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 ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 Обществената поръчка е с предмет: „Ремонтни дейности на обекти от 

общинската инфраструктура в населените места на община Враца”-II част, която 

се възлага по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

и Глава девета от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП). 

 Ремонт на 8 сгради, които са с нарушена експлоатационна годност от 

общинската инфраструктура в населените места на община Враца, съгласно 

приложената количествена сметка. 

 СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Враца, община Враца, 

област Враца, Република България. 

 * Предложеният срок за изпълнение на поръчката следва да бъде не  

по-кратък от 60 (шестдесет) календарни дни и не по-дълъг от 70 (седемдесет) 

календарни дни. 

 ** Участник, който посочи по-кратък срок за изпълнение на поръчката 

или по-дълъг от посочените срокове по-горе, ще  бъде отстранен от участие. 

 Предложеният срок за изпълнение на обществената поръчка следва да 

бъде цяло число!  

Срокът за изпълнение на СМР-тата започва да тече от датата на подписване на 

Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 

линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

I. Организация на строителството 

По време на изпълнение на СМР, Изпълнителя на строежа следва да спазва 

изискванията на следните нормативни документи: 

- Наредба № 3/2010 г. за временна организация на движението при извършване на 

строителство и ремонт на пътищата и улиците. (Обн. ДВ. бр. 74/2010 г.); 

- Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

- Изискванията на нормативните документи за извършване и приемане на СМР; 

- Нормативни документи за опазване на комуникации на външни инвеститори, 

при извършване на СМР. 
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II. Изисквания за качеството на предвидените работи. 

Основните материали, които ще се използват по време на строителството трябва 

да отговарят на стандарти за качество, съгласно действащата нормативна уредба на 

Република България и ЕС. 

III. Изисквания за опазване на околната среда. 

По време на Изпълнението на СМР, няма да има отделяне на вредни вещества 

замърсяващи околната среда и въздуха. Отпадъците ще се изхвърлят на определени от 

общината места. 

                                                   С П И С Ъ К                                                      

на обектите в населените места на община Враца, 

подлежащи на ремонтни дейности  
 

№ НАСЕЛЕНО 

МЯСТО 

ОБЕКТ СЪСТОЯНИЕ 

1. 2. 3. 4. 

1 гр. Враца Ремонт покривна 

хидроизолация 

ДГ „Слънце“, гр. Враца 

 

Хидроизолацията на сградата на 

детската градина е 

компрометирана, има течове и се 

нуждае от основен ремонт 

2 гр. Враца  Вътрешен ремонт и 

обособяване на стая за 

отдих на  

Дневен център в сградата 

на Психодиспансер-IV 

етаж, гр. Враца 

Помещението се намира на 

четвъртия етаж в сградата на 

Психодиспансер Враца. 

Предвижда се вътрешен ремонт на 

помещението:бояджийки работи, 

подмяна на душ батерии, тоалетни 

керамични казанчета, 

противовлажни осветителни тела в 

сервизните помещения, подмяна 

на ЛОТ 2х18, подмяна на ел. 

ключове. 

3 гр. Враца Вътрешен ремонт на 

Защитено жилище в 

сградата на 

Психодиспансер-IV етаж 

гр. Враца 

Помещението се намира на 

четвъртия етаж в сградата на 

Психодиспансер Враца. 

Предвижда се вътрешен ремонт на 

помещението:бояджийки работи, 

подмяна на душ батерии, тоалетни 

керамични казанчета, 

противовлажни осветителни тела в 

сервизните помещения, подмяна 

на ЛОТ 2х18, подмяна на ел. 

ключове, подмяна на обикновени 

брави със секретни. 

4 гр. Враца Вътрешен ремонт на 

офис и хидроизолация на 

покривна конструкция на 

наблюдавано жилище ул. 

Козлодуйски бряг №7 гр. 

Офисът се намира в общинска 

сграда на първия етаж на ул. 

Козлодуйски бряг №7. 

Предвижда се ремонт на офиса,   

складовото помещение към него и 
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Враца ремонт на сервизното помещение 

/WC/: бояджийски работи, 

подмяна на санитария в 

сервизното помещение, подмяна 

на дървена врата с алуминиева, 

ревизия на ел. инсталацията и 

частична хидроизолация на 

покривната конструкция. 

 
5 гр. Враца 

 

Вътрешен ремонт  

„Център за обществена 

подкрепа”, гр. Враца 

Центърът се намира в общинска 

сграда на ул. Кокиче № 14 гр. 

Враца. 

Предвижда се вътрешен ремонт на 

помещенията /бояджийски работи/ 

и частичен ремонт на южната 

фасада /боядисване, 

тенекеджийски работи по покрив 

и частичен ремонт стълбище/ 

6 с. Мало Пещене Ремонт параклис  

„Св. Архангел Михаил“, 

с. Мало Пещене, 

 община Враца 

Параклисът се нуждае от основен 

ремонт, който включва: ремонт на 

покрив, който предвижда смяна на 

покривното покритие –демонтаж 

на турските керемиди и направа на 

нова обшивка от поцинкована 

ламарина с PVC покритие върху 

нова дъсчена обшивка, вътрешен и 

външен ремонт /бояджийски 

работи/. 

7 с. Тишевица Ремонт покрив читалище, 

с. Тишевица 

Покривът на читалището е плосък 

с компрометирана хидроизолация. 

Предвижда се частично 

изкърпване на старата 

хидроизолация и полагане на нов 

пласт полизол TNT 4.5 кг/м2 с 

посипка на газопламъчно 

залепване. 

8 гр. Враца Ремонт покрив  

ДГ „Детска вселена”,  

гр. Враца 

Покривът на детската градина е 

плосък с компрометирана 

хидроизолация. Предвижда се 

частично изкърпване на старата 

хидроизолация, направа на 

топлоизолация на ниската част 

/северно/ на сградата, нови улуци, 

водосточни тръби, обшивки и нова 

хидроизалация с полизол TNT 4.5 

кг/м2 с посипка на газопламъчно 

залепване. 

 
Изготвил: 
Соня Манова 
Гл. специалист АСОИ 

 


