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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
 

 
ОБЕКТ: ,,Техническа ликвидация на обогатителна фабрика,,Медет” 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  “ЕКО МЕДЕТ” ЕООД 

 
Част: ПБЗ  

Фаза : Работен  проект 

 
І.ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧАТА: 

1. Обект: „Обогатителна фабрика „Медет” е включен в ПМС № 218/19.08.2015 г. за 
изменение и допълнение на ПМС № 140/1992 г. в списък – Приложение № 1 за Техническа 
ликвидация, както и в Актуализираната програмата на „ЕКО МЕДЕТ” ЕООД за изпълнение 
на дейности през 2015 г. 

2. Основание за проектиране: Договор № ЕМ-16-004/02.02.2016г. между ,,ЕКОМЕДЕТ” 
ЕООД гр.Панагюрище и ,,НИПРОРУДА”АД  гр.София за изготвяне на инвестиционен проект 
за: ,,Техническа ликвидация на обогатителна фабрика ,,Медет” 

3. УтвърденоТехническо задание за изготвяне на Инвестиционен проект за:,,Техническа 
ликвидация на обогатителна фабрика ,,Медет” с Протокол №108/23.11.2015г. на 
Министерство на икономиката 

4.Вътрешни задания по части Техн, СК, ВК, ЕЛ, и ГТ. 

ІІ.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Проектът е разработен, съответствие с:  

- Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти”. 

-Наредба №2 / 22.03.2004г., за минималните изисквания за здравословни и безопасни   
условия на труд при извършване на СМР. Обн. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., попр. ДВ. бр.98 от 5 
Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г. 

-“Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателнителни 
съоръжения” (ДВ бр.60/25.06.2006г.); 

-Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите. 

-Наредба № Із – 1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар на МВР и МРРБ (Обн., ДВ бр. 96/04.12.2009г.; попр., ДВ бр. 
17/02.03.2010г.),  

-Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с 
тежести обн. ДВ, бр. 54 от 15.06.1999 г., в сила от 16.09.1999 г., изм., бр. 70 от 26.08.2005 г. 

-Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и 
въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа. 

-Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
на работните места и при използване на работното оборудване. Обн. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 
1999г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.43 от 13 Май 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 
Май 2004г., изм. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008г. 
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 -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 (обн.,ДВ, бр.102/22.12.2009г.;попр., бр.4/2010г.; изм., 
бр.25/30.03.2010г.. 

 -Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на 
здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място 
(обн., ДВ, бр. 46 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2008 г.) 

 -Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на ЗБУТ при извършване на товарно - 
разтоварни работи (обн., ДВ, бр. 11 от 2006 г.) 

 -Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 
“трудова злополука”  

 -Наредба № РД-07/8 за минималните изисквания за знаците и сигналите за безопасност 
и/или здраве при работа от м12/2008г, Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г. 

 -Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска. 

 -Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за 
безопасност и/или здраве при работа ( обн., ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г.) 

-Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения 
(заменя Наредба № З1); 

-Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали  - ПМС № 277 от 05.11.2012г. 

-Трудови норми в строителството. 

-“Закон за опазване на околната среда” 

-„Закона за движението по пътищата” 

 
 

Данни на Изпълнителя на обекта: ................................................................; с адрес: гр........, 
ул. ...............................; МОЛ: ...............................; тел: .................; Факс: ............ ............................ 

Подизпълнители: ................................................................................................................ 

Целта на настоящата разработка е да се осигурят здравословни и безопасни условия на 
труд при изпълнение на СМР на обекта и да се уточни степента на отговорност на 
участниците в процеса на реализирането му. 

 

ІІІ.ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА 
Застроена площ-37316м2 
Разгъната застроена площ-66008м2 
Застроен обем-552630м3   

 А.Съществуващо положение 
Обогатителна фабрика „Медет” е пусната в експлотация 1964г. и е прекратила 

производствената си дейност през 1994г. През 1975г. ОФ,,Медет” постига 8 мил.тона 
годишна производителност и добива меден концентрат с 24-25% мед, молибденов и пиритен 
концентрат. В последните години преработва и медна руда от находище Асарел и приключва 
дейноста си при годишна производителност 1,5-2 мил.тона. 
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Технологична схема на ОФ,,Медет” 
- тристадиална схема на трошене с предварително пресяване пред ситно трошене 
- двустадиална схема на смилалане, прътово-топково с класиране в  двуспирален 

класификатор 
- колективно-селективна флотация 
- сгъстяване и филтрация на концентратите 
- складиране на отпадъка в хвостохранилище 
През 1994г е извършена консервация на фабриката. 
От извършената консервация до момента (2016г) са изминали 22 години, като през 

това време са започнали процеси свързани с физическа амортизация на сградите и машините, 
предизвикана от атмосферните въздействия: 

- монолитните масивни сгради и стоманобетонови конструкции са с овлажнени и 
паднали мазилки от течове, в следствие нарушени покривни покрития и покривно 
отводняване, изпочупено остъкляване на прозорци, бетон в лошо състояние с оголена на 
места носеща армировка  в напреднал стадий на корозия; 

- стоманените строителни конструкции, като носещи колони, греди, ферми и др., както и 
стоманените обслужващи, вътрешни и външни пътеходни площадки и стълби, са с намалени 
сечения следствие корозия в напреднал стадий и опасни за експлоатация; 
 - технологични машини с корозия в напреднал стадий на развитие и разкомплектовани; 
 - технологичните съоръжения (разпределителни кутии, кутии за опробване, пенни улеи и 
др.) с корозия в напреднал стадий на развитие и негодни за експлоатация 
 - водопроводната система и арматурата към нея са в напреднал стадий на корозия 
 - от отоплителната и вентилационната система са останали само металните конструкции 
 - електрообзавеждането е негодно за експлотация 
 - в подстанциите са останали само металните рамки, на които са били монтирани 
електрическите прибори. 

На площадката на обогатителната фабрика има изградена и функционира главна 
понизителна подстанция (ГПП) на напрежение 110/6кV с два трансформатора с единична 
мощност 31.5МVА. Захранването на напрежение 110кV се извършва посредством два 
въздушни електропровода, свдързани към енергийната система. От тази подстанция освен 
подстанциите на обогатителната фабрика “Медет” се захранват с електроенергия на 
напрежение 6кV и следните обекти, които в момента функционират: 

 -Трансформаторен пост 2х1000кVА 6/0.4кV към ремонтно –механичния цех (РМЦ ) на 
площадка “Медет”. 

-Трансформаторен пост 1х400кVА 6/0.4 кV към електро-ремонтния цех (ЕРЦ) на 
площадка “Медет”  

-Помпени станции – първи и втори подем за обогатителна фабрика “Асарел”. 

-Помпени станции “Кулата-1”и “Кулата-2” 

Захранването на подобектите на обогатителната фабрика “Медет” на 
напрежение 6кV се е осъществявало по следния начин: 

От ГПП “Медет” посредством два въздушни шинопровода, изпълнени с АС проводник 
на стоманорешетъчни стълбове са захранвали 4 бр. Подстанции в главен корпус ( подстанции 
№1, №2, №3 и №4). 

Същите са били изпълнени със стоманено-алуминиев проводник тип АС-240mm2 
положени на висящи изолатори на стоманорешетъчни стълбове. Влизането в сградата на 
главен корпус е посредством проходни плочи за напрежение 6кV. След влизането в 
електропомещението ошиновката е била изпълнена със сборни алуминиеви шини два броя в 
паралел на фаза със сечение 120/10mm. Същите са били положени на подпорни изолатори за 
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напрежение до 10кV на стоманени конструкции. За предпазване същите са били оградени с 
мрежи и врати с винкелови рамки. 

От ГПП “Медет” посредством кабелни линии на напрежение 6кV е била захранена 
разпределителната уредба на подстанцията в корпус “Средно и ситно трошене”( подстанция 
№6 ). 

От подстанция №6 в корпус “Средно и ситно трошене” посредством кабелни линии 6кV 
е била захранена разпределителната уредба 6кV на подстанцията в корпус “Едро трошене 

 ( подстанция №7). 

От подстанция №6 в корпус “Средно и ситно трошене“ посредством кабелни линии е 
била захранена РУ-6кV за кондензаторните батерии в същия корпус.  

Уредби средно напрежение 

Подстанциите са били изградени от зидани килии за напрежение 6кV както следва: 

Подстанция №1 - 24 килии. 

Подстанция №2 - 22 килии 

Подстанция №3 - 22 килии 

Подстанция №4 - 22 килии 

Подстанция №6 в корпус “Средно и ситно трошене” – 24 килии 

Подстанция №7 в корпус “Едро трошене” – 12 килии 

Разпределителна уредба 6кV за кондензаторни батерии в корпус “Средно и ситно 
трошене”  

Захранването на разпределителните уредби 6кV към подстанциите в главен корпус се е 
извършвало от шинопроводите през бетонни реактори за напрежение 6кV тип РБА-1000А. 

В подстанциите са били оборудвани въводни килии, килии за изводи за силови 
трансформатори 6/0.4кV, килии за изводи за двигатели на напрежение 6кV, килии за мерене на 
всяка секция от подстанциите, килии за вентилни отводи и за секциониране.  

Оборудването на килиите е включвало триполюсни разединители с ръчно лостово 
задвижване, маломаслени прекъсвачи, повечето от които са тип ММ като по време на 
екслоатацията част от тях са били заменени тип “А” и руски прекъсвачи тип “ВМПЭ”. 
Токовите измерителни трансформатори в повечето изводи и входове са били маслени, по 
време на екслоатацията част от тях са били заменени със сухи тип ТКС-12. Напрежителните 
трансформатори са били маслени НТМ-10. Защитата на същите от къси съединения се е 
осъществявала посредством високоволтни тръбни предпазители тип ВП-10 с номинален ток 
на вложката 2А. Ошиновката на килиите в подстанциите е била изпълнена с алуминиеви 
шини, закрепени на подпорни изолатори. С алуминиеви шини са били изпълнени и 
отклоненията към отделните изводи и въводи. Защитата от пренапрежения е била реализирана 
чрез вентилни отводи за напрежение 10кV. 

На всяка килия е имало клемно табло, оборудвано с клеморед и патронни предпазители. 

Релейната защита на въводите и изводите е била изпълнена с руски релета. Същите са 
били монтирани в релейни табла - стоящи. В релейните табла всички оперативни вериги са 
били изведени на клемореди. 

Управлението и сигнализацията на апаратурата в подстанциите са били изведени на 
командни табла – по едно за всяка подстанция. На всяко такова табло е имало има 
мнемосхема, квитиращи ключове за прекъсвачите, амперметри и волтметри, контролни 
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електромери на отделните изводи. Командните и контролните кабели в подстанциите са били 
с медни жила. Същите са били положени по стоманените конструкции на кабелните подвали и 
на скоби по стените. 

За захранване на оперативните вериги и аварийното осветление с постоянен ток в 
подстанциите са били монтирани токоизправители, табла постоянен ток и акумулаторни 
батерии за всяка подстанция по един комплект. 

Уредби ниско напрежение 

Захраването на консуматорите на напрежение 380/220V се е осъществявало от главните 
табла ниско напрежение на отделните трансформаторни постове както следва: 

Главен корпус – 4 броя трансформаторни постове с по 4 броя силови трансформатори с 
мощност 1000кVА, 6/0.4кV Към всяка подстанция е имало главни табла ниско напрежение, 
състоящи се от 4 секции секционирани помежду си със секционни разедители монтирани 
между отделните секции. 

Корпус “Средно и ситно трошене “ – един брой трансформаторен пост с 2 броя силови 
трансформатори с мощност 1000кVА 6/0.4кV, който се е състоял се от две секции със 
секционен разединител помежду си. 

Корпус “Едро трошене“ – един брой трансформаторен пост с 2 броя силови 
трансформатори с мощност 320кVА 6/0.4кV, който се е състоял от две секции със секционен 
разединител помежду си.. 

Главните табла ниско напрежение към трансформаторните постове са стоящи тип ССТ.  

Комутационната и защитната апаратура, която е била монтирана в тях е била от лостови 
включватели, високомощни предпазители, токови трансформатори и амперметри на отделните 
изводи. За указание на наличие на напрежение на всяка секция е имало монтиран волтметър с 
превключвател. Ошиновката е била с алуминиеви шини, положени на подпорни изолатори за 
напрежение 1кV. За захранване на консуматорите на напрежение 380/220V в отделните 
подобекти са били монтирани стоящи и стенни двигателни табла двигатели, които са били 
оборудвани с предпазители тип ПЕО и ОВП , контактори с термични релета и включватели на 
въвода. Захранващите кабели от главните табла ниско напрежение до двигателните табла и от 
тях до електродвигателите са били с медни жила и са били положени по стоманени 
конструкции и/или са били изтеглени в газови тръби. 

В подобектите са били монтирани нивосигнализатори, сигнални табла за Г.Т.Л., 
скоросни релета , постове за местно управление , командни пултове и друга апаратура за 
управление, контрол и сигнализация на технологичните процеси. 

Осветлението на подобектите на обогатителната фабрика е било изпълнено с 
промишлени противовлажни осветителни тела с живачни, луминисцентни и нажежаеми 
лампи. 

В момента в обогатителната фабрика няма захранващо напрежение. Голяма част от 
описаното по-горе оборудване не се намира на обекта или ако е там то е разрушено или 
частично разграбено.  

При направените огледи беше установено, че съществуващото на обекта оборудване е 
непригадно за използуване дори и след ремонт. Останалото оборудване на обекта като 
трансформатори, двигатели, електрически табла, кабели, което е не повече от 10-15% от 
описаното по-горе би могло да се отдели и да се продеде като черни и цветни митали за 
вторична преработка. 

Част от оборудването няма да може да бъде демонтирано, поради следните причини: 
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Липса на захранване и лошото стопанисване на обекта в цеховете няма осветление. 

Лошото състояние на обслужващите площадки – те са силно кородирали и ОПАСНИ 
Това се отнася за оборудването, което е останало във флотационно отделение – 
флотационните машини. 

Липса на поддръжка и електрическо захранване на крановете и телферите в цеховете, те 
няма да могат да бъдат ползувани при демонтирането на малкото електрическо оборудване 
останало във фабриката 

Б.Налични съоръжения, собственост на „АСАРЕЛ- МЕДЕТ”АД: 
- тръбопровод ф 1000мм стоманен с дължина 210м преминаващ през корпус 

,,Мелнично отделение” по настилката - изготвен е проект за изместването му 
- кабелни линии откъм улицата – 2 броя въздушни, привързани към съоръжения за 

ликвидация - изготвен е проект за изместване на кабелите извън площадката за техническа 
ликвидация 

- от ГПП ,,Медет” Главен корпус се захранва с електроенергия с напрежение с 6 kV с 
кабелни въздушни линии (6 бр) от стоманено-алуминиев проводник тип АС-240 mm2 
положени на висящи изолатори на стоманорешетъчни стълбове - демонтират се 

Обосновка за демонтаж на стоманорешетъчните стълбове и въздушните 
електропроводи 6kV захранващи подстанциите на Главен корпус,след Техническата 
ликвидация тези съоръжения не изпълняват предназначението си и е необходимо да се 
демонтират,тъй като принадлежат към ОФ,,Медет” 

- подземен кабел 6 kV западно от сградата - при техническата ликвидация  се запазва 
- шахта от източна страна на ,,Мелнично отделение”, в която постъпва водата от 

,,Жеков вир”, като от нея се разклонява за „Ламашко дере” и ОФ,,Асарел” - запазва се 
- питеен и промишлен водопроводи, минаващи на 3-4 метра от отделение ,,Сгъстяване 

и филтрация” - при техническата ликвидация се запазват 
 
В. Оформяне площадката за разполагане на Изпълнителя на Техническата 

ликвидация на ОФ „Медет” 
Мащабността на обекта изисква сериозна планировка на площадката, която ще бъде 

използвана от Изпълнителя за разполагане на административната част.  
Същевременно за изпълнение на всички дейности по ликвидацията е необходимо 

разполагане на подвижна трошачно-сортировъчна инсталация, автокантар с товароносимост 
60 т, складови площи за разделно събиране на строителни, метални и опасни отпадъци 
съобразно изискванията на нормативните уредби. Цялостното оформянето на площадката е 
дадено в част „Геодезическа” на настоящия проект. 

За да бъде изпълнено това оформяне още в началото трябва да се разруши Естакада №1 
от Нов КЕТ до Открит склад за руда. 

 
Г. Налични подемни съоръжения 
Във връзка с нормалната работа на цялото оборудване на фабриката и извършване на 

полагащите се ремонтни дейности през експлоатационния период, при проектирането на 
фабриката са били предвидени съответните повдигателни съоръжения. 

 От извършения оглед на съществуващите подемни съоръжения във всички корпуси на 
фабриката се установи следното моментно състояние: 

 - всички подемни съоръжения са снети от отчет; 
- всички подемни съоръжения са без ел. захранване; 
- на част от ел.двигателите са извадени медните намотки;   
- на хидроизолацията на покривната конструкция не е извършван ремонт от 22 години и 

в следствие на течовете от дъждовете и снега механичната им част е в напреднал стадий на 
корозия, а обслужващите площадки по мостовите кранове са опасни за използване. 
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 В началото на 2000г. е демонтиран с автокран шести мелничен агрегат (прътова мелница 
3,2 х 4,5м, топкова мелница 3,6 х 5м и двуспирален класификатор ф3м), като е осигурен 
подход с насипан скален материал за достъп на автокран, което показва възможността за 
демонтиране на оборудването по такъв способ. 
 

ІІІ.1.Подобекти включени в Техническата ликвидация  

№ по  
ред 

№ по 
ПУП 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОДОБЕКТА 

1 19.1 Ново Корпус Едро трошене (КЕТ) 

2 19.2 Старо Корпус Едро трошене (КЕТ) 

3 58.1 Естакада №1 от Нов КЕТ до Открит склад за натрошена руда 

4 58.2 
Естакада №1 - 2бр. естакади, от Стар КЕТ до Открит склад за 
натрошена руда 

5 58.3 Открит склад за натрошена руда. 

6 59.1 Естакада №2 от Открит склад за натрошена руда до Средно и 
ситно трошене (КССТ) 

7 59.2 Естакада №2 - 4бр. естакади от Открит склад за натрошена руда 
до Средно и ситно трошене(КССТ) 

8 20 Корпус Средно и Ситно трошене (КССТ) 

9 60.1 Естакада №3 от Корпус Средно и Ситно трошене до Претоварна 
станция 

10 60.2 
Естакада №3 от Претоварна станция до Стари междинни 
бункери пред Мелнично отделение 

11 61 Претоварна станция 

12 18.1 Главен Корпус. Нови междинни бункери пред Мелнично 
отделение 

13 18.2 Главен Корпус. Реагентно отделение със склад 

14 18.3 Главен Корпус. Стари междинни бункери пред Мелнично 
отделение 

15 18.4 Главен Корпус. Мелнично отделение 

16 18.5 
Главен Корпус. Подстанции. Захранващи кабели с 6кV 
от ГПП ,,Медет” 

17 18.6 Главен Корпус. Флотационно отделение 

18 18.7 Главен Корпус. Административна сграда 

19 18.8 Главен Корпус. Отделение филтрация и досмилане 

20 18.9 Главен Корпус. Отделение за пропарка 

21 18.10 Главен Корпус. Склад за концентрат 

22 18.11 Главен Корпус. Пиритно отделение 
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23 18.12 Главен Корпус. Приемно за стоманени топки 

24 52. Склад за флотационни масла 

25 17. Склад за реагенти 

26 56.1 Фундамент за метален сгъстител  Ф 5м 

27 56.2 Сгъстител №1  Ф 18м с Помпена станция 

28 56.3 Сгъстител №2  Ф 18м с Помпена станция 

29 56.4 Сгъстител №3  Ф 18м с Помпена станция 

30 56.5 Сгъстител №4  Ф 18м с Помпена станция и сграда 

31 56.6 Сгъстители №5 и 6  Ф 18м с Помпена станция 

32 57 Сгъстители №7 и 8  Ф 18м с Помпена станция 

33 54. Опробвателна станция 

34 65. Сграда кантар 

35 - Изместване на водопровод Ф1000мм 

36 - Изместване на 2бр. въздушни кабелни линии 

 
 
ІV.ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

ІV.1. Технически решения по отделните части на проекта: 
ІV.1.1. Част: Ел 

За да се осъществи техническата ликвидация на обогатителна фабрика “Медет” следва: 

- Да се нанесат наличните комуникации, подземни и надземни, на карта – ситуация, с 
която да се определи и контура на площадката, подлежаща на ликвидация и с последваща 
рекултивация на нарушените площи; 

- Да се предприемат незабавно действия по опазване на сградите и съоръженията в тях 
до завършване на процедурата по ликвидация; 

- Определяне пункт за контрол (кантар за автомобили до 40т ) за отчитане на входящи и 
изходящи материали от площадката; 

-Демонтаж на АС-проводник и изолатори от стоманорешетъчните стълбове и 
гръмозащитното въже от стоманорешетъчните стълбове на въздушните електропроводи 6 кV 
захранващи подстанциите на главен корпус; 

-Демонтаж на всички останали алуминиеви силови кабели от стоманени конструкции, 
изваждане същите от положени скари, метални тръби и демонтаж на същите от скоби на стени 
и таван. Преди започване на демонтажните работи по кабелните мрежи е необходимо 
кабелите да се откачат от съоръженията, към които са свързани и да се поставят 
предупредителни табелки на захранващите табла; 

-Демонтаж на всички съществувщите стоящи и стенни табла, до които има сигурен 
достъп и няма риск от падащи предмети, които да застрашават живота на хората, работещи на 
площката. Преди започването на тези демонтажни работи е необходимо, ако все още има 
външни електрически връзки - да бъдат демонтирани; 
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-Демонтаж на кабелни скари, лавици и носачи по които са положени силовите и 
контролни кабели – до които има сигурен достъп и няма риск от падащи предмети, които да 
страшават живота на хората, работещи на площката; 

В подстанциите, разпределителните уредби 6кV и трансформаторните постове са 
предвидени следните видове демонтажни работи: 

-демонтаж на силови трансформатори и реактори; 

-демонтаж на мрежи с винкелови рамки, щитове и ограждения  на килиите и 
шинопроводите в главен корпус; 

-демонтаж на тоководещи шини и изолатори, ако има такива останали; 

-демонтаж на командни и релейни табла. 

-Демонтаж на кабелните линии захранващи подстанциите в корпус “Едро трошене” и 
корпус “Средно и ситно трошене”. 

Предпазни мерки 

При изготвяне на настоящият проект, имайки предвид направения оглед на място е взето 
под внимание липсата на голям брой съоръжения - електрическата апаратура в силовите и 
командните табла, двигатели, трансформатори, контролна и измервателна апаратура, 
осветителни тела, кабели и др., както и факта, че електросъоръженията са монтирани отдавна 
и са остарели. 

При извършване на демонтажните работи по елестросъоръженията да се спазват всички 
правилници и разпоредби, третиращи този вид дейност и да се вземат необходимите мерки за 
безопасност и хигиена на труда. 

Демонтажните работи в корпусите да започнат от най-близките места на същите спрямо 
изходите с оглед да се подсигурят достатъчно сигурни и безопасни площадки за работа. 

Преди започването на извършването на демонтажните работи на отделен подобект е 
необходимо да се изключи електрозахранването на същия, като на местата, откъдето е 
възможно да се подаде напрежение да се поставят предупредителни и указателни табелки. В 
обогатителната фабрика и подстанциите към тях има достатъчно предупредителни и 
указателни преносими табели, преносими заземления и лични предпазни средства за 
обслужващия персонал. 

На работещите по демонтаж на електросъоръженията да се провежда инструктаж по 
безопасност на труда и същите да бъдат снабдени с лични предпазни средства. 

ІV.1.2. Част: Тех  
Корпус „Ново Едро трошене” 

За да се осигури възможност за демонтаж с автокран е необходимо да се започне с 
разрушаване на сградата от покрива. Това се извършва със съответните машини като 
покривните панели се разрушават от край до край. Преди това се разрушават 
трансформаторните помещения, за да може автокранът да подходи по-близо. Следва демонтаж 
на трошачката. 

Общото тегло на една челюстна трошачка 15х21 е 250т. Тя се състои от отделни възли, 
като всеки от тях  е сглобен от отделни детайли. Например ексцентриковия вал общо е 68 т, 
подвижната челюст -  48 т. Най-тежка като сборно тегло е станината – 130т, но тя също е 
разглобяема. Съгласно нормите за извършване на ремонтни дейности мостовия кран трябва да 
е с товароподемност 50 т. Тъй като при ликвидацията се извършва демонтаж без запазване 
целостта на машината, то Изпълнителят може на място да реже на по-малки парчета. 

Докато се извършват дейности по разглобяването й, с автокрана ще се изваждат всички 
налични дребни съоръжения и тръбопроводи. 
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Мостовия кран ще бъде съборен от подкрановите греди върху кота настилки и нарязан 
така, че да може да се транспортира до склада за метален скрап. 

 
Корпус „Старо Едро трошене” 

Нещата са идентични както в другия корпус. Понеже трошачките са два броя то и от 
покрива ще бъдат премахнати повече панели. 

Начинът на работа е същия както в корпус „Ново Едро трошене”, защото и машините 
са същите. 

 
Естакада №1 от Ново Едро трошене до Открит склад за натрошена руда(гуменото 
платно е демонтирано) и  2бр. Естакади  от Старо Едро трошене до Открит склад за 
натрошена руда 

Естакадите, в които са транспортните ленти са конзолни, като в предната им част се 
намират задвижванията. Демонтажът на редуктори, електродвигатели и задвижни станции ще 
се извърши с автокран. Достъпът до естакадите е свободен. Първоначално трябва да се свалят 
покривните и стенни панели, за да се осигури достъп до самите машини. 

За да се осигури възможност да се разглоби транспортната лента е необходимо да се 
премахне гуменото платно. За целта е необходимо да се избере свободно пространство, в 
което да стане изтеглянето. Гуменото платно се прерязва както е на транспортната лентата и 
със сапан се превързва. Сапанът се тегли от мощна машина – булдозер, товарачна машина или 
камион в посока свободната площ. Понеже платното е дълго, се прави прихващане на няколко 
пъти докато се извлече нацяло от естакадата.  

Останалата част от транспортните ленти са рамата и ролконосачите, които се 
демонтират и изнасят на ръка. 

 
 Естакада №2 от Открит склад за натрошена руда до Средно и ситно трошене (ССТ)  и 
4бр. естакади от Открит склад за натрошена руда до Средно и ситно трошене(ССТ) 

Демонтажът на транспортните ленти от тези естакади се извършва в същата 
последователност: 

- извличане на гуменото платно 
- демонтиране на ролконосачи и рами 
Задвижните им станции са в корпус Средно и Ситно Трошене. 

Корпус Средно и Ситно Трошене 
Сградата е висока и тясна. Няма възможност за влизане на автокран в нея.Демонтажът 

ще се извърши в следната последователност: 
- демонтаж на трансформаторите от южната страна на сградата 
-демонтиране на покривни панели и разрушаване на трасформаторните и 

електропомещения 
- демонтиране на мостовия кран 
- демонтиране на задвижващите станции на гумено-транспортните ленти 
- разрушаване на цялата сграда. По този начен се осъществява достъп за автокран до 

основните машини – виброситата и конусните трошачки. 
- демонтиране на виброситата 
- демонтаж на конусни трошачки КСД 2200 и КМД 2200. Общото тегло на всяка 

трошачка е около 80т. За да се демонтират трошачките се разглобяват на отделните си 
съставни части. Най-тежкият възел е станината – около 25т. 

- демонтират се всякакви тръбопроводи. 
 

Естакада №3 от Средно и ситно трошене до Претоварна станция и от Претоварна 
станция до Стари междинни бункери през Мелнично отделение 
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В естакадата са монтирани две ленти – едната е до Претоварна станция и другата до 
междинни бункери. 

Демонтажът ще се извършва на терена на Претоварната станция. С нейното 
разрушаване ще се осигури възможност за демонтаж на задвижна станция и транспортна лента 
по описания в предишните точки способ. 

 
Главен Корпус. Реагентно отделение. Стари междинни бункери  и Нови междинни 
бункери(гуменото платно е демонтирано)  пред Мелнично отделение 

За да има възможност да се демонтират транспортните ленти над Старите и Новите 
междинни бункери е необходимо да се разруши намиращото се пред старите бункери 
Реагентно отделение. По този начин ще се осигури по-голяма площ за маневриране на 
автокрана. 

След премахване на покрива и стените на Реагентно отделение се демонтират 
съоръженията, които се намират там: мостов кран, бъркалки, помпи, чанове. 

Следва разрушаване на надстройките на Стари междинни бункери и с автокран се 
свалят задвижните и опъвателните станции и цялата конструкция на лентите. 
 
Главен корпус. Мелнично отделение. 

Основното технологично оборудване, ОВК, В и К, Електрообзавеждане и строителни 
метални конструкции в Мелнично и Флотационно отделение представлява 55% от общия 
метален скрап, който може да се демонтира преди разрушаване на сградите. За да започнат 
демонтажните дейности в двете отделения е необходимо да се разрушат следните подобекти: 
Реагентно отделение, Склад за флотациони масла, Склад за реагенти, надстройката на Нови 
междини бункери и Битовата сграда към Главен корпус. Строителните отпадъци да се 
натрошат и отдели армировката и вече с получения строителен материал се запълват 
подвалите от изток на запад, с което се осигурява достъп на автокран и транспортни машини 
до съоръженията. 

Както беше споменато по-горе през 2000г е демонтиран един мелничен агрегат с 
автокран. 

Общото тегло на прътова мелница МСЦ 3200х4500 е 137т. Теглото на барабана с 
облицовка – около 98 т, тегло захранващ капак – 23т, тегло разтоварващ капак – 13т. 

Общото тегло на топкова мелница МШЦ 3600х5000 е 160т. Теглото на барабана с 
облицовка – около 142 т, тегло захранващ капак – 26т, тегло разтоварващ капак – 15т. 

Общото тегло на двуспиралния класификатор е 70т. 
Демонтирането на мелниците ще се извърши в следната последователност: 
- стабилно подпиране на барабана 
- разфланчване на единия капак от барабана и транспортиране до склада за метален 

скрап 
- разфланчване на другия капак и транспорт до склада 
- демонтаж на облицовката на барабана и транспорт до склада 
- транспортиране на барабана до склада за скрап 
Класификаторите могат да бъдат нарязани на място на парчета удобни за транспорт до 

склада. 
Демонтират се транспортните ленти под междинни бункери, които са били за 

захранване на мелниците с руда. Гумените платна са с малка ширина и лесно ще се извлекат. 
Самите метални конструкции също не са голями. 

Като последно може да се демонтира мостовия кран. 
 

 Главен корпус. Флотационно отделение. 
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Демонтажните дейности започват от изток на запад, като се запълва подвала с 
строителен материал, с което се осигурява достъп на автокран и транспортни машини до 
съоръженията. 

Демонтажът на технологично и спомагателно оборудване и на обслужващи метални 
строителни конструкции ще върви едновременно. Флотационно отделение има само един 
голям вход от източната страна. През него ще влезе автокранът, който ще извършва товарно-
разтоварните работи и автоколите. 

Демонтажът се извършва навлизайки навътре в отделението, последователно чрез 
рязане на място на парчета удобни за транспорт. 

 
 Главен корпус. Отделение филтрация и досмилане. Отделение за пропарка. Пиритно 
отделение. Склад за концентрат. 

Демонтажните работи на машините и съоръжениято от тези отделения могат да се 
извършат в следната последователност: 

- разрушават се покривните панели от Склада за концентрат 
- демонтират се грайферните кранове 
- демонтират се машините и съоръженията от Пиритно отделение и Отделението за 

пропарка 
- разрушават се строителните конструкции на склада за концентрат и другите две 

отделения – пиритно и за пропарка, изнасят се строителните отпадъци и по този начен се 
получава широка площадка за маневриране 

- разрушава се покривът на следващите отделения – за досмилане и филтрация 
- демонтират се машините и съоръженията от тези две отделения 
Теглото на мелница МШЦ 2700х3600 – 2 броя от които са в отделението за досмилане, 

е 72т. Демонтажът им ще се извърши както и при другите мелници – чрез разглобяване на 
барабан и капаци. 

Монтираните в отделение филтрация вакуум-филтри се демонтират след разглобяване 
на барабан и вана. Общото тегло на вакуум-филтъра е 18т, а най-тежкият възел – 10т. 

 
Сгъстители ф18м с помпени станции 

Тъй като сгъстителите са разположени в една редица на открито с достъп от горе и от 
долу, то демонтажът на механичната им част не представлява проблем. 

В подвалите на помпените станции  има монтирани центробежни помпи. Техният 
демонтаж ще се извърши слез разрушаване на тухлената конструкция на станцията. 

 
При демонтажните работи на машините и съоръженията и нарязването им за 

скрап е необходимо да се спазват следните изисквания : 
 - От Главна понизителна подстанция (ГПП) е изключено напрежението на 

Обогатителна фабрика ,,Медет”, но при започване дейностите по Техническата ликвидация е 
задължително да се изисква писмено потвърждение от оператора на ГПП-Медет. 

 - Преди започване не дейностите в следните подобекти: Ново едро трошене, Старо 
едро трошене, Средно и ситно трошене и тунелите под сгъстителите е необходимо да се 
изпомпа дрениралата вода, която е около 1,5-2м.  

- Задължително да се проверява товароносимостта на площадките върху които ще се 
извършват демонтажните работи и рязането за скрап. 

Горното изискване е задължително поради факта, че значителна част от 
съществуващите площадки са силно корозирали и с компрометирана товароносимост. 

- Да се използват подходящи подемни съоръжения и сапани. 
- Ежедневно преди започване на работа техническият отговорник  да  направи оглед на 

съществуващото положение и да се маркират работните площадки със сигнална лента. 
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- Ежедневно преди започване на работа, техническият персонал  да  бъде инструктиран 
за безопасни условия на труд. 

- Да не се допуска техническия персонал на работната площадка  без ЛПС /лични 
предпазни средства/ 

-На работната площадка да не се допускат външни лица нямащи отношение към 
Техническата ликвидация. 

-При възникване въпроси за демонтаж на дадена машина или съоръжение да се изиска 
присъствието на проектант.  

 
ІV.1.3. Част: СК 

Избраната технология на разрушаване се определя в зависимост от вида на 
конструкциите и строителните материали, с отчитане въздействието на всички фактори от 
разрушаване и демонтаж. 

Техническите решения и технологии за разрушаване и демонтаж, както и разчистването 
и депонирането на строителни отпадъци след разрушаване, са намерили конкретно отражение 
в изготвените по подобекти количествени сметки на видовете СМР. Основните СМР са 
свързани основно с два вида разрушаване: 

- Разрушаване на армиран и неармиран конструктивен бетон чрез взривяване и 
доразбиване с багер-хидрочук; 

- Разрушаване с хидравличен багер чук; вкл. разбиване с хидравличен багер чук на 
бетонови настилки, канали, шахти и др. 

Предвижда се рязане на армировка с оксижен; демонтаж на стоманени строителни 
конструкции, механизирано или ръчно и предвиждането им за скрап. Преди разрушаването на 
бетоновите и стоманобетонови конструкции, изпълнени под котата на терена, се предвижда 
изкоп до 1м за тяхното разкриване. Строителните отпадъци се пробутват с булдозер, 
натоварват и транспортират до трошачна мобилна инсталация на конкретното транспортно 
разстояние. Подвалите към сградите се запълват с готов продукт - трошен камък с 
уплътняване, получен от трошачната мобилна инсталация. 

При изпълнение на разрушаването има съпътстващите го допълнителни дейности от 
въздействие на различни фактори, като например извличане на стоманени конструкции, като 
са приети известни загуби на стомана за скрап. Тези загуби са обосновани и от наличието на 
армировки и стоманени конструкции в напреднал стадий на корозия, тънколистни ламарини и 
т.н. 

ГЛАВЕН КОРПУС 

Поради конкретните проектни и строителни решения при проектирането и изграждането 
на сградите на Главен корпус, разрушаването на строителните конструкции трябва да се 
изпълни на определен начин. Това се дължи на съществуващата компановка, като от подобект 
„Реагентово отделение” до подобект „Склад за концентрат”, няма надлъжни дилатационни 
фуги. Главен корпус е конструиран като седем корабна конструкция с общи колони между 
отделните халета и сгради. В напречна посока Главен Корпус е разделен на 6 деформационни 
блока с пет напречни дилатационни фуги, в зоната на които колони, ферми и греди са сдвоени. 

В отделните халета и сгради към Главен корпус, след демонтажа, изнасянето и 
транспортирането на част от стоманените конструкции за скрап, на етернитовите и 
стъклопластови плоскости, хидроизолации, дървен материал и др., разрушаването им трябва 
да стане на етапи в следната технологична последователност: 

ПЪРВИ ЕТАП 
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- към подобект „Реагентово отделение”:  Разбиване на стоманобетоновите конструкции 
на халето с багер-хидрочук; 

- към подобект „Мелнично отделение”:  Разбиване на покривните панели, ферми и двете 
калканни фасади с багер-хидрочук, включително Крановата естакада от запад; 

- към подобект „Стари Междинни бункери”:  Разбиване конструкциите над котата на 
бункерите с багер-хидрочук и на конструкциите в западната част на корпуса извън бункерите, 
включително на подобект 60.2. „Естакада №3 от Претоварна станция до Стари Междинни 
бункери”. Тези дейности да започнат и след разбиване конструкциите на монолитната 
стоманобетонова естакада от запад и демонтажа на стоманената пътеходна естакада между 
„Стари Междинни бункери” и „Нови Междинни бункери”; 

- към подобект „Флотационно отделение”:  Разбиване на покривните панели, ферми и 
калканните фасади с багер-хидрочук. 

ВТОРИ ЕТАП 
- към подобект „Подстанция към Главен Корпус”:  Цялостно разбиване на строителните 

конструкции и калканните фасади с багер-хидрочук; 
- към подобект „Стари Междинни бункери”:  Разбиване конструкциите на бункерите 

чрез взривяване (ПВР). 

ВАЖНО: 
Съществуващият магистрален водопровод, който преминава през подобект 18.4. „Мелнично 
Отделение”, се измества по ново трасе под съществуващия път между подобекти 18.2. 
„Реагентово отделение” и 18.1. „Нови Междинни бункери”. За периода на изграждането на 
новото трасе на водопровода е осигурен временен подход до ГПП,,Медет” от държавния път 
гр.Златица - с.Панагюрски колони. 
Изместването е отразено в работен проект по част ВиК и трябва да се изпълни едва след 
разрушаване на подобекти: 

- 18.2. „Главен Корпус. Реагентово отделение”; 
- 17. „Склад за реагенти”; 
- Стоманобетоновата естакадата за ГТЛ напречно над пътя, между подобекти 18.3. 

„Стари Междинни Бункери” и 18.1. „Нови Междинни Бункери”, която е към подобект 60.2. 
„Естакада №3 от Претоварна станция до Стари Междинни Бункери”; 

- 18.1. Горната част на „Нови Междинни Бункери”, вкл. стоманената пешеходна естакада 
над пътя. 

Изместването на тръбопровода да стане преди разрушаването на подобекти: 
- 18.3. „Стари Междинни бункери”; 
- 60.2. „Естакада №3 от Претоварна станция до Стари Междинни Бункери”, която се 

разрушава едновременно със западната част на Стари Междинни бункери посредством 
разбиване с багер-хидрочук; 

- 18.4. „Мелнично Отделение”, вкл. крановата естакада от запад; 
- 18.12. „Приемно за стоманени топки”. 

Непосредствено преди разрушаването на горните четири подобекта, за предпазване на 
изпълнения вече тръбопровод (заложен на 1,35м от кота терен до кота горен ръб 
тръбопровод), да се предприемат мерки за неговата защита. Става посредством натрупване 
върху трасето на водопровода на отразения в КС обем към 18.3. „Стари Междинни Бункери” 
натрошен продукт от мобилната трошачка с дебелина 2м и средна широчина 7м, с което се 
предпазва новия тръбопровод от поражения по неговата дължина от 250м от падащи 
стоманобетонови късове. Натрошения продукт за защита в последствие се използва, но след 
разрушаване на „Стари Междинни Бункери” за запълване на неговите подвали. 
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ВАЖНО: 

Стоманобетоновите сгъстители се разрушават последни, поради опасност от 
компрометиране на съществуващия път между тях и подобект 18.10. „Главен Корпус. Склад за 
концентрат”, който ще се изпозва по време на разрушаването. 

Позиция 18.1. „НОВИ МЕЖДИННИ БУНКЕРИ” 

Съгласувано с Възложителя, към подобект 18.1. „Нови Междинни бункери” се разбиват 
само стоманобетоновите конструкции над кота 1044,50 - над котата на бункерите с багер-
хидрочук, което трябва да стане много внимателно за ненарушаване на запазващатата се 
покривна конструкция от юг до пътя до кота 1044,50. Разбиват се и конструкциите в първото 
междуосие от запад в участъка на влизащата към него естакада между Стари и Нови 
междинни Бункери, включена към подобект 60.2. „Естакада №3 от Претоварна станция до 
Стари Междинни Бункери”. 

В рамките на работен проект се изпълняват СМР за обезопасяване на оставащите 
конструкции, посредством затваряне на съществуващите отвори на кота 1044,50 за подаване на 
руда в бункерите, както и на входните отвори за врати на кота терен. С цел допълнително 
обезопасяване на оставащото съоръжение се предвижда изкопаване на преграден изкоп, 
непосредствено до северната стена на сградата. За ограничаване на достъпа от главния път 
към съществуващия служебен път, след приключване на СМР, се предвижда изпълнение на 
заграждение от земно-насипен материал. 
За извършване на демонтажните, разрушителни и строителни дейности на Нови междини 
бункери над кота 1044,50м, има осигурен подход от държавния път гр.Златица - с.Панагюрски 
колони. 

Стоманобетоновата конструкция на Нови междини бункери до кота 1044,50 се запазва за 
да служи като подпорна стена на единствената пътна връзка до ГПП ,,Медет”. 

Позиция 20. „КОРПУС СРЕДНО И СИТНО ТРОШЕНЕ (КССТ)” 

Особености при разрушаването на строителните конструкции има към подобект КССТ, 
където на един първи етап се разрушават основните носещи конструкции на сградата по 
четирите фасади и покрив чрез разбиване с багер-хидрочук. На втори етап се разбива 
масивния фундамент на трошачките чрез взривяване. 

. Позиция 60.1. „ЕСТАКАДА №3 от КССТ до ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ” 

В надземната част от сечението на естакадата, напречно на нея и от страната на 
съществуващата по-долу сграда, позиция 26. „Склад Рудник Медет” от ПУП., има изградена 
съществуваща подпорна стена от каменна зидария с къс участък, а перпендикулярно на нея по 
дължината на тунела втора подпорна стена от каменна зидария, която трябва да се запази. 
Между двете подпорни стени има работна фуга с широчина средно от 5см. При разрушаване 
сечението на тунела, късият участък от подпорната стена перпендикулярно на тунела, ще се 
саморазруши. 

При извършване на СМР подпорната стена от каменна зидария изпълнена 
успоредно на тунела на естакадата задължително да се запази от компрометиране. 

 
ІV.2.Етапи при изпълнение на демонтажните работи и разрушаване на сградите 

2.1.Разрушаване на надземната част на Естакада №1 от Нов КЕТ до Открит склад 
за руда. 

2.2.Оформяне площадката на Изпълнителя включващата площ между Ново, Старо 
едро трошене и Открит склад за руда. 
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На площадката ще се разположът 40т автокантар, подвижна трошачка инсталация, 
определени складови площи за строителни отпадъци, метален скрап, опасни отпадъци и 
строителен материал. 

За да започнат демонтажните дейности в двете отделения е необходимо да се разрушат 
следните подобекти: 

-Реагентно отделение, 
-Склад за флотациони масла, 
-Склад за реагенти, 
-Надстройката на Нови междини бункери   
-Битовата сграда към Главен корпус. 
За извършване на демонтажните, разрушителни и строителни дейности на Нови 

междини бункери над кота 1044,50 м е осигурен подход от държавния път гр.Златица-
с.Панагюрски колони. 

Стоманобетоновата конструкция на Нови междини бункери до кота 1044,5 се 
запазва,за да служи като подпорна стена на единствената пътната връзка до ГПП,,Медет”. 

  2.3.Демонтаж от ГПП,,Медет”на захранващи кабелни въздушни линии (6бр.)до 
Главен корпус  (6 kV)  от стоманено-алуминиев проводник тип АС-240mm2 положени на 
висящи изолатори на стоманорешетъчни стълбове. 

2.4.Изместване на водопровод ф1000мм от Мелнично отделение по ново трасе по 
пътя между Нови и Стари междини бункери.За периода на изграждането на новото трасе на 
водопровода е осигурен временен подход до ГПП,,Медет”от държавния път гр.Златица-
с.Панагюрски колони. 

Водопроводната мрежа във всички цехове е изключена от захранващия водопровод 
минаващ през Мелнично отделение  ф 1000мм. 

Всички демонтажни дейности по водопроводната може да се изпълнява съвместно с 
демонтажа на основното технологично оборудване. 

След изграждането на новото трасе на захранващия водопровод и пускането му в 
експлотация да се демонтира стария водопровод от приемната шахта на кота 1041м намираща 
се северозападно от ГПП,,Медет”. 

Строителните работи по изместването е необходимо да се извършат така, че да не се 
пречи на подаването на свежа производствена  вода към ОФ”Асарел”от яз.„Ламашко дере”. 
Това трябва да е съгласувано със съответните специалисти на „Асарел-Медет” АД. 
Необходимо е да се направи организация, при която строителството ще се осъществи когато 
водоемът „Ламашко дере” е пълен с вода до НВВН, което ще позволи да не се прекъсва 
подаването на свежа вода към ОФ”Асарел”. Самото изграждане трябва да се извърши в 
максимално кратки срокове. 

 
   2.5.Изместване на 2бр.въздушни кабелни линии южно от сгъстители ф18м. 

Трасето на кабелите ще бъде преместено вън от обсега на площадката на техническата 
ликвидация (на срещуположната страна на пътя, която граничи със сгъстителите). Кабелите 
ще са положени въздушно. За целта ще се монтират стоманобетонни стълбове с височина 7,5 
m. Разстоянието между тях ще е средно 20m. 

При поставянето на стълбовете трябва да се има предвид, че успоредно на пътя от 
страната на трасето за кабелите подземно има тръбопровод за питейна вода. Стълбовете 
трябва да са минимум на 50 cm от тръбопровода. 

Кабелите ще се бъдат закрепени със скоби за изтеглено предварително метално въже с 
помощтта на скоби. 

По протежение на кабелното трасе върху стълбовете ще има изтеглено стоманено-въже 
за защита от мълнии, което ще бъде свързано към заземяването на стълбовете. Всеки пети 
стълб ще бъде заземен чрез заземителна шина и заземителен кол. 
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При мотажа на стълбовете трябва да се изградят фундаменти, като всеки стълб трябва да 
се монтира така, че долният му край да е на дълбочина не по-малка от 1,2 m от кота терен и до 
дълбочина 10 cm от кота терен да бъде залят с бетон с диаметър не по-малък от 50cm. 

При изтеглянето на носещото въже и кабелите да се осигури оптимален провес, така че 
при температурни промени да не са подложени на механични усилия и напрежение. 

   2.6.Демонтаж на гуменото платно от лентовите транспортьри и подготовка за 
транспортиране. 

2.7.Рзрушаване на отделните сгради с хидравличен чук или взривяване и демонтаж 
на машините и съоръженията в тях. 

2.8.Натрошаване на стоманобетона,отделяне на армировката и с получения 
строителен материал се запълват подвалите, илишъка се депонира в подходите до Ново и 
Старо едро трошене. 

2.9.Тухлите се натрошават и натрошения материал се насипва върху строителния 
материал (натрошен бетон) с което се подготвя техническата рекултивация.  

2.10.На площадката на Изпълнителя се складира металния скрап, 
ел.двигатели,трансформатори,строителни отпадъци-гумени платна,изолация от 
покривите,етернитови и стъклопластови плоскости от където след комплектоване се измерват 
на 40т автокантар и се транспортират към определените площадки за приемане на строителни 
отпадъци.  

3. ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ПО ПОДОБЕКТИ 

19.1. НОВ КОРПУС ЕДРО ТРОШЕНЕ (КЕТ) 

Сградата е заложена частично в терена. Изпълнена е в два обема, двукорабна, с външен 
приемен бункер за руда. Състои се от едно основно тяло с размери в план 18 х 24 м и височина 
Нср = 5 м над терена, и спомагателна по-ниска част с размери в план 6 х 24 м и височина Нср = 
7 м. Приемният бункер е с размери в план 12 х 8м. Покривите са едноскатни с битумна 
хидроизолация. Ограждането е с видима тухлена зидария, а прозорците са монтажни, 
стоманобетонови. Останалата вътрешна дограма е предимно метална. Сградата е съоръжена с 
мостов кран. Основното хале е с подвал, в който е монтирана трошачката. От него започва 
подземната част на подобект 58.1. Естакада №1 от Нов КЕТ до Открит склад за руда. 
Спомагателната част е двуетажна с офиси, работилници, ел.помещения и др. 

1. Вид конструкция 

Конструкцията е монолитна, стоманобетонова, скелетно - гредова от носещи греди, 
колони и междинни плочи. Покривът е от стоманобетонови ПП панели, върху монолитни 
греди. Стените на подвала и приемния бункер са масивни, стоманобетонови. Тухлените стени, 
външни и преградни, са с дебелина 25 cm в комбинация със стоманобетонови сглобяеми 
прозорци. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на стоманени врати, прозорци, парапети ръчно; 
- демонтаж на стоманени врати гаражен тип, стълби и площадки механизирано; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук; 
- разбиване стоманобетонови настилки, канали, шахти и др. с хидравличен багер чук; 
- отделяне на стоманени конструкции от разрушени строителни конструкции; 
- донатрошаване на стоманобетонови строителни отпадъци до готов продукт - 

трошен камък, с трошачна мобилна инсталация и сепариране на армировката; 
- засипване на строителни подвали с натрошен продукт от трошачна мобилна 

инсталация с механизирано уплътняване; 
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- демонтаж, отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителни отпадъци, като 
стъклопласт и хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 

19.2. СТАР КОРПУС ЕДРО ТРОШЕНЕ (КЕТ) 

Старият КЕТ е двукорабна сграда, вкопана частично в терена, с дължина 42,50 м - 7 
междуосия по 6,00м. По високото хале е с отвор 15м и височина над настилката 13м, височина 
над терена – 6м. По-ниското хале е с дължина 35,50м, отворът е 9м, а височината е 6,80 м. В 
основното хале е изграден подкранов път за мостов кран. Към сградата са изградени външни 
приемни бункери за руда, които са с размери в план 30 х 9м. Под основното и спомагателното 
хале е изпълнен подвал с дължина 30 м и максимална дълбочина под настилката 11,50 м. В 
подвала са изградени фундаментите на трошачките и едно междинно ниво. От подвала започва 
подземната част на подобект 58.2 Естакада №1 от Стар КЕТ до Открит склад за руда. 

Достъп в сградата има от север. 

1. Вид конструкция  

Основната носеща конструкция на халето е стоманобетонова, рамкова. Състои се от 
монолитно изпълнени колони с греди и покривна плоча за спомагателния корпус и ригели от 
стоманобетонови сглобяеми ферми за основната сграда с покритие от стоманобетонови ПП 
панели. Подкрановите греди са монолитни стоманобетонови. Стените на подвала и приемния 
бункер са масивни, стоманобетонови. Фасадните и преградните стени са тухлени с дебелина 
25 см, със стоманобетонов монолитен скелет. Прозорците са монтажни, стоманобетонови. 
Остъкляването е компрометирано и заменено с листове стъклопласт и метални листове. 
Междинното ниво в подвала е изпълнено като гредова стоманобетонова плоча. Настилките са 
бетонови, армирани. Изградени са стоманени стълби и обслужващи площадки. 

Стоманобетоновите конструкции в зоната на бункерите са в лошо състояние. 

Стоманобетоновите фундаменти за трошачките не са предвидени за разрушаване, тъй 
като са заложени дълбоко под нивото на терена. 

Подвалът е предвиден за засипване с натрошен продукт, след като се демонтират 
стоманените конструкции и се разруши стоманобетоновото междинно ниво. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на стоманени строителни конструкции, механизирано и ръчно, 

включително стоманени врати, стълби и площадки, парапети; 
- изкоп с багер в ЗП за разкриване на стоманобетонови/бетонови конструкции; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук за машинно товарене; 
- разбиване стоманобетонови и бетонови настилки, канали, шахти с хидравличен 

багер чук; 
- отделяне на стоманени конструкции от разбити строителни конструкции; 
- донатрошаване на строителни отпадъци с трошачна мобилна инсталация до готов 

продукт - трошен камък, вкл. отделяне на армировката; 
- демонтаж, отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителните отпадъци, 

като стъклопласт и хидроизолации, до депо за опасни отпадъци; 
- засипване на строителни подвали с натрошен продукт от трошачна мобилна 

инсталация с механизирано уплътняване. 

58.1. ЕСТАКАДА №1 от НОВ КЕТ до ОТКРИТ СКЛАД ЗА РУДА 

Естакадата е линейно съоръжение с обща дължина 243м, изпълнена частично под нивото 
на терена, над терена е изпълнена частично от стоманобетон, частично от стомана. 
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Подземната част е с дължина 50м и светли размери на сечението 5,50 х 2,50м. Не се 
предвижда за разрушаване, освен последните 10м, където излиза над терена.  

Стоманобетоновата част на естакадата е с дължина 40м и се състои от обслужваща 
сграда, която е с размери 10,80 х 6,60 м и височина 9 м, в следващите 10м естакадата е върху 
терена, като покривът и е на височина 6,40 над терена. Първият отвор е с дължина 19м, а 
първата опора е с височина 6,40м. Светлото сечение на естакадата 4,80 х 3,20м. 

Стоманената част е с обща дължина 153 м – 3 отвора х 36 м и един 45м. Максималната 
височина на опорите е 20 м над терена. Стоманената естакада е с размри на сечението 4,50 х 
3,20м за първите три отвора и 6 х 4,50-6,50м за последния отвор. 

1. Вид конструкция  

Подземната част е изпълнена като затворено монолитно стоманобетоново сечение със 
сводест покрив. 

Обслужващата сграда е монолитно изпълнена. Подовата плоча е на 2,35 над терена и се 
опира на стоманобетонови стени по периферията. Върху стените стъпват колоните, носещи 
покривните греди и плоча. Ограждащите стени са тухлени, прозорците са със 
стоманобетонови рамки, монтажни. В и извън сградата са изпълнени стоманени монорелсови 
пътища. 

Стоманобетоновата част на естакадата е изпълнена монолитно, като е решена с две 
надлъжни главни греди с височина 2 м, стъпващи на опорите, а между гредите е подовата 
плоча с второстепенни напречни греди. Покривната плоча е с надлъжни и напречни греди, 
стъпващи през три метра на стоманобетонови колонки, които се опират върху главните подови 
греди. Между колонките са оформени прозорци, които са монтажни със стоманобетонови 
рамки.  

Стоманената част е изпълнена с ферми – вертикални и хоризонтални, оформящи 
пространствени конструкции, опираща се на мощни, монолитно изпълнени стоманобетонови 
опори. Подовото покритие в първите три отвора е от стоманобетонови ПП панели, а в 
последния отвор е изпълнена стоманобетонова плоча, върху оставащ кофраж от ламарина. 

Ограждането – стенно и покривно е изцяло от вълнообразни етернитови плоскости. 

Конструкциите са в лошо състояние. 

Стоманените ферми не се предвиждат за демонтаж, а за саморазрушаване, при 
взривяване на стоманобетоновите опори. 

Разрушената част от подземния тунел се предвижда за засипване с натрошен продукт. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на етернитовите плоскости; 
- натоварване и транспорт на опасни строителните отпадъци (етернит) до депо за 

опасни отпадъци; 
- демонтаж на стоманени строителни конструкции, механизирано и ръчно, 

включително стоманени врати, стълби и площадки, парапети – където има 
безопасен достъп; 

- изкоп с багер в ЗП за разкриване на стоманобетонови/бетонови конструкции; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук за машинно товарене 

– за стоманобетоновата част от естакадата; 
- разбиване стоманобетонови и бетонови настилки с хидравличен багер чук; 
- взривяване на стоманобетонови конструкции – за масивните опори на стоманената 

част; 
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- доразбиване на взривения стоманобетон с хидравличен багер чук за машинно 
товарене; 

- отделяне на стоманени конструкции от разбити строителни конструкции – за 
фермите; 

- донатрошаване на строителни отпадъци с трошачна мобилна инсталация до готов 
продукт - трошен камък, вкл. отделяне на армировката; 

- засипване на строителни подвали с натрошен продукт от трошачна мобилна 
инсталация с механизирано уплътняване. 

58.2. ЕСТАКАДА №1 – 2 бр. ЕСТАКАДИ, ОТ СТАР КЕТ ДО ОТКРИТ СКЛАД ЗА РУДА 

Естакадите са две еднакви линейни съоръжения с обща дължина 152,50м, всяка, 
изпълнени частично под нивото на терена. Завършват над Открития склад със сграда за 
задвижните станции на транспортните ленти. 

Подземните части са с дължина 65м, всяка, и светли размери на сеченията 4,50 х 3,05м. 
Не се предвиждат за разрушаване, освен последните 10м, където излизат над терена.  

Надземната част на естакадите е с дължина 87,50м и се състои от обслужваща сграда, 
която е с размери 12,20 х 5,20м и височина 5,70м, за всяка, продължават с четири отвора по 
15м, един от 11м и конзолен участък 4,25м, като в последните 12,50м е развита сградата. 
Сечението на естакадите е 5,20 х 3,70м. 

Сградата за задвижните станции е с размери в план 12,50 х 16,50м, височина 10м над 
подовата плоча, като е издигната на колони с височина над съществуващия терен 15м и обща 
височина над дъното на склада от 19м. 

1. Вид конструкция  
Подземните части са изпълнени със затворено монолитно стоманобетоново сечение 

със сводест покрив. 

Надземните части са стоманобетонови. Обслужващите сгради са монолитно изпълнени. 
Подовите конструкции са част от естакадите и са решени с по две главни надлъжни греди, 
стъпващи на колони в ъглите на сградите, напречни второстепенни греди и плоча. Покривната 
конструкция е решена аналогично и се опира на същите колони. Ограждащите стени са 
тухлени, прозорците са със стоманобетонови рамки, монтажни. В и извън сградите е изпълнен 
общ стоманен монорелсов път. 

Самите естакади също са изпълнени монолитно, като са решени с по две надлъжни 
главни греди с височина 1,50 м, стъпващи на опорите, а между гредите е подовата плоча с 
второстепенни напречни греди. Покривната плоча е с надлъжни и напречни греди, стъпващи 
през три метра на стоманобетонови колонки, които се опират върху главните подови греди. 
Между колонките са оформени прозорци, които са монтажни със стоманобетонови рамки.  

Опорите са стоманобетонови, рамкови, с височина над съществуващия терен около 8 м. 

Подовата конструкция на сградата за задвижните станции обхваща конзолния участък и 
част от последния отвор. Изпълнението е монолитно. Четирите надлъжни греди на естакадите 
се опират на мощна напречна греда и се издават конзолно. Напречната греда е със 
кутиеобразно сечение с габаритни размери 1,50 х 2,50 м. Тя се опира върху три 
стоманобетонови колони с пирамидална форма, които оформят напречна рамка. Колоните 
стъпват върху дъното на Склада за руда. В долната си част колоните са облицовани със 
стоманени плочи.  

Подовата плоча на сградата е развита върху допълнителна система от второстепенни 
греди. Самата сграда е със скелетна, рамкова конструкция, с пълностенни стоманобетонови 
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колони и ригели и допълнителни фасадни и покривни греди и покривна плоча. Стените са 
тухлени, с дебелина 25 см, прозорците са монтажни, стоманобетонови.  

Конструкциите са в не добро състояние, с много участъци с оголена армировка.. 

Остъкляването е компрометирано по цялата дължина на двете естакади и заменено, 
отчасти, с вълнообрани плоскости от стъклопласт. 

Разрушената част от подземния тунел се предвижда за засипване с натрошен продукт. 

Основната част от естакадите е предвидена за разрушаване с багер-хидрочук, а 
масивните колони и подова конструкция над склада са предвидени за взривяване, като 
колоните се разрушават до нивото на терена, а останалата част ще се разруши заедно със 
дъното на склада. 

2. Технически решения по разрушаването  
- натоварване и транспорт на опасни строителните отпадъци стъклопласти, 

хидроизолации, до депо за опасни отпадъци; 
- демонтаж на стоманени строителни конструкции, механизирано и ръчно, 

включително стоманени врати, стълби – където има безопасен достъп; 
- изкоп с багер в ЗП за разкриване на стоманобетонови/бетонови конструкции; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук за машинно товарене  
- взривяване на стоманобетонови конструкции – за масивните опори и греди; 
- доразбиване на взривения стоманобетон с хидравличен багер чук за машинно 

товарене; 
- отделяне на стоманени конструкции от разбити строителни конструкци; 
- донатрошаване на строителни отпадъци с трошачна мобилна инсталация до готов 

продукт - трошен камък, вкл. отделяне на армировката; 
- засипване на строителни подвали с натрошен продукт от трошачна мобилна 

инсталация с механизирано уплътняване. 

58.3. ОТКРИТ СКЛАД ЗА РУДА 

Конструкцията на Открития склад за руда обхваща дъното под купа руда, в което са 
оформени течките и подземните помещения отдолу, от които тръгват транспортните ленти, 
както и две сгради, обслужващи лентите. 

Складът е изпълняван на два етапа, като старата част е в зоната, където са се 
разтоварвали лентите от подобект 58.2. Естакада №1 – 2 бр. естакади, от стар КЕТ до Открит 
склад за руда. Съоръжението е с размери в план 31,50 х 27,60м и дълбочина под течките 10м, с 
междинно ниво. Новата част е в зоната на подобект 58.1 Естакада №1 от нов КЕТ до Открит 
склад за руда. Размерите в план са 44,30 х 8,70м, дънната плоча, към която са течките е на две 
нива, максималната дълбочина е 7,50м, като е изпълнена междинна плоча на няколко различни 
коти. 

Достъпът е по тунел с дължина 23м и светло сечение 3,50 х 4,00м. 

Двете съоръжения са на дълбочина под терена 3-4 м. Колоните на трите Естакади №1 
стъпват върху конструкциите на склада. 

Едната сграда на повърхността е двуетажна, с размери 18,75 х 6,00м, височина над 
терена, откъм началото на Естакади №2, е 11м. Другата е едноетажна, с размери 9,80 х 8,95м, 
височина над терена, откъм началото на Естакади №2, е 6м. 

1. Вид конструкция  

Дънните плочи на новия и на стария склад са стоманобетонови, монолитно изпълнени, с 
дебелина 1 м, подпряни на масивни стени по периферията и на вътрешни надлъжни стени 
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между течките, като се отделят пет зони, от които тръгват лентите за петте Естакади №2 и 
шеста обслужваща зона. 

Междинните плочи са гредови, монолитни. 

Външните сгради са скелетни, рамкови, с пълностенни стоманобетонови колони и ригели 
и допълнителни фасадни и покривни греди, покривни плочи. Междинния етаж е плоча върху 
система от греди, стъпващи на колоните. Стените са тухлени, с дебелина 25 см, прозорците са 
със стоманени и стоманобетонови рамки. Остъкляването е компрометирано. 

В подземните и надземни помещения са монтирани стоманени монорелси, стълби, 
площадки и др. 

Външните сгради са предвидени за разрушаване с багер-хидрочук, а масивната дънна 
конструкция, заедно с опорните стени са предвидени за взривяване, след като се отстрани 
насипа върху тях. Разрушаването е прието да се изпълни до линията на терена от страната на 
Естакади №2. Оставащияt подвал се запълва с изкопаните, предварително, земни маси. 

2. Технически решения по разрушаването  
- натоварване и транспорт на опасни строителните отпадъци като хидроизолации и 

др., до депо за опасни отпадъци; 
- демонтаж на стоманени строителни конструкции, механизирано и ръчно, 

включително стоманени врати, стълби – където има безопасен достъп; 
- изкоп с багер в ЗП за разкриване на стоманобетонови/бетонови конструкции; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук за машинно товарене  
- взривяване на стоманобетонови конструкции – за основната конструкция на склада; 
- доразбиване на взривения стоманобетон с хидравличен багер чук за машинно 

товарене; 
- отделяне на стоманени конструкции от разбити строителни конструкци; 
- донатрошаване на строителни отпадъци с трошачна мобилна инсталация до готов 

продукт - трошен камък, вкл. отделяне на армировката; 
- засипване на строителни подвали със земни почви с механизирано уплътняване. 

59.1. ЕСТАКАДА №2 ОТ ОТКРИТ СКЛАД ЗА РУДА ДО КССТ 

Естакадaтa e линейнo съоръжениe, в което е монтирана ГТЛ за технологична обвръзка на 
подобекти Открит склад за руда и КССТ. Естакадата има напречно сечение с широчина 5м, 
дължината 65м и височина Н = 3м. Разположена е над нивото на терена и е подпряна върху пет 
рамкови опори. Първата опора е на височина над терена Н = 1,40м, а последната е на височина 
над терена Н=11,00м. Подовата плоча е стоманобетонова гредова с надлъжни и напречни 
греди, като има изградени и стоманобетонови стъпала по цялата дължина на естакадата от 
двете страни на ГТЛ. Покривната плоча също е стоманобетонова гредова с надлъжни и 
напречни греди, покрита с битумна хидроизолация. По двете фасади на естакадата има 
стоманобетонови колонки, разположени срещу всяка напречна греда от покривната плоча. 
Прозорците са стоманени. Отворите за прозорците по едната фасада са затворени с тухлени 
зидове с дебелина 12см. 

Между втората и третата опора под на естакадата има едноетажна конструкция с размери 
в план 5,00 х 10,60м и средна височина Н = 5,65м, изградена изцяло от преградни тухлени 
зидове с дебелина 25см. Покрива е подовата плоча на естакадата. Прозорците и вратите са 
метални. Съоръжена е с стоманена монорелса. 

От подобект 59.2. Естакада №2 - 4бр. в посока към пътя има стоманобетонова стена със 
средна височина над терена Н = 1,25м и с дължина 32м, която подлежи на разрушаване. 
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. Вид конструкция 

Конструкцията на естакадата е затворено монолитно стоманобетоново сечение, с носещи 
греди, колони и плочи. Покривът на естакадата е монолитен стоманобетонов. Прозорците са 
стоманени. Отворите за прозорците по едната фасада са затворени с тухлени зидове с дебелина 
12см. Фасадите на помещението под естакадата са от тухлени стени с дебелина 25 cm. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на стоманени врати и прозорци ръчно; 
- демонтаж на стоманена монорелса механизирано; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук; 
- донатрошаване на стоманобетонови строителни отпадъци до готов продукт - 

трошен камък, с трошачна мобилна инсталация и сепариране на армировката; 
- демонтаж, отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителните отпадъци, 

като хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 

59.2. ЕСТАКАДА №2- 4броя естакади ОТ ОТКРИТ СКЛАД ЗА РУДА ДО КССТ 

Естакадите са линейни съоръжения, в които са монтирани ГТЛ за технологична обвръзка 
на подобекти Открит склад за руда и КССТ. Всяка от естакадите е с широчина 6м, дължина 
77м и височина Н = 3м. Образуват едно общо затворено сечение  като между отделните 
естакади няма преградни стени. При 60м от дължината на естакадите са разположени върху 
терена, а в другата над нивото на терена. Конструкцията им е сглобяема. Изградена е от 
четириотворни рамки разположени през 6м и надлъжни греди на всяка ос от рамката по цялата 
дължина на естакадите. По дължина на естакадите има две фуги, на тези места рамката е 
сдвоена.  Покрива е от сглобяеми ПП панели с фонари, като панелите са покрита с битумна 
хидроизолация. В зоната, където естакадите стъпват върху терена, са с настилка от армиран 
бетон с дебелина 20см, а в зоната където те са над терена подовата конструкция е гредова 
плоча с 8бр. надлъжни греди стъпващи върху ивична основа от страната на терена и напречни 
греди по цялата ширина на 4-те естакади. Колоните от рамките, които са по фасадата от 
страната на новата Естакада №2, стъпват върху единични стоманобетонови фундаменти, под 
които има масивна стоманобетонова подпорна стена. Също така между всяка от тези колони 
има други колони с по-малка височина и срещу всяка от тях има напречна греда по цялата 
щирочина на сечението. По тази фасада има тухлени преградни зидове с дебелина 25см и  
стоманобетонови прозорци, като зад прозорците е изграден нов тухлен зид с дебелина 12см. 
Другата фасада на естакадите е от към ската, там  крайната надлъжна греда стъпва директно 
върху масивна подпорна стена. На тази фасада няма прозорци. 

1. Вид конструкция 

Конструкцията на естакадите е затворено сглобяемо стоманобетоново  сечение,  със 
носещи греди, колони и плочи. Покрива на естакадата е от сглобяеми стоманобетонови ПП 
панели. Прозорците са стоманобетонови и са само по едната фасада. По същата фасада има 
преградни тухлени стени с дебелина 25cm, а зад прозорците друга тухлена стена с дебелина 
12см. Основите са стоманобетонови единични фундаменти под фасадни колони и 
стоманобетонови ивични основи под греди и стени. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на стоманени стълби, фонари и др. ръчно; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук; 
- донатрошаване на стоманобетонови строителни отпадъци до готов продукт - 

трошен камък, с трошачна мобилна инсталация и сепариране на армировката; 
- демонтаж, отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителните отпадъци, 

като хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 
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20. КОРПУС СРЕДНО И СИТНО ТРОШЕНЕ – КССТ 

Основната сграда на Корпус Средно и Ситно трошене е едноетажна, с размери в план 55 
х 19,5 м и височина при входа 26 м. В корпуса са разположени фундаментите на пет трошачки. 
Халето е с подкранов път за мостов кран. Под сградата е преминава тунел за ГТЛ с ширина 
4,50 м и дълбочина от 3,50 до 5,0 м под нивото на настилката. В източния край, в едно 
междуосие е изпълнен подвал с дълбочина 8 м, който продължава в полуподземно помещение 
извън сградата с дължина още 6 м и ширина 7,5 м. От там започва Естакада 3. Теренът около 
сградата е с големи денивелации, като от североизток сградата е вкопана на 5,50 м над нивото 
на настилкита, а от юг и запад, теренът е на ниво настилки. 

Към основната сграда са пристроени: от юг едно и двуетажни постройки с обща дължина 
61 м и ширина 8 м. Височината им е 3,5 м и 8,0 м. Под нея има подвал с дължина 36м и 
дълбочина около 2 м. От север е разположена Механична работилница, която е едноетажна, с 
размери 17,20 х 12,20 м и височина 10,60 м. Вътре има подкранов път. На северната фасада е 
пристроено и въздуходувно помещение – едноетажна сграда 15,50м х 5,10 м и височина 5,50 м. 

Главните надлъжни греди на петте Естакади 2 стъпват на конструкцията на основната 
сграда. 

1. Вид конструкция  

Основната сграда и механичната работилница са самостоятелни конструкции, 
стоманобетонови, рамкови, с пълностенни колони и ригели и монолитни покривни плочи. 
Подкрановите пътища са стоманобетонови, монолитно изпълнени. По фасадите са изпълнени 
греди на няколко нива. Затварянето е с тухлени зидове и прозорци със стоманобетонови рамки. 
Остъкляването е заменено с вълнообразни стъклопластови плоскости. 

Основната сграда е разделена на два блока с напречна фуга. Под терена са развити 
стоманобетонови подпорни стени. Фундаментите за трошачките са масивни, стоманобетонови, 
като височината над настилките е 12 м. Настилките са бетонови, армирани. Със стоманени 
профили са изпълнени обслужващи площадки, стълби, парапети и др. 

Останалите пристройки са със стоманобетонова конструкция, която е захваната към 
основната рамка на корпуса и се състои от колони, греди и плочи. Фасадните и 
разпределителните стени са тухлени. Дограмата е стоманобетонова. 

Основната носеща конструкция е в задоволително състояние. 

При разрушаването е прието, че първо ще се разрушат спомагателните сгради с багер-
хидрочук, след това ще се разруши основната сграда и оголените фундаменти за трошачките 
ще се разрушат чрез взривяване. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на стоманени строителни конструкции, механизирано и ръчно, 

включително стоманени врати, стълби и площадки, парапети; 
- изкоп с багер в ЗП за разкриване на стоманобетонови/бетонови конструкции; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук за машинно товарене; 
- разбиване стоманобетонови и бетонови настилки, канали, шахти с хидравличен 

багер чук; 
- разрушаване чрез взривяване на стоманобетонови конструкции – за фундаменти 

трошачки; 
- доразбиване на взривения стоманобетон с хидравличен багер чук за машинно 

товарене; 
- отделяне на стоманени конструкции от разбити строителни конструкции; 
- донатрошаване на строителни отпадъци с трошачна мобилна инсталация до готов 

продукт - трошен камък, вкл. отделяне на армировката; 
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- демонтаж, отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителните отпадъци, 
като стъклопласт и хидроизолации, до депо за опасни отпадъци; 

- засипване на строителни подвали с натрошен продукт от трошачна мобилна 
инсталация с механизирано уплътняване. 

60.1. ЕСТАКАДА №3 ОТ КССТ ДО ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ 

Естакадата е линейно тунелно съоръжение заложено частично при КССТ под терена. В 
него е монтирана ГТЛ за технологична обвръзка на подобекти КССТ и Претоварна станция. 
Напречното й сечение е дъговидно с широчина 5м и височина Н = 3,50 м, а дължината 112м. 
Покривния участък е с битумна обмазка. 

1. Вид конструкция 

Конструкцията на тунела е монолитна, масивна, стоманобетонова със стоманобетонова 
настилка. 

2. Технически решения по разрушаването  
- изкоп с багер в ЗП за разкриване на стоманобетоновите конструкции; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук; 
- донатрошаване на стоманобетонови строителни отпадъци до готов продукт - 

трошен камък, с трошачна мобилна инсталация и сепариране на армировката; 
- засипване на строителни подвали с натрошен продукт от трошачна мобилна 

инсталация с механизирано уплътняване. 

60.2. ЕСТАКАДА №3 от ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ДО СТАРИ МЕЖДИННИ 
БУНКЕРИ 

В този подобект са включени естакадата между ПС и СМБ, естакадата между СМБ и 
НМБ и сграда компресорно, която от юг е сблокирана с Мелнично отделение, а от изток със 
СМБ. 

Естакадите са линейни съоръжения. В тях самонтирана ГТЛ за технологична обвръзка на 
подобекти СМБ и Претоварна станция и СМБ и НМБ. 

Естакадата между ПС и СМБ има напречно сечение с широчина 5м, дължината 114м и 
височина Н = 3м. В участък с дължина 50м след Претоварна станция, естакадата е заложена 
върху терена, а в останалата си част до СМБ е разположена над терена, като стъпва върху пет 
броя стоманобетонови рамкови опори. До СМБ естакадата достига височина от терена 

 Н = 14,7м. Там където естакадата е върху терена, настилката и монолитната масивна 
стоманобетонова стена не подлежат на разрушаване. Покрива е от сглобяеми ПП панели 
покрити с битумна хидроизолация.  Прозорците са стоманобетонови, като част от техните 
отвори са затворени с тухлени зидове. 

Естакадата между СМБ и НМБ има напречно сечение с широчина 3,6м, дължината 23м и 
височина над терена Н=15м при НМБ. Покрива е монолитен покрит с битумна хидроизолация. 
Прозорците са стоманени. В края при НМБ е подпряна на скелетна конструкция от колони и 
греди. Монолитната стоманобетонова стена върху, която стъпват колоните на опорите, не 
подлежи на разрушаване 

Сградата на компресорното е двуетажна монолитна сграда изградена от двуотворни 
стоманобетонови рамки, която има размери в план 18 х 12м и обща височина Н=10,20м. 
Първото ниво на сградата е почти изцяло под нивото на терена и ограждащите стени са 
монолитни стоманобетонови. Второто ниво е над  терена. Междинната и покривната плочи са 
гредови. Покрива е едноскатен монолитно изпълнение покрит с битумна хидроизолация. 
Ограждането над терена е с видима тухлена зидария, а прозорците са монтажни, 
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стоманобетонови. Вътре има преградни тухлени зидове, които обособяват отделни помещения, 
както прозорци вътре в помещенията. Съоръжена е със стоманени монорелси. От западната 
страна на сградата тръгва подпорна стена под пътя от сгарадата, която не подлежи на 
разрушаване. 

1. Вид конструкция 

Конструкцията на естакадите е затворено монолитно стоманобетоново  сечение,  със 
носещи греди, колони, стени и плочи. Покрива на естакадата между ПС и СМБ е от сглобяеми 
ПП панели, а на естакадата между СМБ и НМБ е монолитен.  

Конструкцията на сграда компресорно е монолитна, стоманобетонова, скелетно-рамкова 
от носещи греди, колони и плочи. Покривът е монолитно изпълнение. Фасадите са от тухлени 
стени с дебелина 25 cm над нивото на терена , а под нивото на терена са стоманобетонови 
монолитни. Прозорците са стоманобетонови. Основите са ивични, бетонови.  

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на стоманени врати, стълби и площадки ръчно; 
- демонтаж на стоманена монорелса и други стоманени конструкции механизирано; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук; 
- донатрошаване на стоманобетонови строителни отпадъци до готов продукт - 

трошен камък, с трошачна мобилна инсталация и сепариране на армировката; 
- демонтаж, отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителните отпадъци, 

като хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 

61. ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ  

Сградата е заложена частично в терена. Състои се от едно основно тяло с размери в план 
12 х 12м и височина Нср = 10м. От западна и източна страна е сблокирана с подобекти 60.1. 
Естакада №3 от КССТ до Претоварна станция и 60.2. Естакада №3 от Претоварна станция до 
Стари Междинни Бункери. Покривът е двускатен с битумна хидроизолация. Ограждането е с 
видима тухлена зидария, а прозорците са монтажни, стоманобетонови. Сградата е съоръжена с 
мостов кран. Халето е с неголям подвал от западна страна. 

1. Вид конструкция 

Конструкцията е монолитна, стоманобетонова, скелетно- гредова от носещи греди, 
колони и междинна частично изпълнена плоча. Покривът е монолитно изпълнение. Стените 
под терена са масивни, стоманобетонови. Фасадите са от тухлени стени с дебелина 25 cm, със 
стоманобетонови прозорци. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на стоманени стълби и площадки, парапети и подобни ръчно; 
- демонтаж на стоманена врата гаражен тип, механизирано; 
- изкоп с багер за разкриване на стоманобетонови конструкци; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук; 
- разбиване стоманобетонови настилки, канали, шахти и др. с хидравличен багер чук; 
- отделяне на стоманени конструкции от разрушени строителни конструкции; 
- донатрошаване на стоманобетонови строителни отпадъци до готов продукт - 

трошен камък, с трошачна мобилна инсталация и сепариране на армировката; 
- засипване на строителни подвали с натрошен продукт от трошачна мобилна 

инсталация с механизирано уплътняване; 
- демонтаж, отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителни отпадъци, като 

стъклопласт и хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 

18.1. ГЛАВЕН КОРПУС. НОВИ МЕЖДИННИ БУНКЕРИ 
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Съгласувано с Възложителя, към подобекта се разбиват само стоманобетоновите 
конструкции над кота 1044,50 - над бункерите с багер-хидрочук. Бункерите не подлежат на 
разрушаване. Разбиването трябва да стане много внимателно със запазване и ненарушаване на 
оставащата съществуваща покривна стоманобетонова конструкция от юг на нивото на кота 
1044,50. В тази връзка, внимателно да се извърши и демонтажа на пътеходната стоманена 
естакада към „Нови Междинни Бункери”. Разбиват се и конструкциите в първото междуосие 
от запад в участъка на влизащата към него естакада между Стари и Нови междинни Бункери, 
включена към подобект 60.2. „Естакада №3 от Претоварна станция до Стари Междинни 
Бункери”. 

Частта от сградата за разрушаване е над кота 1044,50 - над бункерите, на котата на 
совалките. Изпълнена е в един обем, еднокорабна. Състои се от едно основно тяло с размери в 
план 10 х 156м и височина Н = 11м. Надлъжно сградата е разделена с дилатационни фуги на 
четири отделни конструкции през 36м и 42м, като основните носещи елементи при фугите са 
сдвоени. Покривът е двускатен, изграден от ПП панели покрити с битумна хидроизолация. 
Ограждането е с видима тухлена зидария, а прозорците са монтажни, стоманобетонови. 
Съоръжена е с мостов кран над совалките и монорелси за обслужващи телфери под котата на 
бункерите. Между нови и стари межднинни бункери има връзка посредством пътеходна 
стоманена естакада и стоманобетонова. Напречното сечение на стоманената естакада е 
широчина 1,70м и височина Н = 2,10м, а дължината 23м. Същата се демонтира механизирано. 
В първото междуосие от запад, на нивото на стоманобетоновата естакада има междинна плоча. 
Стоманобетоновите конструкции от първото междуосие от запад, където стоманобетоновата 
естакада е сблокирана с корпуса също се разрушава. По външната стена от изток е развита 
многораменна стоманена стълба за достъп до ниво совалки. 

1. Вид конструкция 

Конструкцията е монолитна, стоманобетонова, скелетно- гредова от носещи греди, 
колони, масивни бункери в голямата си част и междинни стоманобетонови плочи. Покривът е 
сглобяем. Бункерите са масивни, стоманобетонови. Тухлените стени са външни, с дебелина 
25 cm в комбинация със стоманобетонови прозорци. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на стоманени стълби и площадки, единични врати, парапети и подобни 

ръчно; 
- демонтаж на стоманена естакада, външни стоманени стълби по фасада и релси 

механизирано; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук; 
- отделяне на стоманени конструкции от разрушени строителни конструкции; 
- донатрошаване на стоманобетонови строителни отпадъци до готов продукт - 

трошен камък, с трошачна мобилна инсталация и сепариране на армировката; 
- демонтаж, отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителни отпадъци, като 

хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 

18.2. ГЛАВЕН КОРПУС. РЕАГЕНТНО ОТДЕЛЕНИЕ 

Сградата е изпълнена в един обем, еднокорабна, едноетажна, с вътрешни малки по обем 
подвали под терена. Състои се от едно основно тяло с размери в план 9,50 х 126,00м и 
височина Нср = 9м от терена. От южната страна е сблокирана с Стари Междинни Бункери на 
обща конструкция, без надлъжна фуга. Надлъжно сградата е разделена на четири отделни 
конструкции с дилатационни фуги през 36м и 18м, като основните носещи елементи при 
фугите са сдвоени. Покривът е еднокатен с битумна хидроизолация. Ограждането на 
калканните фасада, които са без прозорци и на основната фасада от запад са изпълнени с 
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видима тухлена зидария, като прозорците са монтажни, стоманобетонови. Сградата е 
съоръжена с мостов кран. 

1. Вид конструкция 

Конструкцията е монолитна, стоманобетонова, скелетно- гредова от носещи колони, 
покривни, подкранови и фасадни греди от сглобяеми елементи. Покривът също е от сглобяеми 
стоманобетонови ПП панели. Стените по двата калкана са масивни, стоманобетонови. В халета 
са изпълнени обособени помещения, също стоманобетонови. Тухлените стени, външни и 
преградни, са с дебелина 25 cm в комбинация със стоманобетонови сглобяеми прозорци. 
Технологичните врати са стоманени. Резервоари и подобни под кота настилка са покрити със 
стоманени тежки едрогабаритни покривни капаци. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на дървени единични врати с каси; 
- демонтаж на стоманени стълби, външен паянтов навес, единични врати и парапети 

ръчно, 
- демонтаж на капаци, технологични врати, стоманени площадки, кранови релси и 

подобни механизирано; 
- изкоп с багер за разкриване на стоманобетонови конструкци; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук; 
- разбиване  стоманобетонови настилки, канали, шахти и др. с хидравличен багер 

чук; 
- донатрошаване на стоманобетонови строителни отпадъци до готов продукт - 

трошен камък, с трошачна мобилна инсталация и сепариране на армировката; 
- засипване на строителни подвали – до ниво настилки с натрошен продукт от 

трошачна мобилна инсталация с механизирано уплътняване; 
- демонтаж, отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителни отпадъци, като 

хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 

18.3. ГЛАВЕН КОРПУС. СТАРИ МЕЖДИННИ БУНКЕРИ 

Сградата е изпълнена в един обем, еднокорабна, заложено частично под терена. Състои 
се от едно основно тяло с размери в план 12,50 х 186,00м и височина Н = 25м над терена. От 
западна страна е сблокирана с Компресорно отделение на обща конструкция, включено към 
подобект 60.2. Естакада №3 от Претоварна станция до Стари Междинни Бункери. От южна 
страна е сблокирана с Мелнично отделение, а от северна, с Реагентово отделение, на обща 
конструкция, без надлъжни фуги. През годините на експлоатация корпусът е удължен с 30м. 
Надлъжно сградата е разделена с дилатационни фуги на шест отделни конструкции през 36м и 
30м, като основните носещи елементи при фугите са сдвоени. Покривът е двускатен с битумна 
хидроизолация. Ограждането е с видима тухлена зидария, а прозорците са монтажни, 
стоманобетонови. Сградата е многоетажна с технологични нива - кота совалки с ГТЛ, 
стоманобетонови бункери, естакади под тях с ГТЛ за подаване на рудата в мелниците, офиси, 
работилници, ел.помещения и др. обслужващи и технологични помещения. Сградата е 
съоръжена с мостов кран над совалките и монорелси за обслужващи телфери под котата на 
бункерите. Халето е с неголям подвал под естакадите с ГТЛ. 

Към подобекта е добавена пристроена до северната фасада на Стари Междинни Бункери 
сграда, изпълнена от монолитни стоманобетонови скелетно- гредови конструкции от носещи 
покривна плоча, греди и колони. Сградата е в един обем с размери в план 6,60 х 5,30м и 
височина Н = 6м. Покривът е еднокатен с битумна хидроизолация. Ограждането е с видима 
тухлена зидария 25см, без прозорци, но с два отвора за технологични врати. 
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1. Вид конструкция 

Конструкцията е монолитна, стоманобетонова, скелетно- гредова от носещи греди, 
колони, масивни бункери в голямата си част и междинни стоманобетонови плочи. Покривът е 
монолитно изпълнение. Бункерите са масивни, стоманобетонови. Тухлените стени са външни, 
с дебелина 25cm в комбинация със стоманобетонови прозорци. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на стоманени стълби и площадки, единични врати, парапети и подобни 

ръчно; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук; 
- разрушаване на армиран бетон чрез взривяване и доразбиване с багер-хидрочук; 
- разбиване  стоманобетонови настилки, канали, шахти и др. с хидравличен багер 

чук; 
- отделяне на стоманени конструкции от разрушени строителни конструкции; 
- доразбиване на взривен стоманобетон с багер-хидрочук за машинно товарене; 
- донатрошаване на стоманобетонови строителни отпадъци до готов продукт - 

трошен камък, с трошачна мобилна инсталация и сепариране на армировката; 
- засипване на строителни подвали с натрошен продукт от трошачна мобилна 

инсталация с механизирано уплътняване; 
- демонтаж,  отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителни отпадъци, като 

стъклопласт и хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 

18.4. ГЛАВЕН КОРПУС. МЕЛНИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ 

Сградата е изпълнена в един обем, еднокорабна, заложено частично под терена. Състои 
се от едно основно тяло с размери в план 24 х 204м и височина Н = 23м над терена. От северна 
страна - със Стари Междинни Бункери, а от южната с Подстанция Главен Корпус, е на обща 
конструкция, без надлъжни фуги. През годините на експлоатация корпусът е удължен с 30м. 
Надлъжно сградата е разделена на шест отделни конструкции с дилатационни фуги през 36м и 
30м, като основните носещи елементи при фугите са сдвоени. Покривът е еднокатен с битумна 
хидроизолация. Ограждането на калканната фасада от запад е с видима тухлена зидария, като 
прозорците са монтажни, стоманобетонови. Ограждането на калканната фасада от изток е с 
фасадни стоманобетонови сглобяеми панели, а прозорците са сглобяеми стоманени от типа 
СЕП. Сградата е едноетажна, еднокорабна, със стоманени площадки на ниво настилки и 
фундаменти за мелниците под тях. Сградата е съоръжена с мостов кран с голяма 
товароподемност за обслужване на мелниците. Вътре в халето, от източна и западна страна, са 
оформени площи на ниво настилки, от извършени насипни работи за демонтаж на една от 
мелниците. 

Към подобекта е добавена и Открита кранова естакада за мостов кран, изпълнена 
непосредствено до западната фасада на Мелнично отделение. Конструкцията е открита, 
еднокорабна, в един обем с размери в план 9 х 30м и височина Н = 7м. По северната и 
западната фасади са изпълнени подпорни стоманобетонови стени с променлива височина. 

1. Вид конструкция 

Конструкцията е от смесен тип - монолитни, стоманобетонови с носещи греди и основни 
колони, и с покрив от сглобяеми стоманобетонови 24м ферми. Покривът е от стоманобетонови 
сглобяеми покривни панели от типа ПП 3х6. През годините на експлоатация корпусът е 
удължен с 30м. В този участък покривните ферми и калканни колони са стоманени, а покривът 
е също покривни панели от типа ПП 3х6. Тухлените стени по западната фасада са външни с 
дебелина 25 cm в комбинация със стоманобетонови прозорци. 
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Конструкциите на Открита кранова естакада са монолитни стоманобетонови основни 
носещи подкранови греди и колони. По едната къса крайна страна на крановата естакада, е 
изпълнена стоманобетонова стена с Н = 2,90м. По едната дълга крайна страна на крановата 
естакада, е изпълнена също стоманобетонова стена с променлива височина. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на стоманени стълби и площадки, единични врати, парапети и подобни 

ръчно; 
- демонтаж на стоманена врата гаражен тип и на стоманени площадки, механизирано; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук; 
- отделяне на стоманени конструкции от разрушени строителни конструкции; 
- донатрошаване на стоманобетонови строителни отпадъци до готов продукт - 

трошен камък, с трошачна мобилна инсталация и сепариране на армировката; 
- поетапно засипване по настилките с натрошен продукт от трошачната мобилна 

инсталация с механизирано уплътняване необходимо за демонтажа на мелниците; 
- демонтаж,  отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителни отпадъци, като 

хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 

18.5. ГЛАВЕН КОРПУС. ПОДСТАНЦИЯ 

Сградата е изпълнена в един обем, еднокорабна, пететажна, заложено частично под 
терена. Състои се от едно основно тяло с размери в план 9,50 х 204м и височина Н = 18м. От 
северна страна е сблокирана с Мелнично отделение, а от южната с Флотационно отделение, на 
обща конструкция, без надлъжни фуги. През годините на експлоатация корпусът е удължен с 
30м. Надлъжно сградата е разделена на шест отделни конструкции с дилатационни фуги през 
36м и 30м, като основните носещи елементи при фугите са сдвоени. Покривът е еднокатен с 
битумна хидроизолация. Ограждането на калканната фасада от запад е с видима тухлена 
зидария, като прозорците са монтажни, стоманобетонови. Ограждането на калканната фасада 
от изток е също с видима тухлена зидария но без прозорци. 

1. Вид конструкция 

Конструкцията е монолитна, стоманобетонова, скелетно- гредова от носещи греди, 
колони и междинни плочи. Покривът е от стоманобетонови ПП панели, върху монолитни 
греди. Стените от страната на двата съседни корпуса и по двата калкана са масивни, 
стоманобетонови. Тухлените стени, външни и преградни, са с дебелина 25 cm в комбинация 
със стоманобетонови сглобяеми прозорци и жалузийни решетки. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на дървени единични врати с каси; 
- демонтаж на стоманени стълби и площадки, единични врати, врати за 

трансформаторни клетки, парапети, жалузийни решетки, прозорци и подобни 
ръчно; 

- изкоп с багер за разкриване на стоманобетонови конструкци; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук; 
- разбиване  стоманобетонови настилки, канали, шахти и др. с хидравличен багер 

чук; 
- донатрошаване на стоманобетонови строителни отпадъци до готов продукт - 

трошен камък, с трошачна мобилна инсталация и сепариране на армировката; 
- засипване на строителни подвали - над ниво настилки с натрошен продукт от 

трошачна мобилна инсталация с механизирано уплътняване; 
- демонтаж,  отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителни отпадъци, като 

хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 
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18.6. ГЛАВЕН КОРПУС. ФЛОТАЦИОННО ОТДЕЛЕНИЯ 

Флотационното отделение е разположено по цялата дължина на Главният корпус, между 
Подстанция от север и Административна сграда и Отделение за Филтрация и досмилане от юг. 
Дължината на корпуса е 206м - 34 междуосия по 6м. Корпусът е разделен на шест отделни 
блока по 30м и 36м с пет броя фуги. Последните пет междуосия са изградени допълнително. 
Отворът е 24м. Височината е 15,50м над настилките от север и 19,50м от юг. Халето е с 
подкранов път за мостов кран. Вътре са разположени флотационните редове върху стоманени 
и стоманобетонови носещи конструкции, както и други обслужващи и технологични 
стоманени площадки. В западния край е оформена ремонтна площадка, под която са изградени 
различни работни помещения. Настилките са на няколко нива, като основно са оформени с 
наклон от север на юг с денивелация 2,40м. Подход към халето има от изток. 

1. Вид конструкция  

Основната носеща конструкция на халето е стоманобетонова, рамкова и е част от общата 
рамка на Главен корпус. Колоните са монолитно изпълнени и са общи за Флотация и съседните 
корпуси. Подкрановите греди са стоманобетонови, монолитни. Покривната конструкция е 
решена със сглобяеми, стоманобетонови ферми по 30 оси, а последните 5 оси са със стоманени 
ферми. Покривното покритие е от плътни стоманобетонови панели тип ПП-3х6 и такива с 
отвори ППО-3х6, с фонари за горно осветление. Двете калканни фасади са изпълнени с 
монолитен стоманобетонов скелет от греди и колони и затваряне с тухлен зид и прозорци със 
стоманобетонови рамки. Под терена са развити подпорни стени. 

Между Флотация и Подстанция, в повечето междуосия, е изградена тухлена преградна 
стена. 

Флотационните редове са монтирани, основно, върху стоманобетонови носещи 
конструкции, представляващи Т-образни опори и по две надлъжни греди на ред, но са 
надградени със стоманени елементи. Обслужващите площадки са стоманени. Част от 
флотационните машини са демонтирани и върху носещата им конструкция е монтирана 
настилка от рифелова ламарина, като са оформени площадки. 

В западния край, от ос 1 до ос 7 е изпълнена монолитна, стоманобетонова площадка с 
ширина 15,0 м, под която са разположени помещения. В останалата част на отвора са 
изпълнени стоманени площадки на няколко нива, където, също, са изградени помещения.  

Основната носеща конструкция е в задоволително състояние, вътрешните стоманени 
конструкции са в напреднала стадий на корозия, частично саморазрушени. 

2. Технически решения по разрушаването  
- изпълнение на рампа за достъп от натрошен продукт от мобилна трошачка с 

механизирано уплътняване; 
- демонтаж на дъсчена настилка ръчно; 
- демонтаж на стоманени строителни конструкции, механизирано и ръчно, 

включително стоманени врати, стълби и площадки, парапети; 
- изкоп с багер в ЗП за разкриване на стоманобетонови/бетонови конструкции; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук за машинно товарене; 
- разбиване стоманобетонови и бетонови настилки, канали, шахти с хидравличен 

багер чук; 
- отделяне на стоманени конструкции от разбити строителни конструкции; 
- донатрошаване на строителни отпадъци с трошачна мобилна инсталация до готов 

продукт - трошен камък, вкл. отделяне на армировката; 
- демонтаж,  отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителни отпадъци, като 

стъклопласт и хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 
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18.7. ГЛАВЕН КОРПУС. АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА 

Сградата е четириетажна, с приземен етаж, изпълнена в един обем и заложена частично в 
терена. Състои се от едно основно тяло с размери в план 30,00 х 8,20м и с височина над терена 
Нср = 14м. От северна страна е сблокирана с Флотационно отделение, с което има обща 
конструкция. От втори и трети етажи има достъп до помещенията, развити в западната страна 
на Флотационно отделение. От източна страна е сблокирана с Отделение филтрация и 
досмилане на дилатационно фуга. Покривът е еднокатен с битумна хидроизолация. 
Ограждането на калканната фасада от запад и на южната фасада, е с видима тухлена зидария, 
дървени прозорци и входна двукрила стоманена врата. Сградата е предвидена с асансьор за 
връзка между етажите. В разпределението на отделните етажи са обособени стаи с 
предназначение за канцеларии, битови и помещения с друго предназначение. Подът на 
битовите помещения е от мозайка, а преградните стени са с дебелина 12см, облицовани с 
фаянс. Част от подовите настилки на канцелариите са паркет. Достъпът към отделните 
помещения на всеки етаж се осъществява от централни коридори. За по-добра осветеност, в 
горния край на вътрешните преградни зидове към коридорите са монтирани прозорци, 
дървени и метални. Коридорите са отделени от стълбищната клетка с дървени, остъклени 
витрини. Преградните зидове са с дебелина 25см, а вътрешните врати са единични, дървени. 
Стълбищните рамена и коридорите са с облицовка от мозайка.Мазилките по стени и таван са 
варови, в много лошо състояние. 

1. Вид конструкция 

Конструкцията е монолитна, стоманобетонова, скелетно- гредова от носещи колони, 
греди и междуетажни плочи. Тухлените стени, външни и преградни, са с дебелина 25 cm и 12 
cm. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на дървени единични врати и прозорци с каси; 
- демонтаж на стоманени врати, прозорци, витрини, парапети и подобни ръчно; 
- изкоп с багер за разкриване на стоманобетонови конструкци; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук; 
- разбиване  стоманобетонови настилки, канали, шахти и др. с хидравличен багер 

чук; 
- донатрошаване на стоманобетонови строителни отпадъци до готов продукт - 

трошен камък, с трошачна мобилна инсталация и сепариране на армировката; 
- засипване на строителни подвали с натрошен продукт от трошачна мобилна 

инсталация с механизирано уплътняване; 
- демонтаж, отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителни отпадъци, като 

хидроизолации, до депо за опасни отпадъци; 
- демонтаж,  натоварване и транспорт на остатъчен дървен материал до депо за 

строителни отпадъци. 

18.8. ГЛАВЕН КОРПУС. ОТДЕЛЕНИЕ ФИЛТАРАЦИЯ И ДОСМИЛАНЕ 

Отделение Филтрация и досмилане е с дължина 176м, от ос 6 до ос 35 на Главен корпус. 
Разположено е между Флотационно отделение от север и Отделение за Пропарка, Склад за 
концентрат и Пиритно отделение от юг. От запад граничи с Административна сграда. По 
дължина конструкцията е разделена на пет блока с четири фуги и е отделелена с фуга от тази 
на Административна сграда. Отворът на халето е 9м, средната височина е 16м. Сградата е с 
подкранов път за мостов кран. Настилките са бетонови, армирани, изпълнени, основно, на 
една кота. В обема на корпуса е развито второ технологично ниво. 

Подход към халето има от изток. 
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1. Вид конструкция  

Основната носеща конструкция на халето е стоманобетонова, рамкова и е част от общата 
рамка на Главен корпус. Колоните са монолитно изпълнени и са общи със съседните корпуси. 
Подкрановите греди са стоманобетонови, монолитни. Покривната конструкция е решена със 
сглобяеми, стоманобетонови греди. Покривното покритие е от плътни стоманобетонови 
панели тип ПП-3х6. Фасадите са изпълнени с монолитен стоманобетонов скелет от греди и 
колони и затваряне с тухлен зид и прозорци със стоманобетонови рамки. Под нивото на терена 
са развити подпорни стени по калканите, а по цялата дължина на отделението, от юг, от терена 
до котата на настилките е изградена подпорна стена с височина 5,00м., като част от нея е стена 
на склада за концентрат. Между Филтърно и Склад за концентрат и Отделение за пропарка, 
над стоманобетоновата стена е изградена плътна тухлена преградна стена. 

Вътрешните нива са изпълнени с монолитни стоманобетонови плочи с гредови скари, 
стъпващи както към колоните на корпуса, така и на допълнителни стоманобетонови колони. 

В източния и западния край са разположени стоманобетонови фундаменти за помпи и 
мелници за досмилане. Допълнително са изградени стоманени стълби, площадки, опори за 
технологично оборудване. 

В отделни участъци основните и допълнителни стоманобетонови конструкции са силно 
компрометирани – с оголена армировка в напреднал стадий на корозия. 

Подпорните стени не са предвидени изцяло за разрушаване, а само до линията за 
възстановяване на терена. За предотвратяване на преждевременното им компрометиране е 
предвидено, преди да бъдат разрушени, зад тях да се изпълни изкоп с дълбочина 2,0м, а след 
разрушаването пред тях да се изпълни насип от земни почви с откос 1:1. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на стоманени строителни конструкции, механизирано и ръчно, 

включително стоманени врати, стълби и площадки, парапети; 
- изкоп с багер в ЗП за разкриване на стоманобетонови/бетонови конструкции; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук за машинно товарене; 
- разбиване стоманобетонови и бетонови настилки, канали, шахти с хидравличен 

багер чук; 
- отделяне на стоманени конструкции от разбити строителни конструкции; 
- донатрошаване  на строителни отпадъци с трошачна мобилна инсталация до готов 

продукт - трошен камък, вкл. отделяне на армировката; 
- демонтаж,  отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителни отпадъци, като 

стъклопласт и хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 
- Изпълнение  на насип от земни почви. 

18.9. ГЛАВЕН КОРПУС. ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОПАРКА 

Отделение Пропарка се намира в най-южния отвор на многокорабната сграда Главен 
корпус, от ос 12 до ос 18 - 36м. Отворът е с ширина 18м. Височината е 17м, с едно междинно 
ниво. В халето има мостов кран. Между оси 11 и 12 е изпълнена допълнителна едноетажна 
сграда с размери в план 12,00 х 6,45м и височина 6м. От северната страна се намира Филтърно 
отделение, а от изток е Склад за концентрат, от който е разделено с фуга. В участък с ширина 6 
м и дължина 12м, настилката е на 2м под нивото на терена. Достъп има от изток и запад по 
проход по дължината на сградата. 

1. Вид конструкция  

Основната носеща конструкция на халето е стоманобетонова, рамкова и е част от общата 
рамка на Главен корпус. Колоните от север са монолитно изпълнени и са общи със съседния 
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корпус. Колоните от юг са стоманобетонови, сглобяеми, решетъчни. Подкрановите греди са 
стоманобетонови. Покривната конструкция е решена със сглобяеми, стоманобетонови ферми. 
Покривното покритие е от плътни стоманобетонови панели тип ПП-3х6. Междинното ниво е 
от монолитен стоманобетон и представлява самостоятелна конструкция с колони, греди и 
плоча. Под и над междинната плоча са изградени помещения с тухлени преградни стени, като 
от щг има свободен проход с ширина 5м. Фасадата по калкана е изпълнена с монолитен 
стоманобетонов скелет от греди и колони и затваряне с тухлен зид и прозорци със 
стоманобетонови рамки. Фасадата от юг е със сглобяеми стоманобетонови греди, тухлен зид и 
стоманобетонови прозоречни рамки. Отделението за пропарка е отделено от Склад за 
концентрат с плътна тухлена преградна стена с отвор в зоната на прохода. Настилката е 
бетонова, армирана. 

Външната сграда е със самостоятелна стоманобетонова конструкция, монолитно 
изпълнена, състояща се от покривна гредова плоча и колони. Ограждането е с тухлени зидове, 
прозорците са със стоманобетонови рамки. Настилката е бетонова армирана. 

И в двете сгради са изпълнени множество стоманени площадки, опори за оборудване, 
стълби, прегради, монорелси и др. 

Стоманените елементи са компрометирани, стоманобетоновите конструкции са в 
задоволително състояние. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на стоманени строителни конструкции, механизирано и ръчно, 

включително стоманени врати, стълби и площадки, парапети; 
- изкоп с багер в ЗП за разкриване на стоманобетонови/бетонови конструкции; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук за машинно товарене; 
- разбиване стоманобетонови и бетонови настилки, канали, шахти с хидравличен 

багер чук; 
- отделяне на стоманени конструкции от разбити строителни конструкции; 
- донатрошаване на строителни отпадъци с трошачна мобилна инсталация до готов 

продукт - трошен камък, вкл. отделяне на армировката; 
- Засипване на строителни подвали с натрошен продукт от мобилна трошачка с 

механизирано уплътняване 
- демонтаж, отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителни отпадъци, като 

стъклопласт и хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 

18.10. ГЛАВЕН КОРПУС. СКЛАД ЗА КОНЦЕНТРАТ 

Складът за концентрат се намира в най-южния отвор на многокорабната сграда Главен 
корпус, от ос 18 до ос 30 - 72м. Основната конструкция е продължение на тази от Отделение 
Пропарка и е изпълнена по същия начин. В халето има мостов кран. От северната страна се 
намира Филтърно отделение, а от изток е Пиритно отделение, от което е разделено с фуга. В 
общия обем са изградени самите складове за концентрат, които са оформени със 
стоманобетонови надлъжни и напречни стени, като ширината на складовете е 12м, а в 
останалите 6 м от отвора има проход. Височината на стените на складовете е 5,50м. В едно 
междуосие е изпълнена междинна плоча. Над прохода са разположени две течки за товарене на 
камиони. 

Достъп има от изток и запад по прохода по дължината на сградата. 

1. Вид конструкция  

Основната носеща конструкция на халето е стоманобетонова, рамкова и е част от общата 
рамка на Главен корпус. Колоните от север са монолитно изпълнени и са общи със съседния 
корпус, като стъпват върху стената на складовете. Колоните от юг са стоманобетонови, 
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сглобяеми, решетъчни. Подкрановите греди са стоманобетонови. Покривната конструкция е 
решена със сглобяеми, стоманобетонови ферми. Покривното покритие е от плътни 
стоманобетонови панели тип ПП-3х6. Междинното ниво е от монолитен стоманобетон и 
представлява самостоятелна конструкция с колони, греди и плоча. Фасадата по калкана е 
изпълнена с монолитен стоманобетонов скелет от греди и колони и затваряне с тухлен зид и 
прозорци със стоманобетонови рамки. Фасадата от юг е със сглобяеми стоманобетонови греди, 
тухлен зид и стоманобетонови прозоречни рамки. Преградните стени към съседните отделения 
са с монолитен стоманобетонов скелет и тухлен зид и стоманобетонови прозоречни рамки. 
Настилката е бетонова, армирана. 

Течките са изпълнени от стомана, както и носещите ги гредови скари. Стоманени са и 
допълнителни обслужващи площадки и стълби. 

Конструкции са в задоволително състояние. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на стоманени строителни конструкции, механизирано и ръчно, 

включително стоманени врати, стълби и площадки, парапети; 
- изкоп с багер в ЗП за разкриване на стоманобетонови/бетонови конструкции; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук за машинно товарене; 
- разбиване стоманобетонови и бетонови настилки, канали, шахти с хидравличен 

багер чук; 
- отделяне на стоманени конструкции от разбити строителни конструкции; 
- донатрошаване на строителни отпадъци с трошачна мобилна инсталация до готов 

продукт - трошен камък, вкл. отделяне на армировката; 
- демонтаж, отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителни отпадъци, като 

стъклопласт и хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 

18.11. ГЛАВЕН КОРПУС. ПИРИТНО ОТДЕЛЕНИЕ 

Пиритното отделение се намира в най-южния отвор на многокорабната сграда Главен 
корпус, от ос 30 до ос 35 - 30м, и се явява като продължение на склада за концентрат, от който 
е отделено с напречна фуга. Отворът е с ширина 12м. Височината е 17м, с едно междинно 
ниво. В халето има мостов кран. От северната страна се намира отделение Филтърно и 
досмилане.  

Достъп има от южната страна на сградата. 

1. Вид конструкция  

Основната носеща конструкция на халето е стоманобетонова, рамкова и е част от общата 
рамка на Главен корпус. Колоните от север са монолитно изпълнени и са общи със съседния 
корпус. Колоните от юг са стоманобетонови, монолитно изпълнени, с монолитни фасадни 
греди. Подкрановите греди са стоманобетонови, монолитни. Покривната конструкция е 
решена с монолитни стоманобетонови греди. Покривното покритие е от плътни 
стоманобетонови панели тип ПП-3х6. Междинното ниво е развито на четири оси, от 
монолитен стоманобетон и представлява конструкция с междинни колони, греди и плоча. От 
север и юг конструкцията стъпва на основната рамка. Фасадата по калкана от изток е 
изпълнена с монолитен стоманобетонов скелет от греди и колони и затваряне с тухлен зид и 
прозорци със стоманобетонови рамки, като са изпълнени стоманобетонови стени, тъй като 
външния терен е по високо от нивото на вътрешните настилки. Калканът от запад, който 
граничи със Склада, също е решен със стоманобетонов скелет, без допълнително затваряне. 
Настилката е бетонова, армирана. 

За технологичното оборудване са изпълнени стоманени конструкции, а също площадки, 
стълби и др. 
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Стоманените конструкции са напълно компрометирани. Стоманобетоновите конструкции 
са в задоволително състояние. 

Подпорните стени не са предвидени изцяло за разрушаване, а само до линията за 
възстановяване на терена. За предотвратяване на преждевременното им компрометиране е 
предвидено, преди да бъдат разрушени, зад тях да се изпълни изкоп с дълбочина 2,0м, а след 
разрушаването пред тях да се изпълни насип от земни почви с откос 1:1. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на стоманени строителни конструкции, механизирано и ръчно, 

включително стоманени врати, стълби и площадки, парапети; 
- изкоп с багер в ЗП за разкриване на стоманобетонови/бетонови конструкции; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук за машинно товарене; 
- разбиване стоманобетонови и бетонови настилки, канали, шахти с хидравличен 

багер чук; 
- отделяне на стоманени конструкции от разбити строителни конструкции; 
- донатрошаване на строителни отпадъци с трошачна мобилна инсталация до готов 

продукт - трошен камък, вкл. отделяне на армировката; 
- демонтаж, отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителните отпадъци, 

като стъклопласт и хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 

18.12. ГЛАВЕН КОРПУС. ПРИЕМНО ЗА СТОМАНЕНИ ТОПКИ 

Сградата е монолитна едноетажна сграда с размери в план 11,4 х 6,00м и височина 
Н=7,10м над терена от южната  страна и височина Н=4м над терена от северната страна. От 
нивото на терена от южната страна до височина Н=2,10м, на което ниво е и етажната плоча, 
има изграден монолитен стоманобетонов резервоар с размери в план 4,00 х 6,25м, около който 
има настилка от армиран бетон. От запад е сблокирана с Мелнично отделение. От север е 
сблокирано с друга по-ниска конструкция с размери в план 2,10 х 4,50м, която частично е под 
терена. Същата е на височина Н=3,60м над терена от южната страна. Покривната плоча излиза 
извън габарита на сградата под формата на навес с размери в план 2,60 х 7,60м, подпрян на 
колони, под него е изградена метална конструкция за приемането на стоманени топки в 
резервоара. Над сградата от северната страна има изградени бетонови стени, които частично са 
под нивото на терена, също подлежат на разрушаване. Покривът е едноскатен с битумна 
хидроизолация. В някои от помещенията има изградени дървени покривни конструкции. 
Съоръжена е със стоманена монорелса . 

1. Вид конструкция 

Конструкциата е монолитна, стоманобетонова, скелетно- гредова от носещи греди, 
колони,стени и плочи. Покривът е монолитно изпълнение. Фасадите са от тухлени стени с 
дебелина 25 cm, със стоманобетонови прозорци. Основите са ивични, бетонови. Резервоара за 
стоманени топки е монолитна стоманобетонова система от стени с ивична основа. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на дървена врата и подови конструкции ръчно; 
- демонтаж на стоманени врати, стълби и площадки ръчно; 
- демонтаж на стоманена монорелса и други стоманени конструкции механизирано; 
- изкоп с багер за разкриване на стоманобетонови конструкци; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук; 
- разбиване стоманобетонови настилки с хидравличен багер чук; 
- донатрошаване на стоманобетонови строителни отпадъци до готов продукт - 

трошен камък, с трошачна мобилна инсталация и сепариране на армировката; 
- демонтаж, отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителните отпадъци, 

като хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 
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52. СКЛАД ЗА ФЛОТАЦИОННИ  МАСЛА 

Сградата е изпълнена в един обем, еднокорабна. Състои се от едно основно тяло с 
размери в план 15 х 12м и височина Нср = 3,20м. Покривът е едноскатен с битумна 
хидроизолация. Ограждането е с видима тухлена зидария с монтажни, стоманобетонови 
прозорци от северната страна. Вътре има стоманени пътеходни обезопасени с парапет. 
Сградата е вкопана на 3,00м под нивото на терена, по цялата си площ. Достъпът до това ниво е 
посредством стоманена стълба. 

1. Вид конструкция 

Конструкциата е монолитна, стоманобетонова, скелетно- гредова от носещи плочи, греди 
и колони. Покривът е стоманобетонова плоча с монолитни греди. Тухлените стени са с 
дебелина 25 cm в комбинация със стоманобетонови сглобяеми прозорци. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на стоманени стълби и площадки, парапети, единични врати и подобни 

ръчно; 
- изкоп с багер за разкриване на стоманобетонови конструкци; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук; 
- разбиване стоманобетонови настилки с хидравличен багер чук; 
- донатрошаване на стоманобетонови строителни отпадъци до готов продукт - 

трошен камък, с трошачна мобилна инсталация и сепариране на армировката; 
- демонтаж, отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителни  
- отпадъци, като хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 

17. СКЛАД ЗА РЕАГЕНТИ 

Сградата е изпълнена в един обем, еднокорабна. Състои се от едно основно тяло с 
размери в план 18,50х 6,20м и височина Нср = 6,80м. Покривът е едноскатен с битумна 
хидроизолация. Ограждането е с видима тухлена зидария, а прозорците са монтажни, 
стоманобетонови. Изградени са вътрешни монолитно изпълнени помещения на два етажа в две 
трети от площта на сградата. Достъпът е с метална стълба обезопасена с парапет. 

1. Вид конструкция 

Конструкциата е монолитна, стоманобетонова, скелетно- гредова от носещи греди, 
колони и междинна частично изпълнена монолитна плоча. Покривът е от стоманобетонови ПП 
панели, върху монолитни греди. Тухлените стени, външни и преградни са с дебелина 25 cm в 
комбинация със стоманобетонови сглобяеми прозорци. Вратите са дървени, частично със 
стоманени решетки. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на дървени врати и подобни ръчно; 
- демонтаж на стоманени стълби и площадки, парапети, решетки и подобни ръчно; 
- изкоп с багер за разкриване на стоманобетонови конструкци; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук; 
- разбиване стоманобетонови настилки с хидравличен багер чук; 
- донатрошаване на стоманобетонови строителни отпадъци до готов продукт - 

трошен камък, с трошачна мобилна инсталация и сепариране на армировката; 
- демонтаж, отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителни отпадъци, като 

хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 

56.1. ФУНДАМЕНТ ЗА МЕТАЛЕН СГЪСТИТЕЛ  Ф5м 

Сградата на ПС представлява монолитна двуетажна сграда с размери в план 7,30 х 3,60м 
и Ф 5м, с височина Н = 9,20м. Покривът е едноскатен с битумна хидроизолация. От северната 
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страна е сблокирана със стоманобетоновия фундамент на металния сгъстител. Металния 
стъстител е демонтиран. ПС е вързана със сгъстителя чрез монолитен стоманобетонов тунел. 
Ограждането е с видима тухлена зидария, а прозорците са монтажни, стоманобетонови. 
Фундаментът на сгъстителя е бетонов правоъгълен с размери в план 7,20 х 13,00м и височина 
Н = 3,30м, запълнен с насип. От западната страна на ПС има изградена стоманена стълба, 
която се демонтира. 

1. Вид конструкция 

Конструкциата е монолитна, стоманобетонова, скелетно- гредова от носещи греди, 
колони и плочи. Покривът е монолитно изпълнение, едноскатен с листова хидроизолация. 
Фасадите са от тухлени стени с дебелина 25 cm, със стоманобетонови прозорци. Основите са 
ивични, бетонови. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на стоманени стълби, врати и подобни ръчно; 
- изкоп с багер за разкриване на стоманобетонови конструкци; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук; 
- разбиване стоманобетонови настилки, канали, шахти и др. с хидравличен багер чук; 
- донатрошаване на стоманобетонови строителни отпадъци до готов продукт - 

трошен камък, с трошачна мобилна инсталация и сепариране на армировката; 
- демонтаж, отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителните отпадъци, 

като стъклопласт и хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 

56.2. СГЪСТИТЕЛ №1  Ф18м С ПОМПЕНА СТАНЦИЯ  

Сградата на ПС представлява двуетажна сграда с размери в план 7,20 х 4,50м и височина 
над терена Н = 8м. Основната носеща конструкция на сградата е стоманен скелет, а 
ограждането е изпълнето от стоманобетонови греди и тухлени зидове. На първото и второто 
ниво подовите конструкции са изградени от стоманени скари покрити с рифелова ламарина. 
До второто ниво достъпът е със стоманена стълба. Под нивото на терена има изградена 
стоманобетонова шахта, с размери в план 2,20 х 4,50м и дълбочина 2м. Покривът е едноскатен 
с битумна хидроизолация. От северната страна е сблокирана със сгъстител №1. От помпената 
станция към центъра на сгъстителя е изграден монолитен стоманобетонов тунел с широчина 
2,80м и средна височина Н = 2,80 м, с настилка от армиран бетон. Ограждането е с видима 
тухлена зидария, а прозорците са монтажни, стоманобетонови. Сгъстителят представлява 
кръгла монолитна стоманобетонова чаша с височина Н=2,50м и диаметър 18м, със 
стоманобетонова колона в центъра на чашата. Около сгъстителя има изградена стоманена 
пътеходна обслужваща площадка. Фундаментът на сгъстителя представлява бетонов пръстен с 
височина над терена Н=2,70м , запълнен с обратен уплътнен насип. Част от стените на 
сгъстителя от северната страна и подпорните стени над тях не се предвиждат за разрушаване с 
цел запазване на пътя пред Склада за концентрат. 

1. Вид конструкция 

Конструкцията на ПС е метална скелетна с греди, колони,хоризонтални и вертикални 
връзки и подови скари. Ограждането е изпълнето от стоманобетонови греди и тухлени зидове. 
Покривът е монолитно изпълнение. Фасадите са от тухлени стени с дебелина 25 cm, със 
стоманобетонови прозорци. Основите са ивични, бетонови. Конструкцията на сгъстителя е 
монолитна стоманобетонова, върху пръстеновиден бетонов фундамент. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на стоманени конструкции, стълби и площадки, парапети и подобни 

ръчно; 
- изкоп с багер за разкриване на стоманобетонови конструкци; 
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- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук; 
- разбиване стоманобетонови настилки, канали, шахти и др. с хидравличен багер чук; 
- отделяне на стоманени конструкции от разрушени строителни конструкции; 
- донатрошаване на стоманобетонови строителни отпадъци до готов продукт - 

трошен камък, с трошачна мобилна инсталация и сепариране на армировката; 
- засипване на строителни подвали с натрошен продукт от трошачна мобилна 

инсталация с механизирано уплътняване; 
- демонтаж, отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителните отпадъци, 

като стъклопласт и хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 

56.3. СГЪСТИТЕЛ №2  Ф18м С ПОМПЕНА СТАНЦИЯ 

Сградата на ПС представлява двуетажна сграда с размери в план 7,20 х 4,50м и височина 
над терена Н = 8м. Основната носеща конструкция на сградата е стоманен скелет, а 
ограждането е изпълнето от стоманобетонови греди и тухлени зидове. На първото ниво има 
армирана бетонова настилка, а второто ниво подова конструкция изградена от стоманена скара 
покрита с рифел. До второто ниво се стига чрез стоманена стълба. Покривът е едноскатен с 
битумна хидроизолация. От северната страна е сблокирана със сгъстител №2. От помпената 
станция към центъра на сгъстителя е изграден монолитен стоманобетонов тунел с широчина 
2,80м и средна височина Н = 2,80м, с настилка от армиран бетон. Ограждането е с видима 
тухлена зидария, а прозорците са монтажни, стоманобетонови. Сгъстителят представлява 
кръгла монолитна стоманобетонова чаша с височина Н=2,50м с диаметър 18м, със 
стоманобетонова колона в центъра на чашата. Около сгъстителя има изградена стоманена 
пътеходна площадка. Фундамента на сгъстителя представлява бетонов пръстен с височина над 
терена Н=2,70м , запълнен с насип. Част от стените на сгъстителя от северната страна и 
подпорните стени над тях  не се предвиждат за разрушаване с цел запазване на пътя пред 
Склада за концентрат. 

1. Вид конструкция 

Конструкцията на ПС е метална скелетна конструкция от греди, колони,хоризонтални и 
вертикални връзки и подова скара. Ограждането е изпълнето от стоманобетонови греди и 
тухлени зидове. Покривът е монолитно изпълнение. Фасадите са от тухлени стени  с дебелина 
25 cm, със стоманобетонови прозорци. Основите са ивични, бетонови. Конструкцията на 
сгъстителя е монолитна стоманобетонова, върху пръстеновиден бетонов фундамент. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на стоманени конструкции, стълби и площадки, парапети и подобни 

ръчно; 
- изкоп с багер за разкриване на стоманобетонови конструкци; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук; 
- разбиване стоманобетонови настилки, канали, шахти и др. с хидравличен багер чук; 
- отделяне на стоманени конструкции от разрушени строителни конструкции; 
- донатрошаване на стоманобетонови строителни отпадъци до готов продукт - 

трошен камък, с трошачна мобилна инсталация и сепариране на армировката; 
- демонтаж, отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителните отпадъци, 

като стъклопласт и хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 

56.4. СГЪСТИТЕЛ №3  Ф18м С ПОМПЕНА СТАНЦИЯ 

Сградата на ПС представлява двуетажна сграда с размери в план 7,20 х 4,50м и височина 
над терена Н = 8м. Основната носеща конструкция на сградата е стоманен скелет, а 
ограждането е изпълнето от стоманобетонови греди и тухлени зидове. На първото ниво има 
армирана бетонова настилка, а второто ниво подова конструкция изградена от стоманена скара 
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покрита с рифел. До второто ниво се стига чрез стоманена стълба. Покривът е едноскатен с 
битумна хидроизолация. От северната страна е сблокирана със сгъстител №3. От помпената 
станция към центъра на сгъстителя е изграден монолитен стоманобетонов тунел с широчина 
2,8м и средна височина Н=2,80м, с настилка от армиран бетон. Ограждането е с видима 
тухлена зидария, а прозорците са монтажни, стоманобетонови. Сгъстителя представлява 
кръгла монолитна стоманобетонова чаша с височина Н=2,50м с диаметър 18м, със 
стоманобетонова колона в центъра на чашата. Около сгъстителя има изградена стоманена 
пътеходна площадка. Фундамента на сгъстителя представлява бетонов пръстен с височина над 
терена Н=1,50м , запълнен с насип. Част от стените на сгъстителя от северната страна и 
подпорните стени над тях  не се предвиждат за разрушаване с цел запазване на пътя пред 
склада за концентрат. 

От изток на ПС има стоманена площадка, която се демонтира. 

1. Вид конструкция 

Конструкцията на ПС е метална скелетна конструкция от греди, колони,хоризонтални и 
вертикални връзки и  подова скара. Ограждането е изпълнето от стоманобетонови греди и 
тухлени зидове. Покривът е монолитно изпълнение. Фасадите са от тухлени стени  с дебелина 
25 cm, със стоманобетонови прозорци. Основите са ивични, бетонови. Конструкцията на 
сгъстителя е монолитна стоманобетонова, върху пръстеновиден бетонов фундамент. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на стоманени стълби и площадки, парапети и подобни ръчно; 
- изкоп с багер за разкриване на стоманобетонови конструкци; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук; 
- разбиване стоманобетонови настилки, канали, шахти и др. с хидравличен багер чук; 
- отделяне на стоманени конструкции от разрушени строителни конструкции; 
- донатрошаване на стоманобетонови строителни отпадъци до готов продукт - 

трошен камък, с трошачна мобилна инсталация и сепариране на армировката; 
- демонтаж, отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителните отпадъци, 

като стъклопласт и хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 

56.5. СГЪСТИТЕЛ №4  Ф18м С ПОМПЕНА СТАНЦИЯ  

Сградата на ПС представлява двуетажна сграда с размери в план 7,20 х 4,50м и височина 
над терена Н = 8м. Основната носеща конструкция на сградата е стоманен скелет, а 
ограждането е изпълнето от стоманобетонови греди и тухлени зидове. На първото ниво има 
армирана бетонова настилка, а второто ниво подова конструкция изградена от стоманена скара 
покрита с рифел. До второто ниво се стига чрез стоманена стълба. Покривът е едноскатен с 
битумна хидроизолация. От северната страна е сблокирана със сгъстител №4. От помпената 
станция към центъра на сгъстителя е изграден монолитен стоманобетонов тунел с широчина 
2,8м и средна височина Н = 2,80м, с настилка от армиран бетон. Ограждането е с видима 
тухлена зидария, а прозорците са монтажни, стоманобетонови. Сгъстителя представлява 
кръгла монолитна стоманобетонова чаша с височина Н=2,50м с диаметър 18м, със 
стоманобетонова колона в центъра на чашата. Около сгъстителя има изградена стоманена 
пътеходна площадка. Фундамента на сгъстителя представлява бетонов пръстен с височина над 
терена Н = 1,50 м , запълнен с насип. Част от стените на сгъстителя от северната страна и 
подпорните стени над тях  не се предвиждат за разрушаване с цел запазване на пътя пред 
склада за концентрат. От изток на ПС има изградени метални складове. Същите да се 
демонтират. 

От западната страна на ПС съществува монолитна едноетажна сграда с размери в план 
6,20 х 10,30м и височина над терена Н=6,65м. Оборудвана е със стоманена монорелса по 
цялата дължина на сгарадата. Настилката е армирана стоманобетонова. Покривът е едноскатен 
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с битумна хидроизолация.  Ограждането е с видима тухлена зидария, а прозорците са 
монтажни, стоманобетонови. Бетоновата площадка и бетоновата шахта от западната страна на 
сградата се разрушават. От запад на сградата има сглобяема къща от етернитови плоскости, 
която се демонтира. 

1. Вид конструкция 

Конструкцията на ПС е метална скелетна конструкция от греди, колони,хоризонтални и 
вертикални връзки и  подова скара. Ограждането е изпълнето от стоманобетонови греди и 
тухлени зидове. Покривът е монолитно изпълнение. Фасадите са от тухлени стени  с дебелина 
25 cm, със стоманобетонови прозорци. Основите са ивични, бетонови. 

Конструкцията на сгъстителя е монолитна стоманобетонова, върху пръстеновиден 
бетонов фундамент. 

Конструкцията на сградата от запад на ПС е монолитна, стоманобетонова, скелетно- 
гредова от носещи греди и колони. Покривът е монолитно изпълнение. Фасадите са от тухлени 
стени с дебелина 25 cm, със стоманобетонови прозорци. Основите са ивични, бетонови. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на стоманени стълби и площадки, парапети и подобни ръчно; 
- изкоп с багер за разкриване на стоманобетонови конструкци; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук; 
- разбиване  стоманобетонови настилки, канали, шахти и др. с хидравличен багер 

чук; 
- отделяне на стоманени конструкции от разрушени строителни конструкции; 
- донатрошаване на стоманобетонови строителни отпадъци до готов продукт - 

трошен камък, с трошачна мобилна инсталация и сепариране на армировката; 
- демонтаж,  отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителните отпадъци, 

като стъклопласт и хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 

56.6. СГЪСТИТЕЛИ №5 и 6  Ф18м С ПОМПЕНА СТАНЦИЯ 

Помпената станция е монолитна сграда със стоманобетонова конструкция. Състои се от 
едно основно тяло с размери в план 7,20 х 7,10м и височина Н = 6,70м. Сградата е на две нива. 
Покривът е еднокатен с битумна хидроизолация. Ограждането на фасадите е с видима тухлена 
зидария, като от южната страна има прозорци, монтажни, стоманобетонови. От север е 
свързана чрез тунели с ширина 4,20м със Сгъстители №5 и №6. Сгъстителите са с диаметър 
18м. По целия им периметър има стоманена обслужваща площадка с ширина 50см, 
обезопасена с парапет. 

1. Вид конструкция 

Конструкциата на Помпената станция е монолитна, стоманобетонова, скелетно- гредова 
от носещи греди, колони и междинна плоча. Покривът е стоманобетонова плоча, върху 
монолитни греди. Тухлените стени, външни и преградни, са с дебелина 25 cm в комбинация 
със стоманобетонови сглобяеми прозорци. Тунелите се състоят от стоманобетонови стени с 
дебелина 30см и плоча със същата дебелина. Чашата на сгъстителите е стоманобетонова с 
дебелина 30см и диаметър 18м. с колона по средата. Част от стените на сгъстителите от 
северната страна и подпорните стени над тях, не се предвиждат за разрушаване с цел запазване 
на пътя пред Склада за концентрат. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на стоманени стълби и площадки, парапети, прозорци и подобни ръчно; 
- изкоп с багер за разкриване на стоманобетонови конструкци; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук; 
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- разбиване  стоманобетонови настилки и др. с хидравличен багер чук; 
- донатрошаване на стоманобетонови строителни отпадъци до готов продукт - 

трошен камък, с трошачна мобилна инсталация и сепариране на армировката; 
- засипване на строителни подвали - над ниво настилки с натрошен продукт от 

трошачна мобилна инсталация с механизирано уплътняване; 
- демонтаж,  отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителните отпадъци, 

като хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 

57. СГЪСТИТЕЛИ  №7 и 8  Ф18м С ПОМПЕНА СТАНЦИЯ 

Помпената станция е монолитна сграда със стоманобетонова конструкция. Състои се от 
едно основно тяло с размери в план 7,20 х 7,10м и височина Н = 5,00м. Покривът е еднокатен с 
битумна хидроизолация. Ограждането на фасадите е с видима тухлена зидария, като от южната 
и западна страни има прозорци, монтажни, стоманобетонови.. От север е свързана чрез тунели 
с ширина 4,20м със Сгъстители №7 и №8. Сгъстителите са с диаметър 18м с колона по 
средата. По целия периметър на Сгъстител №7 има стоманена обслужваща площадка с ширина 
50см, обезопасена с парапет. Част от стените на сгъстителите от северната страна и 
подпорните стени над тях, не се предвиждат за разрушаване с цел запазване на пътя пред 
Склада за концентрат. 

1. Вид конструкция 

Конструкциата на Помпената станция е монолитна, стоманобетонова, скелетно- гредова 
от носещи греди и колони. Покривът е стоманобетонова плоча, върху монолитни греди. 
Тухлените стени, външни и преградни, са с дебелина 25 cm в комбинация със стоманобетонови 
сглобяеми прозорци. На около 1м от нивото на терена, вътре в сградата има стоманена подова 
конструкция по цялата и площ. Тунелите се състоят от стоманобетонови стени с дебелина 30см 
и плоча със същата дебелина. Чашата на сгъстителите е стоманобетонова с дебелина 30см и 
диаметър 18м. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на стоманени стълби и площадки, парапети, прозорци и подобни ръчно; 
- изкоп с багер за разкриване на стоманобетонови конструкци; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук; 
- разбиване  стоманобетонови настилки и др. с хидравличен багер чук; 
- донатрошаване на стоманобетонови строителни отпадъци до готов продукт - 

трошен камък, с трошачна мобилна инсталация и сепариране на армировката; 
- засипване на строителни подвали - над ниво настилки с натрошен продукт от 

трошачна мобилна инсталация с механизирано уплътняване; 
- демонтаж,  отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителните отпадъци, 

като хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 

54. ОПРОБВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 

Сградата на ОС се състои от едно помещение с размери в план 3,70 х 3,50м и Н=2,85м 
над терена и дълбочина под терена 2м. Изградена е изцяло от тухлена зидария, с метален 
прозорец.  Покрива е едноскатен с битумна хидроизолация. От юг на ОС се намира зумф с 
размери в план 3,10 х 4,50м и дълбочина 2м, който е покрит със стоманени капаци от рифел. 
Между  сгъстители 3 и 4 до зумфа преминава хвостопровод с две корита с щирочина на всяко 
от тях 0,90м, дълбочина 0,70м и с обща дължина 180м, покрит с стоманобетонови капаци. 
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1. Вид конструкция  

Конструкцията на ОС се състои от преградни тухлени зидове и покривна плоча. 
Фундаментите са ивични от армиран бетон. Външните стени са тухлени. Зумфа и 
хвостопровода са изпълнени от стоманобетон.  

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на стоманени стълби, площадки, парапети,капаци и подобни ръчно; 
- изкоп с багер за разкриване на стоманобетонови конструкци; 
- разбиване на тухлени зидове с багер-хидрочук; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук; 
- донатрошаване на стоманобетонови строителни отпадъци до готов продукт - 

трошен камък, с трошачна мобилна инсталация и сепариране на армировката; 
- засипване на строителни подвали и зумф с натрошен продукт от трошачна мобилна 

инсталация с механизирано уплътняване; 
- демонтаж,  отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителните отпадъци, 

като хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 

65. СГРАДА КАНТАР 

Сградата е едноетажна. Състои се от едно помещение с размери в план 4,00 х 3,50м и 
Н=2,50м. Изградена е изцяло от тухлена зидария, а прозорците са дървени. Покрива е 
едноскатен с битумна хидроизолация и с борд по една от страните. Настилката е от дървено 
дюшаме. За самия кантар е изпълнена стоманобетонова шахта с размери в план 8 х 5м и 
дълбочина около 1,80м. 

1. Вид конструкция  

Конструкцията се състои от преградни тухлени зидове и покривна плоча. Фундаментите 
са ивични от армиран бетон. Външните стени са тухлени. Настилката е дървено дюшаме. 
Шахтата е изпълнена от стоманобетон. 

2. Технически решения по разрушаването  
- демонтаж на дървена дограма настилка и др ръчно; 
- изкоп с багер за разкриване на стоманобетонови конструкци; 
- разбиване на тухлени зидове с багер-хидрочук; 
- разбиване на стоманобетонови конструкции с багер-хидрочук; 
- отделяне на стоманени конструкции от разрушени строителни конструкции; 
- донатрошаване на стоманобетонови строителни отпадъци до готов продукт - 

трошен камък, с трошачна мобилна инсталация и сепариране на армировката; 
- засипване на шахта за кантар с натрошен продукт от трошачна мобилна инсталация 

с механизирано уплътняване; 
- демонтаж,  отделяне, натоварване и транспорт на опасни строителните отпадъци, 

като хидроизолации, до депо за опасни отпадъци. 

 

V.ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН 
V.1.Подготвителни работи: 

Преди започване на разрушителните работи да се организира среща между Възложител, 
Изпълнител и Проектант за даване на указния по изпълнение на проекта. 

Строителните дейности, в условията на действащо предприятие, трябва да се съгласуват 
задължително между Възложителя “ЕКО МЕДЕТ” ЕООД и Строителя. 
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Възложителят или упълномощено от него лице предварително изготвя информационна 
табела съдържаща данни за участниците в строителния процес съгл.чл.13 от Наредба 2/ ЗБУТ 
при СМР. 

 Строителят уведомява съответното поделение на ИА”ГИТ” и на ДНСК преди започване 
на работата, като изпраща копие от съдържанието на информационната табела. 

Преди започване на строителството Строителя се задължава да извърши следното: 

- Да уведоми организациите, стопанисващи подземните и надземни комуникации, 
попадащи в района на строителството;  

- Съществуващите върху територията на строителната площадка, преди откриването на 
строителството инсталации, мрежи и съоръжения се идентифицират, ясно означават, 
проверяват и контролират; 

- Да уточни местата за извозване на строителните и битови отпадъци, за времето на 
строителството с Възложителя, съгласно вътрешните правила на територията на “ЕКО 
МЕДЕТ” ЕООД.  

- Обезпечаване на санитарно битовите условия за работниците в съответствие с 
НАРЕДБА № 15 за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на 
физиологични режими на труд и почивка по време на работа и хигиенните изисквания в 
страната; 

- Поставяне на предупредителна  и указваща сигнализация /знаци и табели/; 

- Да организира площадките за временно строителство; 

- Да осигури необходимото работно облекло и средствата за индивидуална и колективна 
защита; 

- Да разработи и актуализира инструкции за изпълнение на СМР на обекта. да ги 
съгласува с Възложителя и да ги доведе до знанието на изпълнителите на СМР; 

- Преди започване на работа на строителната площадка и до завършване на СМР 
строителят е длъжен да извършва оценка на риска, която да обхваща всички етапи на 
договореното строителство и всички параметри на работната среда.  

При извършване на СМР на територията на работещо предприятие (“ЕКО МЕДЕТ” 
ЕООД), оценката на риска се извършва съвместно с неговия ръководител. Ако по време на 
извършването на СМР настъпят съществени изменения от първоначалните планове, оценката 
на риска се актуализира. 

- Устройване на временните приобектни складове за материали; 

-Организиране на временни производствени бази, складове за временно съхранение на 
материалите; 

- Редът за транспортиране на товари до обекта и временни складове за съхранение, 
съгласувано с Възложителя. 

- Разтоварване на материалите, техника и др. на приобектните площадки; 

Възложителят писмено да посочи мястото за депониране на изкопана пръст. 

 
V.2. Временно строителство: 

- За изграждането на обекта да се организират площадки за временно строителство, 
върху терени съгласувани с Възложителя и определени с двустранен протокол.  
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-Главният Изпълнител да уточни с Възложителя условията за достъп на изпълнители, 
подизпълнители и механизация до площадката, съобразно пропусквателния режим на 
територията на “ЕКО МЕДЕТ” ЕООД.  

Предвижда се разполагане на фургони съблекални за изпълнителите на СМР, канцелария 
на ръководителите, шкаф за ръчни противопожарни средства, пункт за оказване на първа 
помощ с необходимите за целта санитарно - превързочни материали и носилка, 
2бр.контейнери за инструменти и 2бр контейнери за строителни и битови отпадъци; Тоалетни 
и мивки ще се разположат, по указания на Възложителя и отразени в инструктажа за 
изпълнителите на СМР. 

Може да се избере вариант, при който необходимите дневни количества да се докарват с 
камиони и да бъдат използвани в обекта. Организацията на доставките да се регламентира с 
двустранен протокол от среща по ЗБУТ и да се набележат мероприятия отговарящи на 
изискванията на нормативната уредба по ЗБУТ. Изпълнението на мероприятията да се 
проследи от Координатора по ЗБУТ-по време на строителството. 

Строителят се задължава да организира транспорт, преди и след приключване на 
работния ден, за изпълнителите на СМР, при спазване на набелязаните мероприятия по ЗБУТ. 

Изпълнителят е длъжен да осигури снабдяване на работещите с питейна вода 
(бутилирана) и вода за битови нужди (бидони с канулки), тоалетна и отопление, в случай, че 
изграждането на обекта започне в сезон, изискващ отопление. Видът на отоплението и 
вентилацията на въздуха, както и на локалното отопление, да отговарят на противопожарните 
строително-технически норми и санитарно-хигиенните изисквания . 

V.3. Подходни пътища:  

По време на изпълнение на СМР, за осигуряване достъп на строителната механизация и 
работниците до обекта ще се ползват съществуващите пътища в района на площадка. 

 
V.3.1. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН – ОТГОВОРНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В 

ПРОЦЕСА НА ИЗВЪРШАНЕ НА СМР 
Главен  Изпълнител на  строежа:................................................................... 
Подизпълнител:................................................................................................. 

 
Видове СМР на стр.площадка  Изпълнител Отговорно лице 

1 Подготвителни работи. “ЕКО МЕДЕТ” 
ЕООД  
Гл.Изпълнител:........ 

Ивеститорски контрол:....... 
 
Техн.р-л: ............................... 

2 Временно строителство и 
санитарно-битови условия. 

“ЕКО МЕДЕТ” 
ЕООД  
Гл.Изпълнител:........ 

Ивеститорски контрол:....... 
 
Техн.р-л: ............................... 

3 Подробно разработени 
инструкции за машини, 
съоръжения, работни места и др. 
при изпълнение на всякакви 
видове дейности на обекта. 

“ЕКО МЕДЕТ” 
ЕООД  
Гл.Изпълнител:........ 

Ивеститорски контрол:....... 
 
Техн.р-л: ............................... 

4  Знаци, табели и сигнали на    
площадката 

“ЕКО МЕДЕТ” 
ЕООД  
Гл.Изпълнител:........ 

Ивеститорски контрол:....... 
 
Техн.р-л: ............................... 

5 Осигуряване, ползване и проверка 
на лични предпазни средства при 
изпълнението на СМР на обекта  

“ЕКО МЕДЕТ” 
ЕООД  
Гл.Изпълнител:........  

Ивеститорски контрол:........ 
 
Техн.р-л: ............................... 
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6 Аварийна и пожарна безопасност, 
в т.ч. пожароопасни дейности по 
наряд; 

“ЕКО МЕДЕТ” 
ЕООД  
Гл.Изпълнител:........ 
Подизпълнител/и:......
............................ 

Ивеститорски 
контрол:............ 
 
Отг. по ПБ на гл.Изп.: 
............ 
Техн.р-л:................................. 
 

7 Риск и оценка на риска; “ЕКО МЕДЕТ” 
ЕООД  
Гл.Изпълнител:........ 
Подизпълнител/и:......
............................ 

МОЛ на Възложителя:.......... 
 
МОЛ на Гл.изпълнител: 
........................... 
МОЛ на подизп.: ................... 
 

8 Трудови злополуки, професионални 
заболявания, осигуряване 

“ЕКО МЕДЕТ” 
ЕООД  
Гл.Изпълнител:........ 
Подизпълнител/и:......
............................ 

МОЛ на Възложителя:.......... 
 
МОЛ на Гл.изпълнител: 
........................... 
МОЛ на подизп.: ................... 
 

9 Разбиване на бетон Изпълнител:............. Техн.р-л: ...................... 
 

10 Товаро- разтоварни работи “ЕКО МЕДЕТ” 
ЕООД  
Гл.Изпълнител:........ 
Подизпълнител/и:......
............................ 

Инв. контрол:.................... 
 
Отг. на гл.Изп.:............... 
 
Техн.р-л:....................... 
.......................................... 

11 Доставка на материали  “ЕКО МЕДЕТ” 
ЕООД  
Гл.Изпълнител:........ 
Подизпълнител/и:......
............................ 

Инв. контрол:.................... 
 

Отг. по ПБ на гл.Изп.:  
.......... 

Техн.р-л:........................ 
 

12 Складиране на материали  на 
площадката 

“ЕКО МЕДЕТ” 
ЕООД  
Гл.Изпълнител:........ 
Подизпълнител/и:......
............................ 

Инв. контрол:.................... 
 
Отг. на гл.Изп.:............... 
 
Техн.р-л:....................... 
.......................................... 

13 Армировка и кофражни работи Изпълнител:............. Техн.р-л: ................... 
 

14 Доставка и полагане на бетон Изпълнител:............. Техн.р-л: ................... 
 

15 Използване на строителни машини 
и оборудване. 

“ЕКО МЕДЕТ” 
ЕООД  
Гл.Изпълнител:........ 
Подизпълнител/и:......
............................ 

Инв. контрол:.................... 
 
Отг. на гл.Изп.:............... 
 
Техн.р-л:....................... 
.......................................... 
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16 

Контрол по техническата 
изправност на строителните 
машини и оборудване преди и по 
време на изпълнението на СМР 

“ЕКО МЕДЕТ” 
ЕООД  
Гл.Изпълнител:........ 
Подизпълнител/и:......
............................ 

Инв. контрол:.................... 
 
Отг. на гл.Изп.:............... 
 
Техн.р-л:....................... 
.......................................... 

17 Ръчна работа с тежести Гл.Изпълнител:........ 
 
Подизпълнител/и:......
............................ 

Отг. на гл.Изп.:............... 
 
Техн.р-л:....................... 
.......................................... 

18 Работа на височина Изпълнител:...............
.. 

Техн.р-л: ...................... 
 

19 Споразумения по ЗБУТ с 
подизпълнител/ли 

“ЕКО МЕДЕТ” 
ЕООД  
Гл.Изпълнител:........ 
Подизпълнител/и:......
............................ 

КБЗ: 
 
Отг. по ПБ на гл.Изп.:  
 
Техн.р-л:…………………. 

20 Временно ел.захранване “ЕКО МЕДЕТ” 
ЕООД  
Гл.Изпълнител:........ 
 

Инв.контрол:..................... 
 
Техн.р-л: .......... ............ 

21 Заваряване “ЕКО МЕДЕТ” 
ЕООД  
Гл.Изпълнител:........ 
 

Инв.контрол:..................... 
 
Техн.р-л: .......... ............ 

22 Изпитания; ПНР “ЕКО МЕДЕТ” 
ЕООД  
Гл.Изпълнител:........ 
 

Инв.контрол:..................... 
 
Техн.р-л: .......... ............ 

 
23 

Отговорник за обекта за евакуация 
при авария, пожар и бедствия  

Гл.Изпълнител.......... Техн.р-л: ..........  

24 Отговорник за обекта за оказване на 
първа помощ при авария, пожар и 
бедствия 

Гл.Изпълнител:......... 
Подизпълнител/и: 
.......... 

Отг.на гл.Изп. 

Отг.на подизп. 
25 Довършителни работи Гл.Изпълнител: 

Подизпълнител/и:.......
.  

Техн.р-л: ........................ 
Техн.р-л/и:.................... 

26 Почистване и предаване на 
площадката 

“ЕКО МЕДЕТ” 
ЕООД  
Гл.Изпълнител:........ 
Подизпълнител/и:......
............................ 

Ивеститорски контрол:.... 
Техн.р-л: .........................  
Техн.р-л/и:........................ 

 
*До откриване на строителството  ще се попълни и /актуализира/ от Координатора 

по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на СМР, със съдействието на техническите 
ръководители на обекта. 

 
VІ.СИТУАЦИОНЕН СТРОЙГЕНПЛАН  

Обектът разположен на площадката на “ЕКО МЕДЕТ” ЕООД - в обхват определен от 
Възложителя. СМР ще се извършват на открито.  
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Чертеж -СИТУАЦИОНЕН СТРОЙГЕНПЛАН 

На схемата за временно строителство местата за разполагане на временната база и склад 
за материали са схематично изобразени. Разполагането им ще бъде съгласувано с 
Възложителя с двустранен протокол.  

 

VІI.КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ГРАФИК ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪРШВА 
НЕ НА СМР. 

VІI .1.ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ обхваща целия комплекс от 
строителни и монтажни работи, както и последователността на извършваните СМР.  

Датата за начало на СМР е условно обозначена. 
Изготвен е въз основа на част: ПСД от всички проектни части, с данни за 

времетраенето на СМР по УСН, ТНС, съобразно изискванията за осигуряване на 
минимални ЗБУТ от Наредба №2/2004 г.  

Този комплексен график се съставя въз основа на общата количествена сметка по 
уедрени показатели и подлежи на актуализация, детайлизация и конкретизация от Главния 
изпълнител (строител), съгласувано с подизпълнителите при контрола на координатора по 
БЗ.  

Всяко налагащо се изменение на сроковете и броя на работниците в този график ще 
трябва да се отразява съобразно чл.11, т.3 от Наредба N2. 

Изпълнителят(Строителят): 
- осигурява извършването на необходимите действия съгласно чл.16 от Наредба 

2, изработва и актуализира инструкциите за безопасност и здраве съобразно 
конкретните условия на обекта в “ЕКО МЕДЕТ” ЕООД, адаптира етапите или 
видовете СМР към действителната им продължителност, при отчитане на 
текущото състояние на дейностите на строежа. 

- осигурява средствата за индивидуална защита съгласно чл.10, чл.16, и 17 и 
вътрешно фирмените изисквания на  “ЕКО МЕДЕТ” ЕООД. 

 
VІI .2. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 
Общото времетраене на строително монтажните работи е 727 /989 к.дни/. 

Средносписъчен състав – 24 човека. 
За съкращаване времетраенето на строителството Изпълнителя може да приеме 

увеличаване броя на работната ръка и механизацията за извършване на СМР, при 
съблюдаване условията за ЗЗБУТ и задълженията си съгласно Наредба 2/ 22.03.2004г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. 

При наемане на подизпълнители и/или лица самостоятелно упражняващи СМР, 
Изпълнителя се задължава да информира Възложителя за настъпилите промени в 
декларираните офертни намерения.  

Планиран обем: Тр=17502 ч.дни. 
 

VІІІ.ПЛАН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И 
АВАРИИ И ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА 
СТРОЕЖА: 

VІІІ.1. Общи положения. 
Настоящия план е разработен в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 

22.03.2004 на министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното 
развитие и благоустройството за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на СМР и изискванията на Наредба № Iз-2377 за правилата 
и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите  
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Планът цели да осигури пожарната и аварийна безопасност на СМР предвидени за 
изграждането на обекта. 

 
VІІІ.2. Организация за ПАБ на обекта. 
Ръководителят на обекта установява контакт с най-близките Районна служба ПБЗН и 

конкретизира системата за връзка с обекта, включително и чрез използването на мобилни 
телефони. 

На видни места на територията на обекта се поставят табели с телефонния номер на 
РС”ПБЗН”. 

Ръководителят на обекта със заповед: 
-определя редът за безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни 

дейности, включително зоните и местата за работа; 
-определя редът за пожаробезопасно използване на отоплителни, 

електронагревателни и др. електрически уреди; 
-определя разрешените и забранените места за тютюнопушене, като 

тютюнопушенето се разрешава само на места, определени със заповед, съгласувана с 
органите за ПБЗН, означени със съответните знаци и табели; 

-организира инструктажа на работниците по ПАБ, съгласно изискванията на 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. 

-определя редът за осигурява на пожарна безопасност на обекта в извънработно 
време; 

-определя отговорник за ПАБ на обекта и му възлага контролът и отговорността за 
поддържането и привеждането в състояние на годност на противопожарните уреди, 
съоръжения и средства за пожарогасене, като периодичните проверки се отбелязват в 
специален дневник; 

Ръководителят на обекта организира проверка на строителните машини и на 
временните площадки за тяхното оборудване с изправни и годни противопожарни уреди и 
съоръжения. 

Ръководителят на обекта осигурява оборудването на табла с подръчни 
противопожарни уреди и съоръжения, съгласно чл.3, ал.2 Приложение № 2 на Наредба № 
Iз-1971 за СТПН за осигуряване на безопасност при пожар. 

Ръководителят на обекта осигурява обозначаването на местата на противопожарните 
уреди и съоръжения и местата забранени за тютюнопушене, в съответствие с Наредба № 
РД-07/8 за минималните изисквания за знаците и сигналите за безопасност и/или здраве при 
работа от,и БДС ISO 6309. 

Ръководителят на обекта, съгласувано с РС”ПБЗН”, ситуира и определя точното 
място на временните площадки за складиране на строителни материали, на временните 
площадки за разполагане на фургоните и на временните производствени бази и 
изолационни работи в съответствие с изискванията на Наредба № Iз-1971 за СТПН за 
осигуряване на безопасност при пожар. 

Ръководителят на обекта организира съхраняването на пожароопасните материали и 
леснозапалими течности в помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания 
за ПАБ. 

 
VІІІ.3. Изисквания за ПАБ на обекта. 
На обекта не се допуска: 
- употребата на огън за откриване изтичането на газ от газопроводни инсталации и 

газови пробори; 
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- използването на открит огън на разстояние от взриво- и пожароопасни обекти, по-
малко от 50 м.; 

- оставяне и складиране на материали, съоръжения, машини и др., както и 
паркирането на механизация и превозни средства по пътищата и падходите към 
противопожарните уреди и съоръжения, като противопожарните уреди и съоръжения се 
означават със съответните знаци и до тях се осигурява непрекъснат достъп; 

- при работа със строителни продукти, отделящи пожаро или взривоопасни пари, 
газове или прахове - тютюнопушенето, използването на открит огън, на нагревателни 
уреди, на транспортни средства без искроуловители, на инструменти, с които при работа 
могат да се получат искри, както и на електрически съоръжения и работно оборудване, 
чиято степен на защита не отговарят на класа на пожаро- или взривоопасната зона в 
помещението или външните съоръжения; паркирането и ремонта на строителни и 
транспортни машини в складовите зони; 

- подгряването на двигателите с вътрешно горене на строителните машини с открит 
огън, електронагревателни уреди и др. подобни; 

- тютюнопушенето и паленето на открит огън независимо от климатичните условия 
и частта на денонощието на места, категоризирани като “пожаро- или взривоопасни”;  

- използването на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и 
на други директни горивни устройства; 

- окачването на дрехи, кърпи и др. върху контакти, изолатори или други части на 
електроинсталацията и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди; 

- използването на хартия, картон, тъкани и други горими материали за направата на 
абажури за лампи; 

- съхраняването в строителните машини и в близост до кислородни бутилки, на 
леснозапалими, горими, пожаро- и взривоопасни вещества и материали в съдове, в 
количества и по начини, противоречащи на изискванията за ПАБ; 

- отваряне на съдове, съдържащи леснозапалими течности по начин и със средства, 
различни от указанията на производителя; 

- използването на противопожарните уреди и съоръжения за стопански, 
производствени и други нужди, несвързани с пожарогасенето; 

- използването на вещества и материали, за които не са установени параметрите на 
пожарна и взривна опасност; 

 
VІІІ.4. Действия при пожар. 
При подаване на сигнал за аварийна ситуация ръководителят на обекта или 

отговорника за ПАБ на обекта незабавно предприемат следните мерки. 
В случай на пожар или авария свързана с последващ пожар, незабавно уведомяват 

РС”ПБЗН” и компетентните служби на “ЕКО МЕДЕТ” ЕООД. 
Прекратяват работата на мястото на аварията и на застрашените производствени 

участъци. 
Организират противопожарното ядро за локализиране и ликвидиране на пожара или 

аварията чрез използването на наличните противопожарни съоръжения и средства. 
По-най бърз и безопасен начин евакуират всички работещи, които не участват в 

борбата с пожара или аварията, по посока на надветрената страна на мястото на 
произшествието. 

Не възобновяват работа, докато все още е налице сериозна непосредствена опасност. 
 
VІІІ.5. Отмяна на аварийната ситуация.  
Ръководителят на обекта, съгласувано с РС”ПБЗН” и компетентните служби по 

експлоатацията  отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините 
за аварията и пожара, при невъзможност за тяхното повторение, разпространение или 
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разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими мерки за пълното 
обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата. 

 
ІХ.МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И 

ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА МЕСТАТА СЪС 
СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ. 

СМР на строежа да се изпълняват при спазване на действащите нормативи в 
Р.България за безопасност при работа, всички вътрешни нормативни документи, действащи 
на територията на “ЕКО МЕДЕТ” ЕООД, както и всички нормативи приложими за обекта. 

 
Проектно предвидени мерки при изпълнение на СМР на обекта: 
Забранява се допускането до работа на лица, които не са съответно инструктирани и 

обучени по ЗБУТ. 
Строителните машини, съоръженията, инвентарът, инструментите и 

приспособленията към тях да съответстват на характера на извършената работа, да са в 
изправност и да са обезопасени. Да отговарят на изискванията на инвестиционния проект за 
извършване на предвидените СМР и глава втора от Наредба 2 /22.03.2004г., по ЗБУТ. 

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд постига чрез методичен 
контрол по време на различните етапи на реализация на проекта, както и при преминаване 
от един етап в друг. 

Да се използуват само материали, притежаващи съответните сертификати, клейма и 
маркировки, удостоверяващи съответствието им с предвидените в проекта и с положителен 
резултат от входящия контрол. 

Да се спазват заложените в проекта монтажно - технологични изисквания. 
Всички работи на височина да се извършват с технически осигурени и обезопасени 

подемни средства от специално обучен и подложен на изпит персонал. 
Монтираните скелета и подемници да имат протокол за годност и 

товароносимост, инв.N! 
При работа на височина над 1.5м извън технологичните площадки и скелета, да 

се работи задължително с поставен колан, закрепен на стабилна опора! 
Мрежите и съоръженията са неразделна част от предприятието и затова за тях важат 

всички изисквания по ЗБУТ отнасящи се за цялата площадка. 
Някои по-важни изисквания: 
• Да се влагат само материали със сертификат за качество; 
• При работа с машини да се спазват всички инструкции и правила за работа с тях; 
•  Всички ел. машини и уреди да се подържат в изправност, да са изолирани и 

заземени; 
• Инвеститорът да предвиди обувки с устойчиво на пробождане ходило, брезентови 

ръкавици осигуряващи защита срещу механични въздействия, работно облекло за работа на 
открито при дъжд и студ, обувки за защита от студ, гумени ботуши за дъжд. Количеството 
им да се уточни в зависимост от броя работещи на обекта; 

• Всеки работник да се инструктира подробно преди започване на работа по 
правилата за ЗБУТ; 

• Да се спазват изискванията на "Наредба 7" за минималните изисквания за ЗБУТ на 
работните места и при използване на работното оборудване. 

Започването на изолационните работи да стане, след като са уточнени всички 
изисквания за ЗБУТ и се разработят и утвърдят съответните инструкции и указания с 
отчитане на технологичните изисквания и местните условия на труд. 

Всички работници да имат необходимата квалификация и да бъдат 
инструктирани. 
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Преди започване на работа, работниците са длъжни да се снабдят с работно облекло 
и ЛПС и да се съобразяват с наличните на обекта предупредителни и указателни табелки 
(знаци). 

Площадката трябва да бъде почистена, подредена и пожарно обезопасена.  
С оглед осигуряване на безопасността при монтажните работи, е необходимо: всички 

опасни места да са обезопасени и сигнализирани - през тъмната част на денонощието със 
светлинни сигнали. При работа на височина по-голяма от 3 м, да се използува проверено от 
техническия ръководител скеле, а работниците да са снабдени с предпазни колани. 

При работа задължително е носенето на каски, предпазни очила, ръкавици и други 
ЛПС, съобразно с условията на работа. Забранява се работа с неизправни и изхабени 
инструменти, както и дейности противоречащи на изискванията на ЗЗБУТ. 

Работата с повдигателни механизми може да се повери само на лица специално 
обучени и положили изпит по Наредба за безопасна експлоатация и техническия надзор на 
повдигателни съоръжения.(ДВ бр.60/25.06.2006г). 

При работа с повдигателни съоръжения, сапаните да са преминали проверка за 
годност, сапанджиите да имат документи за правоспособност. Забранен е престоят 
на хора и оборудване под вдигнат товар! 

 
Забранява се извършването на СМР: 
а) близо до електрически мрежи и съоръжения намиращи се под напрежение; 
б) близост до движещи се части на машини и съоръжения преди спирането и 

изключването на двигателите им; 
в) при направа на временни платформи върху тухли, блокове и непроверени 

конструкции. 
 

Мероприятия на етап подготвителни работи: 
- Изпълнителят да осигури спазването на изискванията за осигуряване на 

безопасност и здраве, предвидени с инвестиционния проект и действащите изисквания на 
територията на “ЕКО МЕДЕТ” ЕООД. 

- Писмено разрешение от Възложителя за работа в района на действащо 
предприятие, с предписание за движението на хора и строителна механизация. 

- Възложителят или упълномощено от него лице предварително изготвя 
информационна табела съгласно чл.12 и 13 от Наредба 2 за безопасни и здравословни 
условия на труд при СМР от 2004г 

- За откриване на строителната площадка Строителят поставя на видно място 
информационна табела за строежа и при необходимост я актуализира. (При включване на 
нов Подизпълнител на обекта) 

- Изпълнителят да осигури запознаването и спазването на минималните общи 
изисквания за осигуряване на безопасност и здраве, предвидени с -”Наредба №2 от 
22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи”. 

На основание на тази Наредба ръководството на строителната организация се 
задължава да осигури преработването на действащите инструкции, както и да утвърди нови 
инструкции по ЗБУТ за работата, монтаж и демонтаж на всички видове строителни 
машини, които се ползват при изпълнение на СМР на обекта. В Инструкциите ще бъдат 
съобразени зимните условия като времетраене на СМР, мерки за опазване на околната 
среда, както и за експлоатацията на техниката.  

Тези инструкции следва да обхванат: 
1.Правата, задълженията и отговорностите на лицата от административно-

управленческия и производствен персонал. 
2.Изискваната правоспособност или квалификация на производствения персонал. 
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3.Изискванията по ЗБУТ преди започване, през време и при прекъсване, 
преустановяване и завършване на работа. 

4.Изискванията по ЗБУТ, на които трябва да отговарят ползваните строителни 
машини и други, включително посочените от завода- производител. 

5.Средствата за индивидуална защита, които трябва да се ползват. 
6.Условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки за 

предотвратяване и ликвидиране на аварии и даване на първа до лекарска помощ при 
злополука и други. 

7.Други изисквания, налагащи се от конкретните условия на работа - на територията 
на “ЕКО МЕДЕТ” ЕООД. 

 
Мероприятия при организиране на база за временно строителство : 
Площадката за разполагане на базата за временно строителство да съответства на 

условията за ЗБУТ по Наредба 2/ 2004г. 
- подписан двустранен протокол с избрания Изпълнител, за разполагане на 

приобектова база за складиране на строителни материали и оборудване, както и за 
депониране на строителни отпадъци и демонтирани елементи, до откриване на строителна 
площадка. 

Същата да бъде подравнена и почистена от отпадъци и оградена с временна ограда. 
След приключване на строителството площадката да бъде предадена на възложителя 

с протокол. 
Да бъдат спазени нормативно признатите санитарно -битови изисквания и т. I.2 от 

настоящия проект. 
 
Мероприятия при извършване на СМР  
Организацията на строителната площадка и на работните места да осигурява 

безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и 
безопасен и удобен достъп до строителните площадки. 

1.Когато СМР се изпълняват от две или повече строителни организации на една и 
съща строителна площадка, главният изпълнител се задължава да изработи съвместно с 
подизпълнителите мероприятията по ЗБУТ и определи отговарящите за изпълнението им. 

2.Преди започване на работа от страна на подизпълнителите, главният изпълнител се 
задължава да им предаде с протокол обезопасени всички работни площадки.  

3. Работодателят е лично отговорен и длъжен да осигурява комплексни условия за 
безопасност и хигиена на труда, съгласно ЗЗБУТ. 

4. Забранява се допускането до работа на лица, които не са съответно инструктирани 
и обучени по ЗБУТ. 

5. Строителните машини, съоръженията, инвентарът, инструментите и 
приспособленията към тях да съответстват на характера на извършената работа, да са в 
изправност и да са проверени и обезопасени. Да отговарят на изискванията на 
инвестиционния проект за извършване на предвидените СМР и глава втора от Наредба 2 
/22.03.2004г., по ЗБУТ. 

6. Ръководителят се задължава да осигурява специално работно облекло и лични 
предпазни средства в съответствие с Наредба № 3 за минималните изисквания за 
безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни 
средства на работното място, като се задължава: 

- Да организира и провежда с работниците и служителите, които ползват лични 
предпазни средства, инструктаж и обучение за правилната им употреба и начините на 
личната проверка на тяхната изправност. 

 -Да осигурява редовното изпитание на годността на средствата за индивидуална и 
колективна защита. 
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Мероприятия при опазване на околната среда по време на строителството:  
1. Мерките за защита на околната среда се основават на Закон за опазване на 

околната среда (обн. ДВ, бр. 86/1991 г. - актуализиран и допълван периодично).  
2. С цел предотвратяване замърсяването на въздуха и околното пространство с прах, 

шум и други вредни материали, прахообразни материали могат да се разтоварват или 
съхраняват на строителната площадка след като са взети мерки срещу разпрашването им. 

3. За да се избегне замърсяване на пътищата от републиканската пътна мрежа, по 
които ще се движат транспортните средства, извозващи пръст, насипни материали и 
строителни отпадъци, не трябва да се препълват каросериите на превозните средства. 
Необходимо е преди излизане на шосейната мрежа, гумите на транспортните средства да 
бъдат почистени от пръст и други отпадъчни материали.  

4. Следва да се вземат мерки и осъществява действен контрол от страна на 
техническото ръководство на строежа за избягване замърсяването на републиканската 
пътна мрежа от отпадъци, замърсена вода от изкопите, бетонови смеси и разтвори. 
Допуснатите замърсявания следва редовно да се почистват. 

5. Битовите и строителни отпадъци, получени в резултат на извършени СМР де се 
извозват на предварително определено от съответните оторизирани власти депо – 
задължително условие в разрешението за строеж. 

 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ЛИЦАТА, КОИТО РЪКОВОДЯТ ИЛИ УПРАВЛЯВАТ 

СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И НА РАБОТНИЦИТЕ 
Отговорностите и задълженията на съответния ръководител, заместниците му, 

главните специалисти, техническите ръководители, груповите и помощник техническите, 
началници на складове и други, включително и работниците, изпълняващи СМР, са 
посочени в Наредба 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване 
на СМР – Приложение 1 към чл.2,ал.2 и т.I.4.4. и Организационния план от настоящата 
разработка. 

Инструкции  
- Съгласно изискванията на “Наредба  № 2 за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
работи” е необходимо да се изготви инструкция за ЗБУТ и ПАБ при извършването на 
строително-монтажните работи, по която да бъдат инструктирани всички ангажирани с 
процеса работници. 

 
САНИТАРНО- ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ 
Строителните предприятия се задължават да осигуряват на територията на 

изпълняваните строежи необходимата битова база за обслужване на работещите на тях 
работници и служители. 

 
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА 
- Строителните материали, изделията, оборудването и други да се транспортират и 

складират на строителната площадка, съобразно изискванията, посочени в съответстващия 
им стандарт или отраслова норма. Съответните начини на складиране и останалите 
изисквания са упоменати в Приложение 7 от Наредба 2 от 22.03.2004г. за минималните 
изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР. 

- Временно електрозахранване 
Електротехническия персонал, на който е възложено изпълнението и поддържането 

на временното електрозахранване на строителната площадка: 
- Първо да се запознае със схемата за временното електрозахранване от техническия 

ръководител, който е отговорен за изпълнението му.  
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- Второ- да полага изпит за квалификационна група по безопасността. 
 
 

МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 
       ПРИ  ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА МЕСТАТА СЪС 
      СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ. 
1.Разрушаване на сгради и съоръжения 

1.1. Преди започване разрушаването на сграда или съоръжение строителят проверява 
дали: 

- продуктите, от които са изградени, съдържат опасни за здравето или сигурността на 
работещите и населението вещества или лъчения; 

- в тях няма опасни за работещите и населението вещества или лъчения. 
1.2. Когато опасностите вследствие на разрушаването не могат да бъдат избегнати, 

строителят взема подходящи мерки за защита на здравето и живота на работещите и 
засегнатите лица и за опазване на околната среда. 

1.3.Сгради, съоръжения или инсталации от азбест или азбестосъдържащи продукти се 
разрушават или демонтират съгласно нормативните изисквания за защита на работещите от 
рискове, свързани с експозиция на азбест при работа. 

1.4. Работещите по разрушаването на сгради или съоръжения трябва да са специално 
инструктирани и обучени за работните процеси, които ще изпълняват ръчно или с машини. 

1.5. Не се допуска ръчно разрушаване на конструктивни елементи от сгради или 
съоръжения, когато работещият е стъпил върху тях или върху съседни такива. Когато това е 
технологично неосъществимо, се допуска стъпване върху елементите, след като са взети 
необходимите обезопасителни мерки, вкл. предпазни колани. 

1.6. Преди започване събарянето на следващо ниво, елемент или носещи конструкции 
техническият ръководител извършва оглед на площадката за потенциални опасности. 

1.7.Събарянето на пропукани стени, сводове и опорни пети се извършва след 
предварителното им укрепване. 

1.8. Не се допуска едновременното събаряне на елементи от сгради или съоръжения на 
две или повече работни места едно под друго, както и подсичане или подкопаване на паянтови 
стени с дебелина до 0,24 m. 

1.9. Преди събаряне на: 
1.9.1. вътрешни стени чрез бутане или придърпване помещенията под тях се проверяват 

и освобождават от намиращите се там хора; 
1.9.2. външни стени опасната зона на падане се огражда или охранява. 
1.10. Корнизи, конзоли и други издадени от сградата или съоръжението елементи се 

разрушават от скелета, разположени на срещуположната страна на падането на разрушавания 
елемент. 

1.11. Всички годни за нова употреба продукти след събарянето се обезопасяват и 
складират съгласно изискванията за безопасно съхранение. 
2.Разрушаване чрез взривяване 

2.1. Специални взривни работи са взривни работи в населени места, промишлени и 
строителни площадки, както и в други места с обекти, изискващи защита от вредните 
въздействия при взривните работи. 

2.2.1. При разрушаване на сгради и съоръжения в границите на населените места 
зарядите се поставят само във взривни дупки и сондажи. 

2.2.2. Забранява се зареждането на взривни дупки, попаднали в обрушено място или 
празнини. 

2.3.1. От външната страна на сградата или съоръжението, което ще се взривява, се 
поставя допълнителна защита, непозволяваща разлитането на късове. 
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2.3.2.  За предпазване на близки обекти, които могат да се повредят от сътресенията при 
падането на взривявания обект, се изгражда възглавница от греди в няколко реда или от други 
подходящи материали, в зависимост от големината на обекта. 

2.4.1.  При взривни работи, след завършване на зареждането, се подава първият сигнал, 
при който лицата, заети със зареждането на взривните дупки, напускат обекта и се оттеглят 
зад пределите на опасната зона.  

2.4.2.  След монтажа на взривната мрежа ръководителят на взривните работи е задължен 
лично да констатира, че няма хора в опасната зона. 

2.4.3.  След втория сигнал ръководителят на взривните работи извършва взривяването. 
2.4.1.  Сигналът "отбой" се подава след оглеждане мястото на взрива о т ръководителя на 

взривните работи, придружен от взривник. 
2.4.4.  Забранява се в населени места да се подават звукови сигнали чрез взривяване на 

заряди. 
2.5. При разчистване на разрушените обекти задължително присъства дежурен взривник. 
2.6. При наличие в опасната зона на котли и тръбопроводи, намиращи се под налягане, 

налягането се намалява до 1 атм. При невъзможност да се намали налягането в котела или 
тръбопровода те се покриват с щитове. 

2.7.Всички юридически и физически лица, които извършват взривни работи, 
задължително имат ръководител на взривни работи. 

2.8. Взривните работи се извършват по проект или по паспорт. 
2.8.1.При технологични (повтарящи се) взривявания всяко от тях се извършва попаспорт, 

съставен на базата на проекта и отчитащ конкретните условия. 
2.8.2.Когато условията се повтарят, паспортът е типов. 
2.8.3.При единични взривявания за строителни работи (изкопи за кладенци, септични 

ями, гаражи, основи и други подобни) се допуска взривни работи да се извършват по паспорт, 
предвиждащ и необходимите мерки за безопасност. 

2.9. Проектите и паспортите за взривни работи се разработват съгласно Инструкцията за 
разработването на проекти и паспорти за пробивно-взривни работи приложение № 8. 

2.9.1.В проектите за взривни работи във високопланински райони при наличие на 
блуждаещи токове, във водоеми, при масиви с високи температури, при гасене на пожари и 
специални взривни работи, се определят и специфични мерки за безопасност. 

2.10. Преди започване на взривните работи се установява границата на опасната зона, 
като тя се обозначава на местността със знаци (флагове, табели, ленти, въжета и др.). 

2.11. По време на взривни работи границите на зоната се охраняват от помощен персонал 
за взривни работи или специално инструктирани работници. 

2.12.Хората в близост до охраняемата зона своевременнно се уведомяват за 
предстоящите взривни работи, мястото и времето на извършването им, границите на опасната 
и охраняемата зона, използваните сигнали, тяхното значение и поведението на хората при 
подаването им. 

2.13.При извършване на взривни работи задължително се използват разбираеми звукови 
или светлинни сигнали, с които се запознават всички лица на обектa. Начините за подаване на 
сигналите и тяхното предназначение се определят в проекта. 

2.13.1.Сигналите се подават от взривника, старши взривника или от ръководителя на 
взривни работи в следния ред: 

- първи сигнал - "предупредителен"; той се подава при подготовката на боевиците като 
след този сигнал всички лица, които не са заети с взривни работи, се оттеглят зад границата на 
охраняемата зона или в безопасно укритие; постовете на отцеплението заемат местата си и не 
допускат влизането в охраняемата зона. 

- вторият сигнал - "боен"; той се подава след пълна готовност за подаване на началния 
импулс за взривяване на взривната мрежа; 
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- трети сигнал - "отбой"; той се подава след окончателното завършване на взривяването, 
проветряването и проверката на мястото на взривяване. 

2.14.Сондажите и взривните дупки се проверяват преди зареждането им за 
съответствието им с паспорта за пробивно-взривни работи. 

2.15.При зареждане се използват шомполи, изготвени от дърво или друг антистатичен 
материал, недаващ искри при удар или триене. 

2.16.Боевикът се поставя така, че дъното на гилзата на детонатора (капсул детонатора, 
електродетонатора) да сочи посоката на разпространение на детонацията. 

- Боевикът се поставя пръв или последен (задно или предно иницииране) във взривната 
дупка. Забранява се междинното му поставяне. 

2.17.Забранява се спускането на боевика чрез огнепроводен шнур. 
 При спускане с други средства за взривяване не се разрешава масата на боевика да е по-

голяма от: 
2.17.1. при взривяване с електродетонатор - 2 кг; 
2.17.2. при взривяване с неелектрически системи - 5 кг; 
2.17.3. при взривяване с детониращ шнур - 15 кг. 
2.18.1. Боевиците се поставят внимателно без удари и сътресения. 
2.18.1. Забранява се уплътняването на боевиците при зареждането, удрянето им с 

шомпола,  както и свободното им пускане. 
2.18.1. Забранява се пробутването и пробиването с шомпола на заседнали боевици. Те се 

взривяват заедно с останалите заряди. 
2.19.Забранява се издърпването и тегленето на огнепроводен шнур,  детониращ шнур, 

вълновод и проводниците на електродетонатор, поставени в заряди във взривни дупки, 
сондажи и др. 

2.20.1. Забранява се използването на едрозърнести или горими материали за забивка. 
2.20.2. Забивката се поставя внимателно, като първите порции от нея са малки и се следи 

да не се уплътняват силно. 
2.20.3. При поставяне на забивката детониращият шнур, огнепроводният шнур, 

проводниците на електродетонаторът или вълноводът не трябва да бъдат обтегнати. 
2.21.Забранява се поставянето в заряда на свободни (извън боевика) капсул детонатори, 

електродетонатори или други средства за взривяване. 
2.22.1.Забранява се по време на гръмотевична буря извършването на взривни работи на 

земната повърхност. 
2.22.2.Ако взривната мрежа е монтирана преди настъпването на бурята, взривяването се 

извършва незабавно, а при невъзможност за това работите се прекратяват и всички се 
отдалечават зад границите на опасната зона, която се охранява. 

2.23.1.Забранява се извършването на взривни работи на земната повърхност при 
намалена видимост на мястото за взривяване и опасната зона (при виелица, гъста мъгла и др.). 

2.23.2.При наличие на мъгла взривни работи се допускат при допълнителни мерки, 
осигуряващи необходимата безопасност (усилени постове на отцеплението, радиовръзка и 
други в зависимост от конкретните условия). 

2.24.Зареждането на височина по-голяма от 2 м се извършва с помощта на съоръжения и 
приспособления, изключващи падането на взривника. 

2.25.При взривяване на взривни дупки или открити заряди за раздробяване на негабарити 
по развала на взривената маса взривната мрежа се изгражда само отгоре надолу. 

2.26.1.Забранява се използването на "пикси" от взривни дупки за пробиване на нови 
взривни дупки и за ново зареждане, независимо от това дали в тях има или няма взривно 
вещество. 

2.26.2.При пробиване в близост до "пикси" в тях се поставя шомпол за определяне 
направлението на дупката и предотвратяване пропадането на бургията в тях. 
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2.27.1.Работата след извършване на взривни работи се възобновява само след 
разрешение на ръководителя на взривните работи или началника на смяната след като те са 
установили, че работното място е безопасно. 

2.27.2.Получените след взривяването скални навеси, козирки, увиснали дървета, опасни 
пукнатини и скални късове се отстраняват под ръководството на ръководителя на взривните 
работи или началника на смяната. При невъзможност за бързото им отстраняване мястото се 
огражда и сигнализира с предупредителни табели и знаци. 

2.27.3.Намерените остатъци от взривни материали се събират и унищожават по 
установения ред. 
3.Работа на височина 

Работи на височина се извършват при осигурена безопасност от падане на хора или 
предмети чрез подходящо оборудване, колективни и лични предпазни средства, например 
ограждения, скелета, платформи и предпазни (защитни) мрежи. Когато поради характера на 
работата използването на оборудването и средствата е невъзможно, се предвиждат подходящи 
възможности за достъп с използването на анкерирани защитни съоръжения или предпазни 
колани, захванати към устойчива и здрава конструкция. 

Паданията от височина се предотвратяват чрез приспособления (съоръжения, 
ограждения), които са достатъчно високи и са изградени най-малко от защитна бордова лента 
за крака, главно перило за ръце и средно перило за ръце или чрез еквивалентно алтернативно 
решение.За предотвратяване на риск от падане при работа на височина (включително на 
скатни покриви) се осигуряват средства за колективна защита от падане на хора, инструменти, 
продукти и др. 

Извършването на СМР на работни места, намиращи се под други работни места, се 
допуска, когато между тях са монтирани необходимите предпазни съоръжения. Около и под 
съоръжения за работа на височина (платформи, люлки, скелета и др.) се монтират предпазни 
козирки, проходи, ограждения и предпазни мрежи. Работещите на височина поставят 
инструментите си в специални чанта или сандъче, обезопасени срещу падане.Издигането и 
свалянето на и от височина на всякакъв вид товари (строителни продукти, кофражни 
елементи, инструменти и др.) се извършват предимно по механизиран начин. 

Не се допуска ръчно изпълнение на работите по ал. 1 чрез хвърляне, ръчно подаване от 
ръка на ръка или с помощта на въжета, телове, армировъчна стомана и др. Работните 
платформи, проходните мостове и стълбите в границите на строителната площадка се 
оразмеряват така, че да имат достатъчна здравина и се обезопасяват и използват така, че да 
предпазят хората от падане или от падащи предмети. 
4. Изкопни работи. 

4.1. Преди започване на изкопните работи се извършва: 
- почистване на строителната площадка; 
- монтиране на ограждащите и предпазните съоръжения; 
- геодезическо трасиране на оси и контури; 
4.2. Местоположението на изкопите е в непосредствена близост до подземни 

тръбопроводи и кабелни линии. При невъзможност за точно им трасиране върху терена, 
изкопите да се изпълняват ръчно; 

4.3. Преди започване на земните работи техническият ръководител осигурява 
означаването върху терена или на подходящо място със знаци и/или табели на 
съществуващите подземни мрежи или съоръжения в план и дълбочина; 

4.4. Изкопаните земни маси да се депонират встрани от изкопа, а излишните да се 
извозват с камиони; 

4.5. Разстоянието от въртящите се части на платформата на багера до автосамосвала не 
трябва да е по-малко от 1,0m; 

4.6. Изкопните работи се преустановяват при откриване на неизвестни подземни мрежи 
или съоръжения до получаване на разрешение от собственика им; 
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4.7. Разполагането на земна маса, строителни продукти, съоръжения и др., както и 
движението на строителни машини се допускат извън зоната на естественото срутване на 
откосите на изкопите на разстояние не по-малко от 1,0m от горния им ръб; 

4.8. Не се допускат: 
4.8.1. извършването на изкопни работи чрез подкопаване; 
4.8.2. преминаването и престоят на хора, както и изпълнението на други видове СМР в 

обсега на действие на строителна машина, изпълняваща земни работи; 
4.9. При почивка или престой земекопните строителни машини се изтеглят (преместват) 

на разстояние, по-голямо от 2,0m от края на зоната на естественото срутване на откосите, като 
работният орган на машината се оставя опрян върху терена; 

1.10. Изкопът да се поддържа сух до завършване на работа; 
1.11. На 1,0m от контура на изкопа да се поставят табели “Внимание-изкопни работи”. 

5. Извършване на насипни работи 
5.1. При уплътняване на земни маси в близост до съществуващи сгради и съоръжения се 

взема предвид въздействието на уплътняващите машини върху тях; 
5.2. Изкопът, който ще се насипва да бъде почистен от отпадъци, вода и свободна почва; 
5.3. Широчината на насипните участъци за движение на валяци и трамбовъчни машини 

трябва да осигурява безопасното движение на машините на разстояние от горния ръб на 
откоса на насипа, предотвратяващо свличането на откоса; 

5.4. Уплътняването на обратния насип започва от участъците в близост до подземните 
съоръжения (фундамент, подпорна стена и др.) с постепенно отдалечаване от тях; 

5.5. При изпълнение на обратни насипи не се допуска: 
5.5.1. работа с електротрамбовки при дъжд; 
5.5.2. достъпът на лица в радиус 10m при работа с булдозери. 

6.Разбиване на асфалтови и бетонови настилки 
Разбиването ще се осъществява посредством багер-чук . За ограничаване на зоната на 

разбиване е желателно предварително границата да се прореже с фугорезка. 
7. Строителните машини  

7.1.Допусканите до работа на строителната площадка строителни машини да имат 
паспорт и да отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на 
предвидените СМР и глава втора от Наредба 2 /22.03.2004г., по ЗБУТ. 

7.2.Лицата, които работят със строителни машини, задвижвани посредством 
електрически двигатели, да отговарят на изискванията и да притежават удостоверение за ІІ 
квалификационна група по безопасността. 

7.3.Да не се допуска разлив на горива и масла при работа със строителните машини.В 
случай на разлив, същият да се неутрализира по подходящ начин. 

     7.4.Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на 
строителни машини се извършват под ръководството на определено от строителя лице, при 
взети мерки за безопасност; 
     7.5. Опасните зони около строителните машини, извършващи товарене, транспортиране, 
разтоварване, монтаж и демонтаж, се означават в съответствие с инструкциите за 
експлоатация; 
8. Товаро-разтоварни работи. 

При изпълнение на проекта се предвиждат такива, ръчни и механизирани. 
8.1. Безопасността и защитата на здравето при извършване на товарно-разтоварни 

работи се осигуряват чрез:  
-правилния избор на начините за извършване на товарно-разтоварните работи и на 

работното оборудване за тяхното изпълнение;  
-подготовката и организацията на местата за извършване на тези работи;  
-използването на необходимите средства за защита на работещите;  
8.2. Начините за извършване на товарно-разтоварни работи се избират така, че да 
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осигуряват предотвратяване, намаляване или ограничаване на риска за безопасноста и 
здравето на работещите чрез:  

-механизиране и автоматизиране на товарно-разтоварните работи;  
-използване на специализирани товарозахващащи приспособления и транспортни 

средства;  
-безопасна организация на товарно-разтоварния процес;  
-използване на работно оборудване, отговарящо на изискванията за безопасност и 

осигуряващо удобство при работа;  
-използване по предназначение на работното оборудване в съответствие с разпоредбите 

на нормативните актове и експлоатационните му документи;  
-спазване на необходимите разстояния за безопасност;  
8.3. Преди повдигане и преместване на товари се проверяват тяхната устойчивост и 

правилността на захващане или окачване.  
8.4. Управлението на автокран се осъществява от правоспособни лица, притежаващи 

книжки за кранисти и документ за правоуправление на автомобил. 
8.5. Площадката, на която ще работи кранът, трябва да бъде подравнена, а при 

необходимост и заздравена. 
8.6. Площадката трябва да бъде разчистена и удобна за маневриране. 
8.7. Преди пускането на крана в работа, кранистът е задължен да провери: състоянието 

на въжетата; да обърне особено внимание на свързването на стрелата с въртящата се част на 
крана, на свързването на секциите на стрелата; закрепването на въжетата към барабана на 
лебедката и на други места и състоянието на стабилизаторите. 

8.8. Ако по време на огледа кранистът е забелязал неизправности по крана не трябва да 
започва работа до тяхното отстраняване. 

8.9. Преди вдигане на товар да се спуснат всичките стабилизатори на крана и изтеглят 
така, че товарът да не пада върху гумите. При слаби почви да се поставят талпи под 
стабилизаторите. 

8.10. При завъртване на стрелата с товар трябва да се съблюдава последният, да отстои 
от земята и предметите на разстояние най-малко от 50cm. Да не се допуска рязко завъртване с 
товар, а това да става плавно с малка скорост. 

8.11. По време на работа с крана, кранистът е длъжен да следи: 
8.11.1. при вдигане и спускане на товара в обсега на стрелата да няма хора; 
8.11.2. сапанджиите да не окачват на куката непроверени, немаркирани и повредени 

въжета; 
8.11.3. сапанджиите да не окачват на куката неправилно вързан товар; 
8.11.4. на двуроговите куки товарът да е окачен равномерно на двата рога; 
8.12. През време на работа на краниста е забранено: 
8.12.1. да предава управлението на лица, нямащи отношение към работата на крана; 
8.12.2. да напуска крана даже и за кратко време, ако двигателят му работи; 
8.12.3. да почиства или гресира крана по време на работата му; 
8.12.4. да вдига хора с товара; 
8.12.5. да вдига товар по-тежък от товароподемноста на крана; 
8.12.6. да влачи товара по земята и да го оставя по наклони или накрая на изкопа. 
8.13. Ако се налага направляване на товара, това да се извършва с помощта на най-

малко 2бр. конопени въжета. 
8.14. Преди предвижването на автокрана стрелата да се спуска плавно на опорната рама 

и куката, да се закрепи здраво за шасито на автомобила. 
8.15. Опорните приспособления (стабилизаторите) трябва да се повдигнат и поставят в 

техните гнезда. 
9. Кофражни и армировъчни работи 
 Армировъчните заготовки ще се изготвят в арматурен цех.  
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 9.1. Подготовката, оразмеряването, сглобяването, разглобяването, ремонтирането и 
почистването на кофража се извършват по възможност извън строежа, в границите на 
строителната площадка.  
 9.2. Кофражните елементи се подреждат на строителната площадка преди започване на 
работа по вид и последователност на технологичните операции.  
 9.3. Материалите за изготвени на площадката кофражи и за вложки се проверяват преди 
използването им от техническия ръководител и от бригадира за установяване на тяхната 
годност.  
 9.4. Декофрирането на елементи от сгради и съоръжения се извършва поетапно и 
внимателно по нареждане и съобразно указанията на техническия ръководител.  
 9.5. Не се допуска рязане с ръчни ножици на парчета стоманени пръти, по-къси от 0,30m.  
 9.6. Приготвената армировка се пакетира съобразно изискванията за транспортиране и 
складиране и последователноста на монтажа.  
 9.7. Не се допуска оставяне на стърчащи краища на армировка, които могат да наранят 
преминаващи работещи. 
 9.8. Заваряване, нагряване и рязане на армировка при направен кофраж от дървен 
материал се допуска, когато са взети необходимите мерки за ПАБ. 
10. Полагане на бетон  
 10.1. По време на бетониране се следи за състоянието на кофража и при установяване на 
нередности процесът се спира до привеждане на носимоспособността на кофража към 
проектната. 
 10.2. При прекъсване на подаването на сместа за повече от 30 min бетонопроводът на 
бетон-помпата се изпразва и почиства. 
 10.3. По време на изпитване на бетонопровода със сгъстен въздух работещите, незаети в 
тази операция, застават на разстояние не по-малко от 10,0 m от тях. 
 10.4. При транспортиране на бетонна смес с колички: 
 10.4.1. допустимият наклон на пътеките на пълна количка с едно колело трябва да е до 4 
% при изкачване и до 12 % при спускане, а за колички с две колела и в двата случая - до 3 %, 
като товарът се определя за съответния наклон при извършването на оценката на риска; 
 10.4.2. дървените пътеки трябва да са достатъчно здрави, да не се огъват и да нямат 
остри завои и стъпала, както и да не стъпват непосредствено върху армировката. 

Изпълнителят да осигури спазването на изискванията за осигуряване на 
безопасност и здраве, за видовете СМР предвидени с инвестиционния проект.  

Стриктно да се изпълняват всички разпоредби и изисквания, отнасящи се за обекта и 
за отделните видове строителни работи. 

С оглед на работата на територията на действащо предприятие и произтичащите от 
това особености се налага предварително съгласуване с компетентните служби по 
експлоатацията. С тях трябва да се уточнят необходимите мерки за безопасност по време на 
строителството. Целесъобразно е да се осигури постоянно или периодично присъствие на 
компетентен представител на Възложителя.  

В настоящата записка се дават общите мероприятия, отнасящи се за съответната част 
на проектните разработки. 

 
Мероприятия по време на строителство. 
Обектът не е пожароопасен, от гледна точка на СМР и шумоопасен. С изграждането 

на обекта няма да се създадат условия за замърсяване на околната среда. 
Средства за индивидуална защита. 
В зависимост от естеството на работите да се осигурява съответното подходящо за 

целта работно облекло, съобразено и с климата. 
Това се отнася до индивидуалните предпазни средства, като каски, маски, очила, 

гумени и брезентови ръкавици, наметала. На работниците, заети със специфичните и 
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опасни за здравето работи, да бъдат дадени допълнително съответните предпазни работни 
облекла, инструменти, диелектрични ръкавици, ботуши,предпазни колани, маски и т.н. 

Ползване на лични предпазни средства, съгласно указанията на производителя за 
необходимите материали за извършване на СМР. 

Складирането на необходимите количества за обекта да отговарят на изискванията 
на производителя, отбелязани върху опаковката. 

 
Х.СПИСЪК НА МАШИНИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА 

КОНТРОЛ: 
-Мобилна трошачка 
-Товарач 1,0-1,5м3 

      -Челен товарач Komatsu WA 470 
-Автокран 6,3-10т 
-Автокран 12,5-16т 
-Автокран 18-20т 
-Автокран 40т 
-Автокран 60т 
-Багер 0,41-0,50м3 
-Багер 0,51-0,65м3 
-Багер –Хидрочук 
-Багер Komatsu 450-HRD 
-Булдозер 90-108к.с. 
-Виброваляк самоходен 6-8т 
-Перфоратор пневматичен комплект 
-Компресор подвижен  
-Оксижен комплект 
-Ел. помпа 
-Стълби 
-Хаспел 
-Бордова кола 
-Самосвал 
 
Списъкът с тип и брой машини и съоръжения ще се актуализира от Изпълнителя до 

откриване на строителната площадка. 
 

ХІ.СПИСЪК НА ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА, ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛ И 
КООРДИНИРАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРОИТЕЛИ ЗА МЕСТАТА 
В КОИТО ИМА СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ И ЗА ЕВАКУАЦИЯ. 

Списъкът по т. 6 от типовото съдържание на ПБЗ (чл. 10 от Наредба № 2/04) ще се 
състави, от Гл.Изпълнител до подписване на Протокол обр. 2 и ще се приложи към 
съхранявания на площадката актуализиран ПБЗ, в съответствие с т. I.4.4. от 
Организационния план на настоящата разработка. 

 
 
ХIІ.СХЕМА НА ВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТТА НА 

ДВИЖЕНИЕТО ПО ТРАНСПОРТНИ И ЕВАКУАЦИОННИ ПЪТИЩА И 
ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И ПОДХОДИТЕ КЪМ 
НЕЯ. 

Съгласно организационният план от настоящата разработка ще се ползват 
съществуващи пътища до строителните площадка и площадките за временно строителство. 
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Изпълнителят ще постави временни предупредителни табели на подхода към 
строителната площадка: “ Внимание строителен обект”, Информационна табела ; Табела 
указваща пътя за евакуация на работещите на обекта, в случай на пожар, авария или 
природно бедствие на площадките за временно строителство; Табела с предупредителни и 
указващи знаци, разположени на обекта. 

Евакуационните пътища се обозначават съгласувано с Възложителя на територията 
на действащото предприятие и се отразяват в инструкциите.  

 
XІІІ.СХЕМА НА МЕСТАТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА НА КОИТО 

СЕ ПРЕДВИЖДА ДА РАБОТЯТ ДВАМА ИЛИ ПОВЕЧЕ СТРОИТЕЛИ  
 
До откриване на строителството избрания Изпълнител  ще декларира пред 

Възложителя избора на подизпълнител/ и/ или включване в изпълнението лица . 
 

XІV.СХЕМА НА МЕСТАТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА НА КОИТО 
ИМА СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ 

  
XІV.1.Работни ситуации и дейности, криещи специфични рискове при:  

1.1. Използване на работно оборудване 
-Необезопасени или неадекватно обезопасени въртящи се или движещи се части от 
машини, оборудване или съоръжения, които могат да защипят, смажат, прободат, 
бутнат или ударят; 
-Самоволно движение на предмети или материали – падане, търкаляне, плъзгане, 
преобръщане, изхвърчане, завъртане, срутване), което може да доведе до удар; 
-Опасност от възпламеняване - използване на газови горелки и т. н.). 

1.2. Работни практики или работни места 
-Опасни повърхности (издадени и остри ръбове, ъгли, неравни повърхности, лошо 
складирани или недобре укрепени строителни материали и продукти, необезопасени 
или недобре обезопасени отвори, изпъкнали части и т.н.); 
-Работа на височина, по-голяма от 1,5 м; 
-Работа, изискваща продължително пребиваване в неудобна поза или извършване на 
неудобни движения; 
-Ограничено работно пространство, стесняващо движенията; 
-Мокри или хлъзгави подови повърхности, които могат да предизвикат подхлъзване; 
-Нестабилно работно място или площадка; 
-Неизползване или неправилно използван на личните предпазни средства; 
-Прилагане на погрешни техники или методи на работа, неотчитащи присъщите на 
извършваната работа рискове; 
-Пребиваване и работа в ограничени (затворени) пространства. 

1.3.Използване на електричество 
-Използване на неподходящи или неизправни електрически превключватели; 
-Неизправни или неподходящо изпълнени електрически инсталации и арматура, 
електро оборудване и електро инструменти; 
-Използване на удължители; 
-Неправилна употреба на електро инструменти; 
-Наличие на неозначени или необезопасени въздушни електропроводи; 
-Неозначени електрически мрежи. 

1.4.Излагане на въздействието на опасни вещества и препарати 
-Вдишване, поглъщане или абсорбиране чрез кожата на вещества или препарати, 
които са опасни за здравето (включително и аерозоли);-няма 
-Употреба на лесно запалими или взривоопасни вещества или препарати; 
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-Наличие и употреба на разяждащи вещества – киселини или основи;-няма 
-Работа в среда, бедна на кислород или при липса на кислород (задушаване);-няма 
-Наличие или работа с вещества и продукти, имащи канцерогенно действие 

1.5.Излагане на физични фактори 
-Излагане на шум с гранични или по-високи стойности от 85 dB;  
-Излагане на механични вибрации;-няма 
-Наличие на флуиди под налягане (въздух, водна пара, течности);-няма 

1.6.Фактори на работната и околната среда 
-Излагане на ниска или висока температура на въздуха или на резки смени на 
температурата в широк диапазон; 
-Висока скорост на въздуха – въздушни течения, силен вятър; 
-Висока влажност на въздуха; 
-Неподходящо осветление; 
-Наличие на замърсители във въздуха на работната среда (запрашеност). 

1.7.Влияние на човешкия фактор 
-Липса на познания или неподходящи познания на работещите; 
-Възприети неподходящи норми на поведение; 
-Липса или недостатъчно добра комуникация между работещите и между работещи 
и ръководители; 
-Липса или неправилни инструкции за действия при промяна на условията на 
работната среда или работата; 
-Липса или недостатъчни умения на персонала за управление на промените; 
-Неотчитане на разумно предвидими отклонения от безопасните работни процедури; 
-Използване на неподходящи лични предпазни средства, взаимно намаляващи 
ефективността си или ограничаващи движенията, зрителното поле и т.н.; 
-Липса или слаба лична мотивация за безопасен труд; 
-Неотчитане на ергономичните фактори – неподходящо разположение или размери 
на работните места, на оборудването и органите за управлението му съобразно 
размерите и положението на човешкото тяло. 

1.8.Психологични фактори 
-Висока интензивност на труда; 
-Монотонност на работните движения; 
-Наличие на къси твърди крайни срокове т. нар. dead lines; 
-Работа в тесни и ниски помещения, предизвикващи клаустрофобия; 
-Продължителна работа сам; 
-Двусмисленост и/или конфликт на ролята; 
-Невъзможност за влияние на съответния изпълнител върху решения, касаещи 
изпълняваната от него работна операция или дейност; 
-Наличие на високи несъобразени изисквания към работещия; 
-Слаб контрол върху изпълняваната работа. 

1.9.Организация на работата 
-Прекалена продължителност на работния ден; 
-Недобро разпределение и редуване на работните смени; 
-Нощен труд; 
-Липса на ефективна система на управление във фирмата; 
-Липса на добро планиране, наблюдение и контрол на процесите във връзка с 
осигуряване и поддържане на здравословните и безопасните условия на труд; 
-Липса или недобра процедура за поддръжка на използваните инструменти и 
оборудване, включително и обезопасяващото оборудване; 
-Липса на подходяща организация за действие в критични ситуации или при 
възникване на аварии или злополуки. 
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1.10.Други фактори 
-Опасности, предизвикани от външни лица; 
- Работа в атмосфери с високо или ниско налягане; 
- Работа при лоши метеорологични условия; 
- Работа на височина; 
- Непостоянни работни места. 

 
 XІV.2.Опасностите, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР в 
съответствие с оценка от специфичността на дейностите: 
2.1.При изпълнение на земни работи  
− свличане на почвата 
− затрупване от земни маси 
− падане от височина 
2.2.При работа със строителна техника и механизация 
− падане от височина 
− удар от предмети 
− притискане от предмети 
− удар от машинни части 
− притискане от машинни части 
− прегазване 
− сблъскване с други машини 
− събаряне на материали 
2.3.При изпълнение на кофражни работи  
− притискане от кофражни елементи 
− премазване 
− спъване 
2.4.Армировъчни и бетонови работи  
− удар от строителни материали 
− спъване 
− убождане 
− порязване или ампутация 
− притискане 
− поражения от химически активни вещества 
2.5.Демонтажни работи 
− скъсване на сапаните или откачане на повдигнатия елемент 
− токов удар при работа с електрожен 
− изгаряния при работа със заваръчен апарат 
− притискане на крайник при наместване на монтирания или демонтиран елемент  
2.6.Ръчна работа с тежести- рискове от: 
-преобръщане 
-притискане 
-премазване 
-пренапрягане на мускулни системи 
2.7.Работа на височина и на открито - рискове от:  
-падане и подхлъзване 
-удар от падащ предмет 
-премазване 

 
XV. СХЕМА НА МЕСТАТА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА ПОВДИГАТЕЛНИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ: 
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При изпълнението на всички видове работи да се спазват изискванията на ПИПСМР. 
Строителните дейности, в условията на действащо предприятие, следва да се 

съгласуват задължително между Възложителя  „Еко Медет” ЕООД и Строителя. 
 
XVІ. СХЕМА НА МЕСТАТА ЗА СКЛАДИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

ПРОДУКТИ И ОБОРУДВАНЕ, ВРЕМЕННИ РАБОТИЛНИЦИ И КОНТЕЙНЕРИ ЗА 
ОТПАДЪЦИ. 

Точното място на временните площадки за складиране на конструкции, оборудване, 
тръби и др. материали използвани по време на строителството да се определи с двустранен 
протокол между Възложител и Изпълнител. 

 Схематично са отразени в: Чертеж -СИТУАЦИОНЕН СТРОЙГЕНПЛАН 
 
XVІI.СХЕМА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА САНИТАРНО БИТОВИТЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
При необходимост от допълнителни битови помещения, точното място на 

временните площадки за разполагане на санитарно битовите помещения ще се определят с 
двустранен протокол между Възложител и Изпълнител.  

Схематично са отразени в: Чертеж -СИТУАЦИОНЕН СТРОЙГЕНПЛАН 
 
XVI ІІ.СХЕМА НА ЗАХРАНВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ  
Временно захранване за ел.инструментите и строителните машини и съоръжения на 

обекта ще става с дизелов агрегат.  
Изпълнителят е длъжен да осигури снабдяване на работещите с питейна вода 

(бутилирана) а вода за битови нужди посредством водонски.  
Видът на отоплението и вентилацията на въздуха, както и на локалното отопление, 

да отговарят на противопожарните строително-технически норми и санитарно-хигиенните 
изисквания . 

 
XІХ.ВРЕМЕННО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ 
Всички СМР ще се извършват в светлата част на денонощието.  

 
XХ. ВИДЪТ НА СИГНАЛИЗАЦИЯТА  
При пожар, бедствие, авария или злополука ще бъде отразен в инструкциите по 

ЗБУТ на изпълнителя, касаещи всички работни места - звукови, светлинни сигнализации, 
мобилна връзка и ще бъде съгласувано с Подизпълнителите, по указания на „Еко Медет” 
ЕООД. 

- Фургоните да бъдат сигнализирани със знаци и оборудвани със санитарни 
материали за оказване на първа помощ и шкаф с ръчни противопожарни средства, 
предвидени в т. IV  на настоящата разработка.  

При възникнала необходимост ще се ползва първа помощ от най-близкото болнично 
заведение - по указание на „Еко Медет” ЕООД.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Техническа ликвидация на Обогатителна фабрика „Медет”  

“ НИПРОРУДА” АД  2016г. 69

СПИСЪК НА ЧЕРТЕЖИТЕ 

№ по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧЕРТЕЖА Мащаб 

1 СИТУАЦИОНЕН СТРОЙГЕНПЛАН 1:500 

 

 


