
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

За обект: Изграждане на тренировъчно игрище с изкуствена 
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ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

Обществената поръчка е с предмет: „Изграждане на тренировъчно игрище с изкуствена 

настилка в УПИ ХХII – 5, кв. 236 по плана на спортен комплекс град Враца”, 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). 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

 Мястото за изпълнение на поръчката е град Враца, община Враца, област Враца, 

Република България. 

1. Срокът за изпълнение на строително – монтажните работи не следва да бъде повече от 

40 (четиридесет) календарни  дни. Срокът за изпълнение на строително – монтажните 

работи започва да тече от подписването на  Акт образец 2 за откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. 

 

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 за временната организация и безопасността на  движението 

при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по  (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; 

 Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти; 

 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 РБългария 

и Европейския съюз. 

 

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, след издаване на разрешение за депонирането им. След приключване на 

строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната 

площадка в първоначалния вид – да изтегли цялата си механизация и невложените 

материали и да остави площадката чиста от отпадъци. 

 

IV.  Други изисквания 

           1. Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна 

ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за 

изпълнение на строежа. 

2. Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според 

одобрения от Възложителя проект и качество, съответстващо на БДС или еквивалент. Да 

съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други 

нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги 

отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на 

работите от негова страна и от съответните държавни институции. 

3. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява 

писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение 

на поръчката и строителството. 

4. По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят 

трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно 

безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при 

строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на 

всички лица, които се намират на строителната площадка. 
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V. Задължителни дейности при изпълнение на поръчката 

       Тренировъчното игрище ще бъде изградено в новоурегулиран поземлен имот УПИ 

XXII – 5, кв. 236 по плана на спортен комплекс „Христо Ботев”, град Враца. 

За обекта има изготвен Работен проект по следните части:  

 част „Архитектура”; 

 част „Конструкции”;  

 част „ВиК”; 

 част „Електро”;  

 част „Геодезия”. 

 

Тренировъчното игрище е с размери 90 / 60 м. оградено с еластична мрежа ф. 2,9 

квадратче 40 х 40 с PVC покритие с Н = 2 м и над нея текстилна мрежа 130 х 130 х 2,5 с 

висока плътност с Н = 2 м. Оградните мрежи се монтират на метална конструкция 

съгласно конструктивен проект. Предвиждат се две входни врати към терена. 

Изгражда се нова електроинсталация за осветление и самото осветление 

разположено на 6 пилона около игрището. 

Монтират се  два броя професионални футболни врати.  

Дефиниция на спортната настилка (изкуствена трева за футбол): 

Характеристики на влакното: състав – 100 % PE; монофилна нишка, УВ – 

стабилизирана; dtex – min. 12000; дебелина – ф мин. 300 микрона; Общо тегло на 

влакната – мин. 1250 гр. / м
2
.  

Характеристики на подложката: състав – латекс / полипропилен; тегло – ф мин  

1000 гр. / кв.м. 

Характеристики на настилката: общо тегло мин. 2405 гр. / кв.м.; брой бодове –  

мин. 14.5 бр. на л.м.; общо нишки – мин 109620 бр. на кв.м.; Височина на стръковете – 

мин. 50 мм; на цялата настилка – мин. 52 мм.; Цвят – зелен. Очертания – бели. 

Изкуствената настилка да има лабораторен сертификат, доказващ, че може да се 

монтира на терени с категория FIFA* или FIFA** (ФИФА една или две звезди) или 

еквивалент. Производителят на настилката да е от страна членка на ЕС и да има 

сертификат "FIFA Preferred Producer" или еквивалент. 

 


