
 

                       
 

 

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. 

 

 

 

1 

 
 
  
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 

8 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

       
„РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ, ВЪВ ВРЪЗКА С 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В 

РАСТЕЖ” 2014-2020 ГОДИНА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 
 

 

 

град Враца, 2018 година 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 



 

                       
 

 

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. 

 

 

 

2 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

„Ремонт и обновяване на ДГ „Европейчета“, база 1, град Враца“. 

Ремонт и обновяване на ДГ „Европейчета“. 

Имотът се намира в централна градска част на гр. Враца и е с лице на северозапад 

към минаващата покрай него второстепенна улица „Полк. Кетхудов”. Основният 

подход  е откъм  същата улица. Теренът е равнинен. Детската градина представлява две 

двуетажни тела, свързани едно с друго. Основното тяло 2 е от вътрешната югоизточна 

страна , като то е разделено етажно на две групи на етаж- общо за четири групи деца. В 

сутерена под него функционират кухненска част от югозапад и абонатно помещение и 

складове от североизток. Изграден е ветробран пред входа на първия етаж от югоизток 

откъм двора с PVC дограма. Второто тяло - тяло 1 , намиращо се откъм улицата от 

северозапад включва административна част на първо ниво и салон- актова зала на 

второ ниво. Сутеренът под тялото е бивше скривалище и в момента се използва като 

инвентарен склад. Двете тела са свързани с топла връзка по средата на всички нива. 

Покривът е плосък топъл н тяло 1 и топлата връзка между телата и студен с вътрешно 

отводняване за тяло  

Детската градина е в сравнително добро състояние. Няма течове от покривното 

покритие. Част от външната дограма е подменена с PVC  такава, но основната дограма 

е дървена. Инсталациите са съществуващи, но в сравнително добро състояние. 

Електрическата инсталация е остаряла и не съответства на новите нормативни 

изисквания. Отоплителната инсталация е стара и се подменя изцяло, като се подменят и 

радиаторите.  

Задължителни дейности за изпълнение на поръчката 

Част Архитектура - Поставяне на външна топлоизолация по съществуваща 

фасада, като се използват топлоизолационни плоскости EPS-F /стиропор/ за частта над 

терена на двете тела на детската градина. Дебелината на топлоизолацията е 

изчислителна както следва:  ТИП EPS-F- от външната страна на външни стени на тела 

1, 2 и 3- 70 mm, по външна стена/ръб/ на прозорците отгоре и отстрани - 30 mm. 

Предвижда се шпакловка върху плоскостите след поставяне на стъклотекстилна мрежа 

и измазване отвън на сградата с минерална  структурна оцветена мазилка. В частта на 

цокъла се измазва нова мозаична мазилка. 

Поставяне на топлоизолация по покрива – върху долната плоча на студения таван 

на Тяло 1-дюшечната минерала вата с двустранно фолио. Изчислителната дебелина на 

дюшеците е 100 mm. Поставяне на  топлоизолационни плоскости XPS- R /фибран/ от 

външната горна страна на топлия покрив на Тяло 1 и топлата връзка/коридор/ между 

двете тела. За целта се премахва съществуващата хидроизолация, поставя се 

изравнителна замазка, фолио, топлоизолационите плоскости и лека армирана замазка 

от горната страна на плоскостите. Отгоре се поставя нова покривна хидроизолация от 
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асфалтова мушама с текстилна основа и минерална посипка, като същата се лепи с 

битумно лепило. Изчислителната дебелина на плоскостите ТИП XPS-R- по външната 

страна на тавана на Тяло 1 и топлата връзка /коридор/- 100 mm,  по външната стена 

/ръб/ на прозорците долу- 20 mm. 

Подмяна на дограма на фасадите на тела 1 и 2 и на топлата връзка /коридор/ 

между тях. Предвид лошото състояние на дограмата на топлата връзка коридора- 

същата е метална с еднокатно стъкло, като притежава голяма контактна площ с 

външния въздух, като и на по-голямата част от съществуващата дървена дограма на 

двете тела същата се подменя с нова. Новата дограма на коридора ще бъде трислойна 

PVC  дограма, оцветена в бяло. Като поставената вече на част от външната  дограма, но 

ще бъде с по-малки размери. Ще се подмени и съществуващата входна врата на Тяло 1 

от северозапад, както и прозорците в топлата връзка. Ще се подмени и вратата и 

прозореца от вътрешната страна ветробрана откъм двора на Тяло 2, но с еднокатна бяла 

PVC  дограма. 

Част Електро - Предвид лошото състояние на съществуващата 

електроинсталация/ същата не отговаря на съвременните норми и изисквания/ е 

необходима цялостната преработка. При изграждането на новата инсталация ще се 

предвидят нови осветителни тела с намалена консумация на електроенергия ще се 

предвидят нови осветителни тела с намалена консумация  на електроенергия и 

изграждане на нови електротабла.  

Част ОВ - Предвид лошото състояние на съществуващата отоплителна 

инсталация се предвижда подмяната на тръбната разводка и замяната на радиаторите а 

алуминиеви такива. 

Част ВиК - Предвид търсене на възможност за енергийно ефективно подгряване 

на необходимата за функционирането на детската градина топла вода се предвижда 

поставяне на фотосоларна инсталация за топла вода на покрива на Тяло 2. В тази връзка 

следва да се постави нов бойлер с вградени серпентини за подгряване от фотосоларната 

инсталация в абонатната станция, като се свърже същия с вътрешната инсталация за 

топла вода на сградата и се осигури възможност за вариантно използване на топла 

вода-от централната градска топлофокационна мрежа или от фотосоларната инсталация 

при облачни и студени дни.  

Част Паркоустройство и благоустройство - Вертикална планировка на двора на 

детската градина, изграждане на детска площадка с ударопоглъщаща настилка 

оборудвана с нови детски съоръжения /съгласно проект/, доставка и монтаж градински 

пейки и кошчета за отпадъци. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

„Изграждане на спортна зала в СУ „Христо Ботев“, град Враца“. 

Изграждане на спортна зала в СУ „Христо Ботев“.  

1.Обща част /ситуационно решение/.   
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Проектът е разработен на база скица с виза за проектиране и задание на 

Възложителя. 

Предмет на проекта е изграждането на спортна зала на СУ "Христо Ботев". 

Сградата е ситуирана в условията на свободно застрояване, като строителните 

линии на бъдещата сграда от северозапад съвпадат с регулационните линии на имота. 

От североизток (ул. „Мито Бояджиев”), строителната линия отстъпва от 

регулационната, като тротоара се разширява. Премахва се съществуващата ограда в 

рамките на външните контури на бъдещата сграда. Сградата ще заеме мястото на  сега 

съществуващата  асфалтирана площадка с игрища и засяга незначителна част от 

игрището за футбол на малки вратички в двора на имота.  

Теренът е с наклон в северозападна посока. Сградата е едноетажна, без сутерен. 

Има три входа – един главен от северозапад (ул. „Кр. Българията”), един евакуационен 

от североизток (ул. Мито Бояджиев) и един служебен от юг. Съгласно Наредба N 

1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи, сградата е четвърта категория.  

Сградата е предвидено да се изгради със смесена конструкция– стоманобетонова 

и метална, пожарозащитена. Обемно-пространственото решение се характеризира с 

ясно разграничени обеми в зависимост от функционалната и конструктивна схеми, като 

са използвани различни материали за оформлението на ограждащите стени, покривната 

конструкция и топлоизолацията на сградата. Материалите са описани подробно в т. 3 

на настоящата обяснителна записка. 

2.Композиционно и функционалното съдържание 

Основните принципи, заложени при формирането на композиционното и 

функционално решение, са: 

- диференциация по нива и обеми на функционалните зони; 

- логика на конструктивната схема; 

- максимална “отвореност” на пространственото решение; 

- лесен достъп и диференцирани подходи за посетители и спортисти; 

- икономическа целесъобразност, изразена във внимателния подбор на 

конструктивната и обемно - пространствена схема, както и на материалите, оформящи 

интериора и екстериора на сградата. 

Изпълнението на тези принципи доведе до убедително и логично функционално и 

обемно - пространствено решение.  

Сградата е разделена основно на две функционални зони – спортната зала и зона 

за достъп и обслужване.  

Най – обемна разбира се е основната - спортната зала.  

Спортната зала е разделена на две игрища – едно за официални срещи и едно 

помощно игрище. Двете игрища са решени еднообемно, на две различни височини - 

игрището за официални срещи е с предвидената в изискванията необходимата 

минимална височина от 9,00 м. до конструкцията. Другото помощно игрище е с 

понижена височина на конструкцията от 6,00 м.  
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Всяка от трибуните, разположени едностранно по една от дългите страни на 

игрището за официални срещи, има двустранно разположени стълбища за достъп и 

евакуация до и от местата за сядане. Трибуните са разделени от двата прохода за 

вход/изход към залата. Трибуните заедно с проектирания балкон над склада, 

проектиран в обема на спортната зала, имат капацитет 326 бр. седящи места, като 4 бр. 

от тях са за зрители в неравностойно положение и допълнителни 20 бр. места за 

правостоящи. Общият капацитет на трибуните е за 346 посетители. 

Зоната за достъп и обслужване е разделена с отделни входове на две подзони – 

едната за ученици, учители, служители и играчи, а другата за зрители.  

I ниво 

Главният вход на подзоната за зрители е решен с ветробран и помещение за 

контрол на достъпа. След ветробрана е проектирано фоайе от което има директен 

достъп до двата входа към залата, гардероб, тоалетните за посетителите и 

еднораменното стоманено стълбище, водещо към второто ниво на тази част. От това 

фоайе има достъп още до склад и техническо помещение разположени зад гардероба.  

Входът на служебната подзона за играчи, обслужващ персонал, съдии и учители 

е от юг, между новопроектираната сграда и съществуващата училищна сграда на СУ 

„Христо Ботев”. Входът е на кота + 0,90 м спрямо кота 0.00 на сградата. Това се налага 

за да бъде решен проблема с  денивелацията на терена. От тази кота +0,90 има директен 

достъп към стълбището водещо към второто ниво и стаята за преподаватели. От котата 

при входа с два броя вътрешни стълбища от по 6 бр. стъпала се слиза до кота +0,00 на 

сградата. Там са разположени: коридор, съблекални и санитарно - битови помещения за 

част от играчите и съдиите. От коридора са достъпни и помещение за главно ел. табло и 

склад.  

II ниво 

Второто ниво на подзоната за посетители е с достъп както от главното фоайе 

,през еднораменното стоманобетоново стълбище, така и през два входа от трибуните на 

игрището на кота +3,57. Второто ниво е заето от бар – бюфет и зала за консумация. От 

залата за консумация има директен достъп до използваем покрив – тераса.  

В другата подзона на второто ниво през коридор се влиза в съблекалните и 

санитарно - битовите помещения за останалите играчи, помещения за апаратна и 

чистачка. От площадката на стълбището има достъп до още едно техническо 

помещение и проход – „топла връзка” между вторите нива на новопроектираната 

сграда и съществуващата училищна сграда.  

3. Изпълнение. 

Конструктивната схема на сградата е смесена. Основите, колоните и укрепващите 

елементи на ограждащите стени са от стоманобетонова носеща конструкция, а 

покривът над игрищата и трибуните - с метална носеща конструкция – ферми, 

защитени с огнезащитна, разбухваща боя. Това решение позволява преместването на 

цялото игрище и зоните за сигурност без междинни подпори.  
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Ограждащите стени са изпълнени частично от керамични блокове и частично от 

стенни сандвичпанели.  

Покривът над двете спортни игрища е едноскатен с наклон 1:10 и вертикален 

„гръб” покриващ частично стените на вторите нива на двете функционални зони. 

Покривът е покрит с покривни сандвич панели. Челото и страниците са обшити изцяло 

с борд от алуминиева ламарина. Предвидени са снегозадържащи елементи. 

Водосборните улуци и водосточни тръби са безшевни, с правоъгълна и квадратна 

форма, кореспондираща с правоъгълната форма на бордовете на покрива и отделните 

ъглови елементи на сградата.  

Конструктивната схема на зоната за достъп и обслужване е изцяло 

стоманобетонова, ограждащите и преградни стени ще се изпълнят от керамични 

блокове. Покривите и на едноетажния и на двуетажните обеми са плоски, изпълнени по 

детайл посочен в граф. част на проекта. Проектирана е козирка от метална конструкция 

облечена с алуминиева ламарина над главния вход за зрители. „Топлата връзка” между 

вторите нива на новопроектираната сграда и съществуващата училищна сграда ще се 

реализира от метална конструкция. Покрива ще се покрие с покривни сандвичпанели с 

2% наклон, а стените ще са изцяло панорамни - алуминиева дограма с прекъснат 

термомост и стъклопакет. Връзката с училищната сграда предвижда демонтирането на 

един прозорец и част от стената в нея и изравняването на нивата с новоизградени 

стоманобет. стъпала.  

За топлоизолацията на външните стени от керамични блокове е предвидено 

изпълнението на мерки описани в проекта по част ЕЕТ. Външната дограма е 

алуминиева с прекъснат термомост и стъклопакет. Част от вътрешната дограма е 

алуминиева „студен профил” с единично стъкло, а друга част от ламинирани плоскости 

/за вратите/. Дограмата да се изпълни по вид, размери, и изисквания, отразени в 

„спецификация на дограмата” в проекта.  

За изграждането на конструкцията, захранването с ел. енергия, водопровод и 

канал, отопление и вентилация са разработени проекти по части:  

- Строителни конструкции,  

- Електро  

- ВиК 

- ОВиК 

Разработени са и проекти за топлотехническа ефективност, пожарна безопасност, 

план за безопасност и здраве, УСО и вертикална планировка. 

Обработките на фасадните и интериорните повърхности и подвижното 

обзавеждане са показани в графичната част на проекта. 

4. Архитектурен образ. 

Сградата е със стегнат, лаконичен обем и съвременен дизайн. Архитектурният 

образ е с изчистен детайл и пропорции. При оформянето му целенасочено е използван 

по – едър детайл и цветове, кореспондиращи с архитектурната визия на разположената 

в близост училищна сграда.  
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5. Технически показатели: 

1. Застроена площ – 1 845,23 м² 

2. Разгъната застроена площ – 2 216,72 м² 

3. Застроен обем – 15 982,00 м³  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3  

„Изпълнение на СМР на ППМГ „Акад. Иван Ценов“, град Враца“. 

 Изпълнение на СМР на ППМГ „Акад. Иван Ценов“.  
Обектът ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца се състои от две основни сгради: 

учебна сграда на три етажа и сутерен, и физкултурен салон на един етаж основно /в 

част от сградата има полувкопан приземен етаж/. 

Учебната сграда е построена в периода - 1960 година. Изпълнена е като 

монолитна, стоманобетонова, с тухлени стени. Носещите хоризонтални елементи са 

стоманобетонови плочи с дебелина 15-18 см, стоманобетонови греди и пояси. Има 

стоманобетонови колони. Стените са с дебелина 45 см ограждащите и 30 и 15 см-

преградните.Част от тухлените стени са носещи. Ограждащите стени в приземния етаж 

са бетонови с дебелина 45 см. Основите са ивични, бетонови и единични фундаменти 

под колоните. Покривната конструкция е дървена, с покритие от керемиди. 

Физкултурният салон е построен през 1995 година. Основната носеща 

конструкция е стоманобетонова, сглобяема, скелетно гредова. Покривът е единичен 

топъл.Хоризонталната покривна конструкция е от 2Т стоманобетонови панели. Стените 

са от стоманобетонови стенни панели. Основите са единични фундаменти под колоните 

и ивични под стените. Приземният етаж и пристроената  по-ниска част към салона са 

изпълнени като монолитни стоманобетонови. Има и стоманени елементи. Стените са 

тухлени, неносещи. 

По проект финансиран по ОПРР 2007-2013 г. във физкултурния салон е 

подменена само подовата настилка на сградата /ново дървено дюшеме/, а в учебната 

сграда са подменени всички дървени вътрешни врати с нови АL и е направен основен 

ремонт на покрива /нова дървена покривна конструкция, нови керемиди, 

снегозадържаща система и подмяна на улуци и водосточни тръби/. По същият проект е 

асфалтиран целият училищен двор и са изградени нови тротоарни подходи към 

учебната сграда. 

По проект „Повишаване на енергийната ефективност в общинската образователна 

инфраструктура на гр. Враца” 2016 г. е подменена  отоплителната инсталация (подмяна 

на отоплителни уреди, тръбна разводка и нова абонатна станция) на учебната сграда и 

са внедрени мерките за енергийна ефективност в съответствие с изискванията на ЗЕЕ 

/топлоизолационна система на външни стени и покрив/. 

Задължителни дейности за изпълнение на поръчката 

Учебна сграда 
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Част Архитектура - Ремонт коридори сутерен, първи, втори и трети етаж 

/бояджийски работи, настилки/, изграждане на нови сервизни възли в сутерен и на 

първия етаж, които ще бъдат пригодени за хора с увреждания, основен ремонт външно 

стълбище централен вход откъм бул. Демокрация. 

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

разпределителни табла, контакти, ключове, осветителни тела/, изграждане на нови 

системи-пожароизвестителна, сигнално-охранителна, система за видеонаблюдение, 

структурна кабелна система. 

Част ВиК - Изграждане на сграден противопожарен водопровод, подмяна на 

площадково и сградно канализационно отклонение, частичен ремонт на сградна 

канализация, подмяна на санитарни прибори и аксесоари в сервизните помещения. 

Част Паркоустройство и благоустройство - Подмяна на  амортизирана настилка 

от изкуствена трева в съществуващата спортна площадка с нова ударопоглъщаща и 

доставка и монтаж на нови ограждащи метални пана за спортната площадката, доставка 

и монтаж на градински пейки и кошчета за отпадъци, доставка и монтаж на спортни 

съоръжения /комплект за футбол/ и залесяване с иглолистен материал. 

Физкултурен салон 

 Задължителни дейности за изпълнение на поръчката 

Част Архитектура - Внедряване на топлоизолационна система по фасадни стени 

тип EPS с дебелина 8 см /включително мрежа, лепило, ръбохранители, двукратна 

шпакловка/, полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка, направа на 

топлоизолация и хидроизолация на покрив съгласно проект, подмяна на неподменена 

дограма с алуминиева, основен ремонт /мазилки, шпакловки, настилки, боядисване / на 

прилежащи помещения. 

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

разпределителни табла, контакти, ключове, осветителни тела/, изграждане на нови 

системи-мълниезащитна, пожароизвестителна, сигнално-охранителна, система за 

видеонаблюдение, структурна кабелна система. 

Част ВиК - Частична подмяна на сграден водопровод и канализация в сервизните 

помещения, подмяна на сградна битова канализация. 

Част ОВ - Изграждане на нова вентилационна система-съгласно проект 

 

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. 

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. 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 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 
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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. 

 


