIe ce 3aBbprrru u [peAaAe Ha Bb3JloxilTer[. B AoroBopeHl{s cpoK I'I c KatlecrBo,

cbrJracHo I{3IIcKBaHI,I flT a Ha rexHplrlecKure cnequSl,IKalluIl u 3VT.

Cneg npuK[rorrBaHe ua pa6orure rro ilpeAMera Ha AoroBopa u npeAI'I oplaHI'I3I'IpaHe Ha

lporleAypaTa 3a ycTaHoBsBaHe toAHocTTa Ha cTpoexa, ApyxecTBoTo IIIe AeMoHTI',Ipa BcI',IqKI'ITe CI'I

cbopbxeHr.rx (o$ncu, orpaAlr lr Ap.), ule r43TerJILI q.$Jlara cI4 MexaHl,I3a\vs' LI HeBJIoxeHI4 MarepuaJtE vr

ilIe notrHcTr,I cTpoI,ITenHaTa IJIOUIaAKa 3a CBO.' CMeTKa.

Ilszomenue Hs eK3eKymu6Hu qepmqrcu u doxynteuma4un(xozamo mona e npuaotrcuttto)

Irlsroresr ce rro BcnrrKr.r tracrr4 Ha IIpoeKTa cbrJlacHo un.l75, ax 1,2 u 5,u wr.116, al.l or 3VT.

ErsexyrueHaTa AoKyMeHTarIus e Hepa3AenHa qacT oT H3.4aAeHI,ITe cTpoI{TeJIHI'I KHITXa u IIIe
6nAe HsrorBeHa or H3nbJrHHTeJrf, 3a BcII.IKH npoeKTHI{ qacru. B ex:eryu,IBHI'ITe qeprexl'I ue 6rAar

HaHeceHr.I [poMeHr4Te, HacrbrrlrJlt4 rro BpeMe Ha crpollTeJlcrBoro, e o4o6pennr pa6oten LIHBecrI4tII'IoHeH

npoeKT.
Koraro crpoexbr e r{3rrbngeH B nbJrHo cborBercrBrae c o4o6peHI,ITe LIHBecTI'IunoHHLI npoeKTI'I,

He ce npeAaBa eK3eKyTLIBHa AoKyMeHTaIIUt.
Vnpaenenue Ha cmpoumerHume omnad'oqu

CrrqecrnyBar pu13nuqHu MeroAr.r 3a rperllpaHe Ha crpoLITenHLITe orrlaAbun. B 3aBI'IclIMocr or

KoHKpergr4s o6exr u KoHKperHvr ornaAbK ce oflpeAers. u MeroAa Ha rperl'IpaHero My. Karo ueroAure

cai

- [oBTopHa ynorpe6a - orrraAbqHlrre Marepl{zrnu 6usar noBTopHo I{3[oJI3BaHI'I 6es

npepa6ola, Karo roBa Moxe Ia 6l4e 3a cblrll.rre llenu Karo npn nbpBoHaqalHara

ynorpe6a.
o p€r{uKnrdpaHe - To rrpeArroJlara I43BecrHa llpepa6orxa Ha orlaAbrrHl'ITe Marepuann u

npeBpbtuaHero LIM BbB BT6pI'IqHI'I cypoBl4nra. To 6[na HqxorKo BIrAa:

- [bpBr.rrrHo - rrpr4 KoeTo, MareppIaJII{Te ce npepa6orear c qen BJIaraHe B noAo6eu

eKcnJroaraIII{oHeH III'IK6JI, or roftro npo}I3ng3ar

- BToprdqHo - npepa6oreHraTe Marepr,ranu ce BJIarar B Apyr eKclJIoaraIIIaoHeH III'IKbn

- TpeTprrrHo - AenonuMepr,r3arlut, cJreA KotTo oT AaAeHH oI{HTOTLIIIHLI [poAyKTu (ulacrrraaclr)

Morar Aa ce npou3BeAar Apyru nJIacrMacI'I.

. rrHclrHepr\prfl - npoqec Ha H3rapsHe Ha orrIaAbrIHI{Te Marepl'Ianl{, trPH KofiTo Moxe Aa

ce rr3noJr3Ba rronf{eHaTa eHeprus vr eBeHTyanHo rpaHynarl{Te. I4ucunepUurra Ha

crpor.rreJlHaTa nnorlaAxa e sa6paHeua.
. AeloHr4paHe - KpaeH eTarr oT eKcnnoaTaIIuoHHLIq III4Kbn Ha MaTepu€uIHTe, npI'I KoftTO

HrMa rrocneABarrla yuorpe6a. Kru AenoHl{paHe ce npeMI'IHaBa, Koraro ornaAbqHlare

rrpoAyKTr{ aary6xr HarIbJIHo crofinocma cv Ha BTopuqua cypoB}IHa, TsxHaTa

npepa6orra e HeBb3MoxHa ulunu onacHa 3a oKonHara cpeAa.

Ipyzu MepKu

Cne4 npuxrrorrBaHe na CMP r npeAr.r opraHlr3llpaHe rlpoUeAypara 3a ycraHoBfiBaHe roAHocTra

Ha crpoexa, crpor4TeJrur [nouIaAKa:rpxlnaAa 6bAe LI3tII{creHa LI oKoJIHoro npocrpaucrBo - Bb3craHoBeH

OcseH [36poeHr,rre [o-rope MepKr.{, u3nbJIHeHLIero Ha crpol'ITencrBoro nle ce cro6pa:u c

o6crosrelcrBoro, .re yue6urasr rrpoqec HrMa Aa 6r4e npeycraHoBtBan. B tasIa Bpb3Ka cneABa Ia ce

r43TbKHe, rre cb3AaAeHaTa opfaHvga\r4s npeABr.IX,{a noeTaIIHO II3TIbJIHeHI',Ie Ha BbTpeIIIHI4Te peMoHTI',I'

KaTO ce pr3noJr3Bar Bb3MolI{HOcTI,ITe 3a Ll3nbJIHeHIre Ha p€MOHTHLI pa6Oru I{ B OTAenHIITe KpI'I

erax u ce ocl{rypsBa 3aIIIIaTa Ha KopIIAopu u (foafteTa cpeqy 3aMbpcsBaHe I'I 3an

rrapaBaHpr. Heo6xoAraMocma or BpeMeHHo cnllpaHe Ha BoAa I,I eJIeKTpo3axpaHBaHe

cro6pareua c aKTyilnHLIs yqe6eu rpa(fur, KofiTo Iqe 6s,4e IrpeAocTaBeH or Bb3JI

rBaHe Ha [aTuta Ha cKJrror{BaHe Ha AofoBop 3a pI3IIbJIHeHI'Ie H 3anorlBaHe Ha

FreHr.re. Ta:u opranu3ar\uflIrle 6bAe cbrnacyBaHa npeABapuTeJIHo noApo6Ho c n5\of
or npeAcrotrllHre eranl{ Ha I'I3tIbJIHeHHe Ha PCMP. \J,i

Jlozuqecxa o1aupsauocm Hs deilnocmma c ocmoH&nume defiuocmu \rt \



.{efinocrra ,,3aBbprrrBaHe Ha o6eKTa" e rotuqecKl,I cBbp3aHa c BcutrKLI npeAllrecrBalrlara

Aefinocr Ns 9 u e [peAnocraBKa 3a peanu3arlprflTaHaAefiHocr J\b 1 I u nocrplraHe na rpafiuut pe3ynrar

- cTpoI{TencTBoTo Aa IIpI,IKIIOiIH yc[eulH o V $a6lge npuera ]I3Bbplxenara pa6ora'

Knruqoeu MoMeHmu
Kffoqoe MoMeHT - ycnerrrHo rrpeMr4HaBaHe npe3 BcLIt{KLI npo6u ur4grtvffa]Hut npl{ npeAaBaHe Ha

BCPITIKPI I{HCTANAIIUII.

Oqaxeauu PnYnmamu
o6exrur.qa 6rAe [peAaAeH c Heo6xoAuMoTo KaqecTBo II B CpOK.

flefinocr Nb 11 - rpeAaBane r npueMaHe na o6ercra

Onucanue ua defiuocmma

Orcounaercmo1qHe ua dorcyueHmaqunma KbM npomorcon o6p. I5 sa npedaeaue ua o6ercma

om u3nbilHumern Ha Bb3ttoJtcumenn.

C npororou o6p. 15 ce yAocroBepsBa, qe crpoexbr e rI3rIbJIHen cto6pa-rno oAo6penure

I{HBeCTr,{quoHHI,I [poeKTlr, 3aBepeHaTa eK3eKyTpIBHa AoKyMeHTA\14fl'' I{3HCKBaHH'Ta KbM CTpOexLITe 3a

cna3BaHe Ha rexHr.rrlecKr.rre cneqrz$uraqlrl{ H ycnoBnflTaHa cKJIrorreHI'Is AoroBop. KrM rosu aKT Ir{e ce

npr4noxar cbcraBrHr{Te no BpeMe Ha crpor.rreJrcrBoro AKrose no Hapea6a 3 u nporoKoJII{Te 3a ycnelxHo

rrpoBeAeHpr eAr,rHr,rrrHr,r r.I3[rr.rTBaHIrr Ha I{HCTIIIaIIHI4Te I'I Cbopbxe]givr'lTa' AeKnapaIII4I',I 3a cboTBeTCTBLIe

u7ulu ceprusuxarr{ Ha BJrO)KeHr,rre Marepr,rawr u [poroKoJll.r or I't3tIpITBaHero Ha sKocrHLITe I'IM

,ron*utan, (xraero e neo6xoAuuo), orrcur" no4po6uo n,{eftuocr Jlb 10 - 3antpuraHe Ha o6erra'

Irpueuaue Ha cmpoeilca u cbcmaTnHe Ha llpomorcon o6p. 15-

cnel 3aBbpruBaHe Ha Bcr,rqKH BKIIOqeHLI s o6xeara Ha AoroBopa pa6oru u

rrpeArrycKoBr.r oleparllrrl (npo6u u uuurauux), I'I3rIbJIHI4TeJItr I'I3npalqa ru'IcMeHo

yBeAoMneHHe AO Bb3Jrorfl,rTeJrr, AO ALIpeKTopa Ha rI{MHU[lI4sTa I4 AO KOncylraura' 3a

t"aru"nna na Koncrarr{BeH aKT o6pareq No 15. Krrvr yBeAoMneHl4ero I'I3[6JIHHTeJI'r rlpunara

Bcr.IrrKr,I cbcraBeHr,r B xoAa Ha crpol4TeJlcrBoro neo6xoAulral{ aKToBe I{ nporoKonl{' npeABv4eHv

n Hapea6a J\& 3 or 3I.07.2003 r. v eK3eKyr'rBHara AoKyMeHraIII4t, Koraro ce Harlara

I43TOTB'HETO HA TAKABA.

B oloBop Ha yBeAoMneHgero Bb3JIoxI,ITeJLlr nllcMeHo Iau(foprraupa I'I3IIbJIHIrreJIt

[urv IIIe I,I3IIpaTII npeAcTaBI,ITen 3a CbcTaBtHeTO Ha aKTa' B Clyuaft qe Bb3JIOXIITeJI'T He

r,r3npaTr.r [peAcTaBr,rren, KOHCTaTTaBeH aKT O6pa:eu Ns 15 ce cbcTaBt oT CTpOI4TeJIfi'

npo|nru"ta (aro e upr.rJroxuuo) n KoncynraHra (axo e ilpunoxllrrao). B cly'raft rle Bb3JIoxI'ITeJItr

un(pOpurapa I,I3II6JIHLITSJII, ue rqe I'I3npaTI'I [peACTaBI'ITeJI' KoHcTaTI{BeH axr o6pa':e[ }& 15 Ce

cbcTaBs B rrptrcbcTBr{eTo Ha To3r{ rrpeAcTaBLITeJI, KaTO Ce noArII4CBa v oT Hero. c aKTa Ce

yAocroBep flBa, qe crpoexbr e r{3nbJrHen mo6pasuo o4o6penl'ITe [HBecrI{IIHoHHI'I [poeKTI'I (axo ur\ta

iarrana), iu"ep""ata eK3eK),TrrBHa AoKyMeurarrut (arco e [p]Inoxl4Mo), usl'lcrnanHflra KbM crpoexllTe 3a

cna3BaHe Ha rexgrrqa"n"i" cuequsura\ulr 14 ycnoBllqra Ha cKJIIoqeHuq AoroBop. Krrrl ro3I'I aKT ce

rrpr{Jlatar v nporoKon}ITe 3a ycnelxHo [poBeAeHH eAIrHUqHLM3rrl4TBAHlIfl Ha MaITII',IHLITe V

cropurn.nt"tu (npn neo6xogutvtoct). C Hero ce I'I3BbpIxBa vI [peAaBaHeTo Ha cTpoexa oT

cTpol4Tent Ha Bb3JIOIKI'ITeJI'.

lloarrvca1r4flT KoHcrarr.rBeH aKT o6pa:eu l.lb 15 l,r qtnara AoKyMeHTaIIVfl ce [peAaBar or

Bb3Jroxr4Ter.fl ,u r,r3flbJrgr{TeJrr Ha KoHcyilTu"tu u clyuaft' qe ce ll3lorBt oKoHqareJIeH AOKJIaA u o6errur

rroAnexr{ Ha nprreMane. Kn,u ro3r.r aKT cenpunarAT cbcraBtH}ITe no BpeMe Ha crpol'ITeJlcrBoro aKToBe IIo

Hapeg6a 3 u nporoKoJrr{Te 3a ycllerrrHo npoBeAeHLI eALIHI4[IHI4 LI3TII{TBaHI'IS Ha cbopbxeHl{'fiTa'

AeKnapauuu 3a cr,orBercrBr,re ulutu ceprutluraru Ha BJIoxeHI'ITe Marepl4anl{ u [poroKonH or

r.r3rrI,ITBaHeTo Ha f,KocTHI,ITe I{M IloKa3aTelu (xr.qero e neo6xoglarnto)'

flpu ycraHoBrBaHe Ha HeKalrecrBeHo u3nbJIHeHIle na CMP I'IJII{ BJIaraHe Ha

MaTepl,Ianu I{JI[ HecboTBeTcTBIIe Ha II3nbJIHeHOTO C AOrOBOpeHuTe ycnoBl',It,KoraTo ToBa

,antn"attre uluttu re3I,I orKJIoHeHlIt cbcraBJltBar cKpI{TI{ HeAocrarbIII{' Bb3Jloxurerqr

HEKAqECTBCHI,I

HEKA1IECTBEHO

r,rMa IIpaBo Aa

r,rcKa or rr3rrbJrgr.rrenfl norrpaBtHe Ha pa6orara B Aa,qeH or Helo noAxoAsul cpoK' Axo n

6'slar oTcTpaHeHLI B To3LI cpOK, Bb3JIoXI'ITeJI.f, MoXe IiaucKa 3anJIaIIIaHe Ha pa3xoAI'ITe'

[onpaBKaTa vIJtvI CbOTBeTHO HaMaJIeHI'Ie Ha Bb3HarpaxAeHl{eTo, cbrJlacHo la

onHcaHlr no Aony.
creA saesprxBaHe Ha B0r4rrKr,r [peABI{AeHvI 3a u3flTJIHeHI'Ie BI'IAOBe

nonnexu Ha upfieMaHr.r oT AbpxaBHa npneMaTeJIHa KOMI4CI{g. flpegnuA Ha cTaryTa

Ma KynTypHa IIeHHOCT C KaTeropu.fl ,,HarIuoHilJIHO 3ua.{eH[e" LI , cbulacHo [IJI.

7 or 3YT - IIbpBa, [p[eMaTenHaTa KOMI4 ct4fl' ce Ha3HatIaBa oT AI'IpeKTopa na P . Ycroeue ga

CMP

Ha3HaqaBaHeTo I{ e cbfnacyBaTeJlHo CTaHOBI'IUIe Ha MI'IHI{CTbpa Ha Ky '3KH orHocHo



u3rrbnHeHprre Kpp rr c.brnacyBa:f{uta eK3eKyrLrBHa AoKyMeHTa\v)fl, aKo roBa ce HaJIara. I'Ignuuenprre

KPP ce [pueMaT oT Ha3HarreHa OT MIHLICTApa Ha KynTypaTa eKcnepTHa KOMI4CI'IS'

llo;toNrareJlHara craHoBr4IIIe Ha rrpileMareJlHara KoMI',ICLIfi e ocHoBaHr4e 3a I',I3AaBaHe Ha

pa3perxeHr4e 3a rron3BaHe Lr BbBexAaHe Ha o6erra B eKcnJloaTa\afl.

Jrozuqecxa o,etpzauocm Ha dertuocmms c ocmaHuJtume deiluocmu

,{efiuoctra ,,[peAaBaHe rr [pLIeMaHe Ha o6exTa" e JIOrI{qecKpI cBbp3aHa c BCpIqKI'I

lpeArrrecTBarrlu AeftuOciu J\lb 1 Ao 10. BClt'Ixu Te I'I3pa3sBaT pa3nurlHl4 aCneKTI'I Ha opraHI'I3AWfl vI

KOHTpOJT, rlenru14 n xpafina cMeTKa I'I3IIIJIHeHI{eTO Ha rpafinur pe3ynTaT - cTpoI',ITencTBOTO Aa npl'IKJlrcqu

ycleIIIHo n Aa 6rAe I'I3BbpIIreHara pa6ora Aa rlpuera'

Rnruqoeu MoJweHmu

Kiloqos MoMeHT - yclerrrHo rrpeMr.rHaBaHe rrpe3 BcLIqKI,I npo6u ur43rrvral1.vtt IIpn [peAaBaHe Ha

BCr.rqKI4 I4HCTaJIaII[U.

Ortaxeauu psynmflmu
O6exmr ra6sre rpeAaAeH KaqecrBeHo I4 B cpoK'

flefinocr J\b 11 - opfaHr{3auuq Ha TapaHIIIIOHHaTa IIOMpb)I(Ka na o6ercra

Onucauue ua defiuocmma

cneg npueMaHe Ha o6erra v v3IiaBAHe Ha pa3peIIreHLIe 3a noJBBaHe' 3anoqBar Aa reKar

lapaHul{oHHI,ITecpoKoBe'cbrJlacHoIIpeAnoXeHI,IeToBTexHuIIecKoTonpeAJIoxeHI,IeHoHeflo-KbcploT
npeABIIAeHI,ITe MLIHI,IMaJIHI,I rapaHIIHoHHI{ CpOKoBe B rIJI' 20 Or HapeA6a l''lb 2 ga MI'IHI'IMaJIHI'ITe

rapaHrIIroHHLI cPoKoBe e PB.

I,IgnuHuren'T [peABV}KAa B PAMKI,ITE HA TAPAHIIVTOHHVTfl, CPOK, AA Cb3AAAE OPTAHI,I3AIIVIfl' 34

oC[rypqBaHe Ha rapaHIILIoHHaTa IIOMpbxKa na o6erra cbCTOfluIa Ce B OJIeAHI'ITe MepKI'I:

- 3a cpoKa Ha rleJrr{r rapaHrII,IOHeH [epnoA ule ce noAAbpxa B ocHoBHaTa6aza Ha ApyxecTBoTo

pecypc oT MexaHr,r3arlr.{fl r,r MaTeprranrr, Kor.rTo IIO npeIIeHKA,6uxa6unu ueo6xoAI4MLI3a OTCTpaHf,BaHe Ha

rapaHuI4OHHpI noBpeAI'{ ;

- IIIe ce 3ala3sr KOMyHUKaUI'TOHHI'ITe KaHaJrr4 OT nepuoAa Ha H3[bJIHeHI',Iero 3a KOHTaKTI',I MexAy

rrpeAcraBr4TeJr' Ha ""rno*"iarr 
(ynrnuoMoIIIeHI'I fipe.{craBl{renu) c I'I3nbJIHI'Irenr (pttcoBoAurent Ha

eKrrrra r.rJrpr rexHr.rqecKr.rr pbKoBoAr.rrel), nocpegcrBoM npeABapI'ITeJIHo ycraHoBeHI'ITe cpeAcrBa;

- Ha Bb3Jlo*"tan" rqe 6sle npeAocTaBeH IIJIaH Sa Aeficrsue npfi [OtBa Ha rapaHIII'IoHHI'I

ge(perru BKnroirBarrl CpoKoBeTe 3a peaKIILIf, CbulacHo ycIoBI'IqTa Ha AoroBopa, KaTO CsrJIacHo Tqx Ha

nn"iro ue 6rle 
'r3BbprrreH 

orneA or rIpeAcraBIrreJIIr Ha ABere crpaHl{ I'I cbcraBeH KoHcrarI'BeH

lporoKon;
- OTCTpaHsBaHeTo na Aetferra ule 3aIIOqHe B CpOKa, npeABI'IAeH B A0I'OBOpAld.nu no cb[naCyBaH

oT cTpaHI,ITe HaqaJIeH MOMeHT;

- pb*oBoAr.rreJgr Ha exprfla uluilu rexHrrqecKlrtr pbKoBoAI'ITeJI' B rIp]IcbcrBI'Ie Ha

npeAcTaBr,rTeJrlr Ha Bb3JrOXr{Ten.fl ule I,I3BbpIXBaT [peBaHTI',IBeH [perJIeA Ha cbcTotHl{eTo Ha o6erra na

BCeKH rrrecT Meceqa 14 ule u3roTBrT npoToKon 3a KOHCTaTI{paHI'IT9 ge$erru, aKo I'IMa TaKI',IBa' KaKTO I'I

CpOKOBe 3a OTCTpaHflBAHe, B 3aBI'ICLIMOCT OT Cne[IHOCTTa I{M'

II{e 6rrar orcrpaHeHlr Bb3HlrKHaJrr{ rroBpeApl, HeKarlecrBeHo I'I3[bJIHHTe Aeftnocru 14

KOHcTaT[paHI,I CKpuTu 4e(pexru nO BpeMe Ha TapaHIILIOHH[ CpOK 3a CMeTKa Ha I'I3IIIJIHI{T9JIff' B

cborBercrBl{e c AoroBopa' cqI'ITaHo or Aarara Ha yBeAoMtBaHero'

Jlozuqecxa o,etpsauocm Ho defiuocmma c ocmaH&nume deiluocmu

,{efiHocrra ,,opraHu3arJt4l HA IapaHuI,IOHHaTa noAAp'bxKa na o6er<ra" e cBlp3aHa c BcI'IqKLI

rrpeAllrecrBauln Aeft nocru.
Knruqoeu MoMeHmu
Knro.{on MoMeHT - - yBeAoMJreHHero 3a KoHcrarlrpaHl4 getfemra unlr HepeAHocrl4 cneABa Aa

6rAe uaAlexuo o$oPrr'teno.

Oqaxeauu P$Ynm&mu
o6ercrur au 6ua" eKcnJroaTl4paH C.brnacHo UpoeKTHI{Te [oKa3aTe]il4vt KaqecTBO'

.flcen Xenes

Vnpanrater ua ,,

t
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