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„Ремонт и обновяване на ДГ „Знаме на мира“, ж.к. „Дъбника”, град Враца“ 

Ремонт и обновяване на ДГ „Знаме на мира“ ж.к. Дъбника 

ДГ „Знаме на мира” се намира в гр.Враца кв. “Дъбника”, ПИ №12259.1010. 44 по 

кадастралната карта на града и в УПИ VIII-за детска градина, кв. 37 по действуващия 

застроителен и кадастрален план. Сградата е построена и въведена е експлоатация през 

1983 г. и представлява  сграда за обществено обслужване-детска градина. Тя е 

изградена от ЕПЖС и се състои от три броя еднакви корпуси, свързани помежду си с 

топла връзка. Всеки от корпусите се състои от два надземни отопляеми етажа и един 

полуподземен отопляем етаж. Топлите връзки между първи и втори корпус и между 

втори и трети корпус са изпълнени от един отопляем етаж. Подовата конструкция е два 

типа- под над земя на отопляем сутерен, под на земя на неотопляем сутерен за топлите 

връзки  и под на земя за страничните входове на двете топли връзки. Фасадите са 

изпълнени от окачени фасадни панели, двустранно измазани. Покривът на сградата е 

плосък от стоманобетонна плоча, покрит с хидроизолация.  

Задължителни дейности за изпълнение на поръчката 

Част Архитектура- Полагане на топлоизолация  на външни стени с ЕРS 100 

мм/комплект, включително дюбели, армирана мрежа, изравнителна шпакловка/, 

минерална двуслойна пръскана цветна мазилка, мозаечна полимерна мазилка по цокли, 

топлоизолация на покрив, армирана циментова замазка и два пласта хидроизолация, 

обшивки по бордове, вътрешен ремонт на всички  помещения /шпакловки и боядисване 

стени и тавани/, ламиниран паркет в спални и занимални, ремонт санитарни възли / 

фаянс и теракот/, подмяна на съществуваща дървена дограма с PVC -5 камерна бяла, 

подмяна на вътрешни врати,  доставка и монтаж стълбищна платформа за инвалидни 

колички за преход първи – втори етаж. 

Част Електро - Подмяна на вътрешна ел инсталация  /ново окабеляване, 

разпределителни табла, контакти, ключове, осветителни тела/, нова мълниезащитна 

инсталация. 

Част ОВ - Доставка и монтаж нови радиатори /комплект/ 

Част ВиК - Цялостна подмяна на вътрешна ВиК мрежа, подмяна ВиК санитарии в 

сервизни помещения. 

Част Паркоустройство и благоустройство- Изграждане на 6 броя детски 

площадки с ударопоглъщаща настилка оборудвани с нови детски съоръжения /съгласно 

проект/, доставка и монтаж градински пейки и кошчета за отпадъци, озеленяване и 

залесяване на дворно пространство. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Основните дейности, предмет на поръчката са земни, кофражни, армировъчни, 

бетонови, зидарски, мазачески, бояджийски, настилки и облицовки, тенекеджийски, 

дърводелски, покривни, изолационни, инсталации в сгради и др. 
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Минималните гаранционни срокове за всички видове СMР следва да бъдат не по 

малки от посочените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти за съответният вид 

дейност. 

Изпълнението на строителните работи, както и използваните материали следва да 

са съобразени с цялата действаща нормативна база, уреждаща изпълняваните ремонтни 

работи. 

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

изискванията на следните нормативни документи: 

Наредба за безопасност и охрана на труда при изпълнение на СМР; 

Изискванията на нормативните документи за извършване и приемане на СМР; 

Строително-ремонтните работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с 

изискванията към строежите по ЗУТ, нормативните документи, регламентиращи 

изпълнението и приемането на строително-монтажни работи и Наредба № 2 / 

22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строителни и монтажни работи.  

В строежа да се влагат само строителни продукти отговарящи на изискванията на 

ЗУТ и българските стандарти. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ. 

Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя 

на строителни продукти които съответстват на европейските технически 

спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО 

декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език. 

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които 

притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или 

инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със 

съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, 

норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и 

строителство. 

Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на 

строежа. 

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за 

изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя. 

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, 

отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. 

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани 

в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка 

промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя. 

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще 
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бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по 

нареждане на Възложителя. 

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са 

годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към 

строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да 

отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по 

отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за 

вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и 

техните обновявания, ремонти и реконструкции. 

 

ДРУГИ ИЗИСКВАНИ. 

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. 

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според 

одобрения от Възложителя инвестиционен 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. 

Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. 

Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са 

одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. 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. 

 

ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И 

ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ. 

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. 

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в 

страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични 

изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти 

и технически нормативни документи за строителство. 
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Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните 

органи План за безопасност и здраве за строежа Възложителят, чрез Консултанта 

изпълняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за 

етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за 

минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителни и монтажни работи. 

 

ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да 

ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. 

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. 

 

Участниците, в своите технически предложения, трябва да предвидят мерки за 

опазване на околната среда, свързани със следните аспекти:  

1. Предотвратяване замърсяване на околната среда – почва, атмосферен въздух и 

др.;  

2. Подобряване системата за управление на околната среда; 

3. Осигуряване компетентност и екологична култура на персонала. 

4. Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната 

среда. 

5. Създаване на отпадъци, екологично оползотворяване  и отстраняване на 

отпадъците. 

 

СИСТЕМИ ЗА ПРОВЕРКА И КОНТРОЛ НА РАБОТИТЕ В ПРОЦЕСА НА 

ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражняване строителен надзор 

съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. 

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, 

да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване 

на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на 

изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско 

качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за 

нарушения в договора. 

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а 

дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се 

прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания. 

 

ПРОВЕРКИ И ИЗПИТВАНИЯ. 

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка 



 

                       
 

 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.019-0001 „Реконструкция, ремонт и внедряване 

на мерки за енергийна ефективност на образователни институции“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Враца", част от 

процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

2014-2020" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства 

не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 

орган на ОПРР 2014-2020 година. 
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на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта. 

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи 

следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с 

протоколи. 

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се 

извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде 

осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му 

предложение от офертата Методи и организация на текущ контрол. 

 


