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 ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Обществената поръчка е с предмет: Строителство, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

 „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на 

СМР във връзка с процедура ВG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за 

деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, 

и реализацията на проект ВG16RFOP001-5.002-0005 „Нова възможност за 

възрастни и хора с увреждания в община Враца“ по оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020 година по три обособени позиции“ 

 

 СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

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

Република България. 

Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи не следва да бъде по - 

кратък от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни и по - дълъг от 300 /триста/ календарни 

дни. 

Предложеният срок за изпълнение на строително - монтажните работи следва да 

бъде цяло число! 

Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи започва да тече от датата 

на подписване на протокол (приложение № 2) за откриване на строителна площадка и 

за определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Срок за изпълнение на проектирането следва да бъде на по – кратък от 15 

(петнадесет) календарни дни и не по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни, и 

започва да тече от датата на възлагателно писмо изпратено от Възложителя до 

Изпълнителя на договора. 

Сроковете за изпълнение на поръчката се посочват от участника в Техническoто 

предложение и в Линеен график на строителството, част от нея. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

I. Кратка информация за обекта. 

1. Обособена позиция № 1 - Инженеринг - проектиране, упражняване на 

авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с ново изграждане на две 

сгради за „Център за грижа за лица с психични разстройства (с капацитет 15 

места)”в УПИ  IX – 288, кв. 301, ж. к. „Толбухин - юг“, ул. „Беласица“, гр. Враца. 

В поземлен имот УПИ  IX – 288, кв. 301, ж. к. „Толбухин - юг“, ул. „Беласица“, 

гр. Враца с площ 1800,00 кв.м. ще бъдат построени две сгради за „Център за грижа за 

лица с психични разстройства (с капацитет 15 места)”. Имотът е общински, съгласно 
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акт за Общинска собственост № 3227 / 23.07.2018. Застрояването в имота е предвидено 

„свободно” за „ниско застрояване” с височина h до 10,00 м., плътност Пл до 40 %, 

озеленяване Оз до 60% и Кинт до 1,2 в устройствена зона „Жм1“ (Жилищно 

застрояване с малкоетажна височина в природна среда), с начин за трайно ползване 

„Център за грижа за лица с психични разстройства”. 

Функционалното разпределение за всяка сграда да се състои от помещения, 

които териториално и функционално са обединени в самостоятелен обект, 

предназначен за задоволяване нуждите на потребителите, със застроена площ не по – 

малко от 360 м
2
 всяка. Препоръчително е сградата да се проектира на един етаж. В 

случай, че е необходимо изграждане и на втори етаж, нивата да бъдат свързани с 

вътрешна стълба и асансьор, който да е оразмерен съгласно Наредба №4/1 юли 2009 г. 

за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с 

увреждания. Да не се предвиждат лоджии/балкони към стаите/спалните на втория 

етаж. 

II. Обхват и съдържание на проекта: 

Инвестиционния проект следва да е с обхват и съдържание съгласно 

нормативните изисквания на Наредба № 4 / 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти, Наредба  № 7 / 15.12.2004 г. за енергийна ефективност на 

сгради,  изм. ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г., а така също и специфичните 

изисквания на проекта. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 

населението, включително за хората с увреждания. 

Проектна документация по отделните части 

Да се предложи проектна документация в работна фаза по съответните части: 

- Архитектура (проектно предложение); 

- Технологична (записка и разпределения); 

- Конструкции (статика, кофражи, армировъчни планове и план изкоп); 

- Електрическа (слаботокова, силнотокова инсталация и грт); 

- Водоснабдяване и Канализация; 

- Отопление Вентилация и Климатизация; 

- Енергийна Ефективност; (и Оценка на енергийна ефективност) 

- Геодезично заснемане, Вертикална планировка и Трасировка; 

- Озеленяване (дендрология); 

- План за Безопасност и Здраве; 

- Пожарна Безопасност; 

- Геоложки доклад; 

- Количествено- стойностна сметка по всички части на проекта. 
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Проектиране по част Архитектурна 

При проектирането да се спазват всички нормативни документи действащи в 

България към датата на изготвяне, включително измененията и допълненията към тях. 

Да се изготвят всички необходими чертежи в подходящ мащаб и обяснителна 

записка по частта.  

Сградата да съответства на архитектурата на сградите в близост, както и на 

околната среда в района, да не се откроява като специална, т.е. да отговаря на общата 

архитектурна стилистика на околните сгради. 

Сградата и разположението на помещенията да осигуряват домашна атмосфера 

и условия за живот близки до семейните. 

Сградата да осигурява лични помещения, помещения за ежедневни дейности в 

малки групи и помещения за общи занимания. 

Архитектурното решение на сградата да гарантира лично пеостранство на 

обитателите, като препоръчително е да се обособят еденични спални и по – рядко 

спални за двама души. Да има санитарен възел с баня към всяка спалня. В стаите всяко 

лице да раполага с места за съхранение на лични вещи. Всяка стая да позволява, освен 

де се спи в нея, да се прекарва и време самостоятелно в други дейности от интереса за 

обитателите. Стаите да осигуряват комфорт и на лица с двигателни увреждания – да 

има условия за самостоятелност в придвижването. 

Да се изготви разположение на обзавеждането и оборудването с габаритни 

размери. 

Да се изготвят технически патаметри и характеристики на обзавеждането и 

оботудването, където е приложимо. 

Обзавеждането да е безопасно, удобно, функционално, ергономично и с добър 

съвременен дизайн. 

Стаите да имат пряко странично осветление. Спалните помещения да не са 

преходни.  

Общите помещения за групите да осигуряват възможност за провеждане на 

занимания, както и възможност за лесен достъп към другите общи помещения. Да имат 

пряко странично осветление. 

Кухненското помещение (кухненски бокс) да е свързано с мястото за хранене. 

Да се предвиди самостоятелно помещение със санитарен възел за персонала. 

Да се оформи външното прилежащо пространство така, че да позволява 

разходки и свободно предвижване, включително и за лица със затруднена мобилност. 

Прилежащите части да се оградят с ограда, която по височина и материял не изолира 

сградата и прилежащите пространства от останалите обекти в близост, но предоставя 

сигурност  на живеещите. 

Озеленяването на дворното пространство да се предвиди така, че да не 
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възпрепвтства визуалното проследяване на живеещите. 

Да се предвиди място за паркиране на автомобил на входа на сградата откъм 

улицата. 

Изисквания по отношение на помещения и площи. 

- Спални помещения – 9 бр. индивидуални и 3 бр. двойни (8-10 м
2
/потребител), 

оборудвани с легло, гардероб и шкаф за лични вещи за всеки потребител. 

- Санитарни помещения с баня, към всяко спално помещение (3,5-4,0 м
2
) 

- Едно санитарно помещение с баня за персонала (3,5-4,0 м
2
) 

- Стая/стаи за персонал с площ до 20 м
2
, оборудвани с работни мебели, 

гардероби за преобличане и шкафове за съхранение на документи. 

- Кухненски бокс (кухня), разливочно и трапезария (кът за хранене) с площ не 

по – малка от 45 м
2
, оборудвана с кухненски мебели и електроуреди необходими за 

приготвяне и съхранение на храна. 

- Дневна стая, където през деня могат да се провеждат занимания с живущите с 

площ не по – малка от 30 м
2
. Оборудвана с библиотека, аудио-визуална техника, маси, 

столови и мека мебел. 

- Стая за терапия, с тапицирани стени и под, минимум 5 см. облицовка без 

оборудване и контакти, с площ не по – малка от 10 м
2
.  

- Мокро помещение за пране, сушене и гладене с площ до 16 м
2
. 

- Складови помещения, обособени за санитарохидиенни, перилни и миещи 

препарати и за други материали и пакетирани хранителни продукти. 

- Обслужващи площи, коридори, стълбища, входно фоайе и т.н. 

- Дворно пространство да се оборудвано с градински съоръжения, пейки, 

беседка и място за съшене на пране. 

 

Проектиране по част Конструктивна 

При проектирането да се спазват всички нормативни документи действащи в 

България към датата на изготвяне на конструктивния проект, включително 

измененията и допълненията към тях. 

Конструкциите на ново-проектираня обем да се решат приоритетно като 

стоманобетонни-монолитни. Само в краен случай, ако оптимизирането на количествата 

и строителния процес го налага, да се прилагат други типове конструкции (напр. 

стоманобетонни-сглобяеми, стоманени, дървени и пр.). Ако това се налага, да се 

направи технико-икономическа обосновка на приетото решение. 

Фундирането на сградите да е тип „плоско” (единични, ивични фундаменти, 

фундаментна плоча, или комбинация от тях). Необходимоста от друг тип фундиране да 

се обоснове технико-икономически. 

Да се изготви план на строителния изкоп с мерки и предписания по 
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укрепването му. 

Проектиране по част Eлектрически инсталации 

При проектиране на ел. инсталацията да бъдат взети предвид изискванията на 

действащите правилници: 

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните 

линии (УЕУЕЛ); 

Наредба № Із-1971 "Строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар"  29.10.2009 г.; 

Норми за проектиране на ел. инсталации в сгради от 2004 г. както наредби, 

инструкции и техните изменения и допълнения, отнасящи  се до вътрешни ел. 

инсталации. 

Проектът трябва да третира вътрешни силнотокови и слаботокови ел. 

инсталации. 

Да се предвиди монтаж на система за повикване (сигнална инсталация) във 

всички помещения, които се ползват от живущите, снабдени с леснодостъпен бутон за 

алармен сигнал. 

Да се предвиди монтаж на система за видеонаблюдение във всички общи 

помещения, коридори, фоайета и прилежащо дворно пространство, която да осигурява 

съхранение на записи до 10 дни. 

Електромерното табло да се предвиди на фасадата на сградата. 

За слаботоковите ел. инсталации да се предвидят специални проводници, 

съобразно предназначението на инсталациите. 

Таблата да се предвидят на места, съобразени с архитектурните възможности и 

лесното им захранване, съгласно изискванията на Наредба №3 за устройството на 

електрическите уредби и електропроводните линии (УЕУЕЛ). 

Възложителят предпочита LED – осветление, ако проектанта счита, че е 

подходящо. 

Да се предвиди заземление на всички ел. табла, ОиВ и ВиК тръби и съоръжения 

в сградата. 

Да се предвиди главна клема в ГРТ на сградата за изравняване на потенциалите, 

съгласно Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните 

линии. 

Да се предвиди мълние защитна инсталация, която да защитава обекта. 

Да се предвиди инсталация за външно електрозахраване, която инсталация трябва да се 

проектира след изготвяне на проектите за вътрешните инсталациите по начин указан от 

електроразпределителното дружество. 

Проектиране по част ВиК 

Сградното водопроводно отклонение се разполага при спазвани изискванията 
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на Наредба № 2 от 2005 г. За проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи /ДВ бр. 34/2005 г./ 

СВО да се изгради от тръби ПЕВП. Да се предвиди тротоарен спирателен кран с 

охранителна гарнитура. СВО се състои от водовземна част ТСК и тръби. СВО с начало 

връзката с уличната мрежа до водомерен възел. 

Минималните хоризонтални и вертикални светли разстояния на сградните 

водопроводни отклонения до технически проводи и съоръжения се определят съгласно 

Наредба №8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и 

съоръжения в населени места /ДВ., бр. 72 от 1999 г./ 

В местата на преминаване на СВО в сградата между горния край на тръбата и 

горния ръб на отвора в стената се предвижда светло разстояние не по-малко от 0,15 м., 

запълнено с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал. 

Да се направи надлъжен и напречен профил на СВО. Да се нанесе напорна и 

пиезометрична линия. Да се направи монтажен план на СВО. 

Сградното канализационно отклонение да се разположи при спазвани 

изискванията на Норми за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни 

системи.  

СКО да се изгради от ПВЦ тръби. Да се направи напречен и надлъжен профил 

на СКО.  

Да се направи хидравлично оразмеряване на СКО.  

Да се направи подробен чертеж с разрези за заустването на СКО в 

канализационната мрежа 

Необходимо е изграждането на общ водомерно-арматурен възел, който се 

състои от  спирателен кран, филтър пред водомера, водомер, възвратна клапа, 

спирателен кран с изпразнител в водомерна шахта. В зависимост от условията той ще 

се предвиди във водомерна шахта или в помещение най - близко до ул.водопровод.  

Да се направи подробно хидравлично оразмеряване при избора на водомера. Да 

се направят подробни детайли на водомерния възел. 

Да се проектират водопроводни мрежи за студена, топла и циркулационна вода 

от полипропиленови тръби и съединителни части /фитинги/ чрез полидифузна заварка. 

Максимално денонощните, максимално часовите и максимално секундните 

водни количества за питейно-битови нужди в жилищни сгради следва де се определи 

съгласно– Наредба № 4 /29.09.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., 

бр. 56 от 2005 г.) 

Да се проектира битово-фекална и дъждовна канализации от  PVC обикновени 

тръби за хоризонталните отклонения от санитарните арматури и PVC дебелостенни 

тръби за вертикалните канализационни клонове и хоризонталната канализационна 
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мрежа. На необходимите места да се предвидят ревизионни отвори и шахти. 

Вертикалните канализационни клонове да се изведат на 0,3 м. над покрива за 

вентилация, като завършват с вентилационни шапки. На невентилирани 

канализационни клонове да бъдат монтирани противовакумни клапи. 

При доказана необходимост да се проектира дренажна канализация около 

сградата и да се приложи хидравлични изчисления.  

Водопроводните и канализационни мрежи следва да отговарят на всички 

нормативни документи : 

- Норми за проектиране, изграждане и експлоатация на водопроводни и 

канализационни инсталации в сгради- Наредба № 4 /2005 г. 

-  Обем и съдържание на проектите за В и К инсталации в сгради. 

- Норми и правила за проектиране на сградни Вик инсталации от тръби от твърд 

поливенилхлорид 

Норми и правила за проектиране на санитарни помещения в жилищни сгради и 

др. 

Да се направят аксонометрии на водоснабдителната и канализационна система . 

Да се направят количествени сметки. В тях да се съдържат всички необходими 

материали.  

Да се опишат всички необходими фитинги за водоснабдителната и 

канализационна система. При оразмеряването на водопроводната и канализационна 

система да  се предвидят подробни хидравлични изчисления. 

Да се предвиди отводняване на покрив. Избора на воронки и тръби да се докаже 

с хидравлични изчисления. Да се разработи схема за използване на дъждовните води за 

повторна нужди.  

Да се направи техническо икономически анализ за ефективността на 

използването на дъждовни води. 

Проектиране по част ОВК 

Да се предвидят отоплителни инсталации, осигуряващи параметрите на 

микроклимата. 

Да се спазват изискванията за шумово ниво, за вентилационните и климатични 

съоръжения. 

Отоплението да се реши с природна газ.  

Да се постигне оптимален температурен микроклимат съобразен с годишните 

сезони. 

Проектиране по част ПБЗ  

Проектът по част ПБЗ да отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 2 от 

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

при извършване на строителни и монтажни работи.  
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Да съдържа: 

• Обяснителна записка 

• Схеми за евакуационен път и посока, място за указване на първа помощ и 

оборудвана аптечка; 

• Обособени складови площи; 

• Места със специфични рискове; 

• Примерна механизация за вертикален транспорт на материалите; 

• Начин на бетониране и разположение и обезопасяване на скеле по 

фасадите; 

• Уедрен линеен календарен график (времетраене на строителството, брой 

работници, среден брой работници и др.) 

Проектиране по част ПБ 

Проектът по част ПБ (Пожарна безопасност) да обхваща пасивните и активните 

мерки за защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната 

експлоатация.  

Да е изготвен в съответствие с изложените от възложителя изисквания, 

разработените проекти и е съобразен с функционалното предназначение на обекта. 

Проектът да се разработи, като се спазват изискванията на: 

Наредба №1з-1971 на МВР и МРРБ от 29 октомври 2009 г. за строително - 

техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн., ДВ, 

бр.96 от 4 Декември 2009 г., попр., ДВ, бр.17 от 02.03.2010 г.) 

 

Проекто – сметна документация 

Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и 

детайли, следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните дейности по 

обекта. 

Проектно-сметната документация следва да бъде изработена, подписана и 

съгласувана от проектантите от екипа, избран по реда на ЗОП, с правоспособност да 

изработват съответните части, съгласно Законите за камарата на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране, като същото се доказва със заверени 

копия от валидни удостоверения за правоспособност. 

В проектно-сметната документация трябва да има количествена сметка с опис 

на обзавеждането и оборудването на сградата, което обзавеждане и оборудване не е 

предмет на изпъмнение по настоящата поръчка. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Проектна част „Архитектура“ в едно с количествена сметка на 

необходимото обзавеждане и оборудване се съгласува с Министерство на труда и 

социалната политика (МТСП) от Възложителя, съглсно методически указания на 

Управляващия орган. 
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Всички инсталации Ел., ВиК и ОВКИ в границите на имота са предмет на  

проектиране и изпълнение на настоящата поръчка. 

  

2.Обособена позиция № 2 - Инженеринг - проектиране, упражняване на 

авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с ново изграждане на „Център 

за грижа за лица с умствена изостаналост (с капацитет 15 места)” в УПИ  XXI – 

606, 607, кв. 19, жк. „Медковец“, ул. „Райна Княгиня“, гр. Враца. 

 

В поземлен имот УПИ  XXI – 606, 607, кв. 19, жк. „Медковец“, ул. „Райна 

Княгиня“, гр. Враца с площ 969,00 кв.м. ще бъде построена сграда за „Център за грижа 

за лица с умствена изостаналост (с капацитет 15 места)”. Имотът е общински, съгласно 

акт за Общинска собственост № 3224 / 23.07.2018. Застрояването в имота е предвидено 

„свободно” за „ниско застрояване” с височина h до 10,00 м., плътност Пл до 60 %, 

озеленяване Оз до 40% и Кинт до 1,2 в устройствена зона „Жм“ (Жилищно застрояване 

с малкоетажна височина), с начин за трайно ползване „Център за грижа за лица с 

умствена изостаналост”. 

Функционалното разпределението на сградата се състои от помещения, които 

териториално и функционално са обединени в самостоятелен обект, предназначен за 

задоволяване нуждите на потребителите с площ не по-малка от 360 м
2
. Препоръчително 

е сградата да се проектира на един етаж. В случай, че е необходимо изграждане и на 

втори етаж, нивата да бъдат свързани с вътрешна стълба и асансьор, който да е 

оразмерен съгласно Наредба № 4/1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 

населението, включително за хората с увреждания. Да не се предвиждат 

лоджии/балкони към стаите/спалните на втория етаж. 

Обхват и съдържание на проекта: 

Инвестиционния проект следва да е с обхват и съдържание съгласно 

нормативните изисквания на Наредба № 4 / 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти, Наредба  № 7 / 15.12.2004 г. за енергийна ефективност на 

сгради,  изм. ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г., а така също и специфичните 

изисквания на проекта. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 

населението, включително за хората с увреждания. 

  Проектна документация по отделните части 

Да се предложи проектна документация в работна фаза по съответните части: 

- Архитектура (проектно предложение); 

- Технологична (записка и разпределения); 

- Конструкции (статика, кофражи, армировъчни планове и план изкоп); 
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- Електрическа (слаботокова, силнотокова инсталация и грт); 

- Водоснабдяване и Канализация; 

- Отопление Вентилация и Климатизация; 

- Енергийна Ефективност; (и Оценка на енергийна ефективност) 

- Геодезично заснемане, Вертикална планировка и Трасировка; 

- Озеленяване (дендрология); 

- План за Безопасност и Здраве; 

- Пожарна Безопасност; 

- Геоложки доклад; 

- Количествено- стойностна сметка по всички части на проекта. 

 

 Проектиране по част Архитектурна 

При проектирането да се спазват всички нормативни документи действащи в 

България към датата на изготвяне, включително измененията и допълненията към тях. 

Да се изготвят всички необходими чертежи в подходящ мащаб и обяснителна 

записка по частта.  

Сградата да съответства на архитектурата на сградите в близост, както и на 

околната среда в района, да не се откроява като специална, т.е. да отговаря на общата 

архитектурна стилистика на околните сгради. 

Сградата и разположението на помещенията да осигуряват домашна атмосфера и 

условия за живот близки до семейните. 

Сградата да осигурява лични помещения, помещения за ежедневни дейности в 

малки групи и помещения за общи занимания. 

Архитектурното решение на сградата да гарантира лично пеостранство на 

обитателите, като препоръчително е да се обособят двойни и тройни спални 

помещения. Да има санитарен възел с баня към всяка спалня. В стаите всяко лице ка 

раполага с места за съхранение на лични вещи. Всяка стая да позволява, освен де се спи 

в нея, да се прекарва и време самостоятелно в други дейности от интереса за 

обитателите. Стаите да осигуряват комфорт и на лица с двигателни увреждания – да 

има условия за самостоятелност в придвижването и прелестването. 

Да се изготви разположение на обзавеждането и оборудването с габаритни 

размери. 

Да се изготвят технически патаметри и характеристики на обзавеждането и 

оботудването, където е приложимо. 

Обзавеждането да е безопасно, удобно, функционално, ергономично и с добър 

съвременен дизайн. 

Стаите да имат пряко странично осветление. Спалните помещения да не са 

преходни.  



 

                       
 

Този документ е създаден в рамките на проект № ВG16RFOP001-5.002-0005 „Нова възможност за възрастни и 

хора с увреждания в община Враца“, процедура ВG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Приоритетна ос 5 "Регионална социална 

инфраструктура", 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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Общите помещения за групите да осигуряват възможност за провеждане на 

занимания, както и възможност за лесен достъп към другите общи помещения. Да имат 

пряко странично осветление. 

Кухненското помещение (кухненски бокс) да е свързано с мястото за хранене. 

Да се предвиди самостоятелно помещение със санитарен възел за персонала. 

Да се оформи външното прилежащо пространство така, че да позволява разходки 

и свободно предвижване, включително и за лица със затруднена мобилност. 

Прилежащите части да се оградят с ограда, която по височина и материял не изолира 

сградата и прилежащите пространства от останалите обекти в близост, но предоставя 

сигурност живеещите. 

Озеленяването на дворното пространство да се предвиди така, че да не 

възпрепвтства визуалното проследяване на живеещите. 

Да се предвиди място за паркиране на автомобил на входа на сградата откъм 

улицата. 

Изисквания по отношение на помещения и площи. 

- Спални помещения – 6 бр. двийни и 1 бр. тройна (8-10 м
2
/потребител), 

оборудвани със самостоятелно легло, гардероб и шкаф за лични вещи за всеки 

потребител. 

- Санитарни помещения с баня, към всяко спално помещение (3,5-4,0 м
2
) 

- Едно санитарно помещение с баня за персонала (3,5-4,0 м
2
) 

- Стая / стаи за персонал с площ до 20 м
2
., оборудвана с гардероби и мебели за 

съхранение на документи. 

- Кухненски бокс (кухня), разливочно и трапезария (кът за хранене) с площ не по 

– малка от 45 м
2
., оборудвана с необходимото за приготвяне на храна, хранене и 

домакински електроуреди. 

- Дневна стая, където през деня могат да се провеждат занимания с живущите с 

площ не по – малка от 30 м
2
., оборудвана с библиотека, маси, столове и мека мебел. 

- Втора дневна стая с площ не по – малка от 25 м
2
., оборудвана с мека мебел 

маси и столове. 

- Мокро помещение за пране, сушене и гладене с площ до 16 м
2
. 

- Складови помещения, обособени за санитарохидиенни, перилни и миещи 

препарати и за други материали и пакетирани хранителни продукти. 

- Обслужващи площи, коридори, стълбища, входно фоайе и т.н. 

- Дворно пространство да се оборудвано с градински съоръжения, пейки, беседка 

и място за сушене на пране. 

 

Проектиране по част Конструктивна 

При проектирането да се спазват всички нормативни документи действащи в 



 

                       
 

Този документ е създаден в рамките на проект № ВG16RFOP001-5.002-0005 „Нова възможност за възрастни и 

хора с увреждания в община Враца“, процедура ВG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Приоритетна ос 5 "Регионална социална 

инфраструктура", 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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България към датата на изготвяне на конструктивния проект, включително измененията 

и допълненията към тях. 

Конструкциите на ново-проектираня обем да се решат приоритетно като 

стоманобетонни-монолитни. Само в краен случай, ако оптимизирането на количествата 

и строителния процес го налага, да се прилагат други типове конструкции (напр. 

стоманобетонни-сглобяеми, стоманени, дървени и пр.). Ако това се налага, да се 

направи технико-икономическа обосновка на приетото решение. 

Фундирането на сградите да е тип „плоско” (единични, ивични фундаменти, 

фундаментна плоча, или комбинация от тях). Необходимоста от друг тип фундиране да 

се обоснове технико-икономически. 

Да се изготви план на строителния изкоп с мерки и предписания по укрепването 

му. 

Проектиране по част Eлектрически инсталации 

При проектиране на ел. инсталацията да бъдат взети предвид изискванията на 

действащите правилници: 

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните 

линии (УЕУЕЛ); 

Наредба № Із-1971 "Строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар"  29.10.2009 г.; 

Норми за проектиране на ел. инсталации в сгради от 2004 г. както наредби, 

инструкции и техните изменения и допълнения, отнасящи  се до вътрешни ел. 

инсталации. 

Проектът трябва да третира вътрешни силнотокови и слаботокови ел. 

инсталации. 

Да се предвиди монтаж на система за повикване (сигнална инсталация) във 

всички помещения, които се ползват от живущите, снабдени с леснодостъпен бутон за 

алармен сигнал. 

Да се предвиди монтаж на система за видеонаблюдение във всички общи 

помещения, коридори, фоайета и прилежащо дворно пространство, която да осигурява 

съхранение на записи до 10 дни. 

Електромерното табло да се предвиди на фасадата на сградата. 

За слаботоковите ел. инсталации да се предвидят специални проводници, 

съобразно предназначението на инсталациите. 

Таблата да се предвидят на места, съобразени с архитектурните възможности и 

лесното им захранване, съгласно изискванията на Наредба №3 за устройството на 

електрическите уредби и електропроводните линии (УЕУЕЛ). 

Възложителят предпочита LED – осветление, ако проектанта счита, че е 

подходящо. 



 

                       
 

Този документ е създаден в рамките на проект № ВG16RFOP001-5.002-0005 „Нова възможност за възрастни и 

хора с увреждания в община Враца“, процедура ВG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Приоритетна ос 5 "Регионална социална 

инфраструктура", 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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Да се предвиди заземление на всички ел. табла, ОиВ и ВиК тръби и съоръжения 

в сградата. 

Да се предвиди главна клема в ГРТ на сградата за изравняване на потенциалите, 

съгласно Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните 

линии. 

Да се предвиди мълние защитна инсталация, която да защитава обекта. 

Да се предвиди инсталация за външно електрозахраване, която инсталация 

трябва да се проектира след изготвяне на проектите за вътрешните инсталациите по 

начин указан от електроразпределителното дружество. 

Проектиране по част ВиК 

Сградното водопроводно отклонение се разполага при спазвани изискванията на 

Наредба № 2 от 2005 г. За проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни 

системи /ДВ бр. 34/2005 г./ 

СВО да се изгради от тръби ПЕВП. Да се предвиди тротоарен спирателен кран с 

охранителна гарнитура. СВО се състои от водовземна част ТСК и тръби. СВО с начало 

връзката с уличната мрежа до водомерен възел. 

Минималните хоризонтални и вертикални светли разстояния на сградните 

водопроводни отклонения до технически проводи и съоръжения се определят съгласно 

Наредба №8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и 

съоръжения в населени места /ДВ., бр. 72 от 1999 г./ 

В местата на преминаване на СВО в сградата между горния край на тръбата и 

горния ръб на отвора в стената се предвижда светло разстояние не по-малко от 0,15 м., 

запълнено с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал. 

Да се направи надлъжен и напречен профил на СВО. Да се нанесе напорна и 

пиезометрична линия. Да се направи монтажен план на СВО. 

Сградното канализационно отклонение да се разположи при спазвани 

изискванията на Норми за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни 

системи.  

СКО да се изгради от ПВЦ тръби. Да се направи напречен и надлъжен профил на 

СКО.  

Да се направи хидравлично оразмеряване на СКО.  

Да се направи подробен чертеж с разрези за заустването на СКО в 

канализационната мрежа 

Необходимо е изграждането на общ водомерно-арматурен възел, който се състои 

от  спирателен кран, филтър пред водомера, водомер, възвратна клапа, спирателен кран 

с изпразнител в водомерна шахта. В зависимост от условията той ще се предвиди във 

водомерна шахта или в помещение най - близко до ул.водопровод.  

Да се направи подробно хидравлично оразмеряване при избора на водомера. 



 

                       
 

Този документ е създаден в рамките на проект № ВG16RFOP001-5.002-0005 „Нова възможност за възрастни и 

хора с увреждания в община Враца“, процедура ВG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Приоритетна ос 5 "Регионална социална 

инфраструктура", 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. 

 

15 

Да се направят подробни детайли на водомерния възел. 

Да се проектират водопроводни мрежи за студена, топла и циркулационна вода 

от полипропиленови тръби и съединителни части /фитинги/ чрез полидифузна заварка. 

Максимално денонощните, максимално часовите и максимално секундните 

водни количества за питейно-битови нужди в жилищни сгради следва де се определи 

съгласно– Наредба № 4 /29.09.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., 

бр. 56 от 2005 г.) 

Да се проектира битово-фекална и дъждовна канализации от  PVC обикновени 

тръби за хоризонталните отклонения от санитарните арматури и PVC дебелостенни 

тръби за вертикалните канализационни клонове и хоризонталната канализационна 

мрежа. На необходимите места да се предвидят ревизионни отвори и шахти. 

Вертикалните канализационни клонове да се изведат на 0,3 м. над покрива за 

вентилация, като завършват с вентилационни шапки. На невентилирани 

канализационни клонове да бъдат монтирани противовакумни клапи. 

При доказана необходимост да се проектира дренажна канализация около 

сградата и да се приложи хидравлични изчисления.  

Водопроводните и канализационни мрежи следва да отговарят на всички 

нормативни документи : 

- Норми за проектиране, изграждане и експлоатация на водопроводни и 

канализационни инсталации в сгради- Наредба № 4 /2005 г. 

-  Обем и съдържание на проектите за В и К инсталации в сгради. 

- Норми и правила за проектиране на сградни Вик инсталации от тръби от твърд 

поливенилхлорид 

Норми и правила за проектиране на санитарни помещения в жилищни сгради и 

др. 

Да се направят аксонометрии на водоснабдителната и канализационна система . 

Да се направят количествени сметки. В тях да се съдържат всички необходими 

материали.  

Да се опишат всички необходими фитинги за водоснабдителната и 

канализационна система. При оразмеряването на водопроводната и канализационна 

система да  се предвидят подробни хидравлични изчисления. 

Да се предвиди отводняване на покрив. Избора на воронки и тръби да се докаже 

с хидравлични изчисления. Да се разработи схема за използване на дъждовните води за 

повторна нужди.  

Да се направи техническо икономически анализ за ефективността на 

използването на дъждовни води. 

 Проектиране по част ОВК 



 

                       
 

Този документ е създаден в рамките на проект № ВG16RFOP001-5.002-0005 „Нова възможност за възрастни и 

хора с увреждания в община Враца“, процедура ВG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 
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инфраструктура", 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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Да се предвидят отоплителни инсталации, осигуряващи параметрите на 

микроклимата. 

Да се спазват изискванията за шумово ниво, за вентилационните и климатични 

съоръжения. 

Отоплението да се реши с природна газ.  

Да се постигне оптимален температурен микроклимат съобразен с годишните 

сезони. 

Проектиране по част ПБЗ  

Проектът по част ПБЗ да отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 2 от 

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

при извършване на строителни и монтажни работи.  

Да съдържа: 

• Обяснителна записка 

• Схеми за евакуационен път и посока, място за указване на първа помощ и 

оборудвана аптечка; 

• Обособени складови площи; 

• Места със специфични рискове; 

• Примерна механизация за вертикален транспорт на материалите; 

• Начин на бетониране и разположение и обезопасяване на скеле по 

фасадите; 

• Уедрен линеен календарен график (времетраене на строителството, брой 

работници, среден брой работници и др.) 

Проектиране по част ПБ 

Проектът по част ПБ (Пожарна безопасност) да обхваща пасивните и активните 

мерки за защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната 

експлоатация.  

Да е изготвен в съответствие с изложените от възложителя изисквания, 

разработените проекти и е съобразен с функционалното предназначение на обекта. 

Проектът да се разработи, като се спазват изискванията на: 

• Наредба №1з-1971 на МВР и МРРБ от 29 октомври 2009 г. за строително - 

техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн., ДВ, 

бр.96 от 4 Декември 2009 г., попр., ДВ, бр.17 от 02.03.2010 г.) 

 

Проекто – сметна документация 

Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и 

детайли, следва да бъдат достатъчни за изпълнение на строително – монтажните 

дейности по обекта. 

Проектно-сметната документация следва да бъде изработена, подписана и 
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съгласувана от проектантите от екипа, избран по реда на ЗОП, с правоспособност да 

изработват съответните части, съгласно Законите за камарата на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране, като същото се доказва със заверени 

копия от валидни удостоверения за правоспособност. 

В проектно-сметната документация трябва да има количествена сметка с опис на 

обзавеждането и оборудването на сградата, което обзавеждане и оборудване не е 

предмет на изпъмнение по настоящата поръчка. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Проектна част „Архитектура“ в едно с количествена сметка на 

необходимото обзавеждане и оборудване се съгласува с Министерство на труда и 

социалната политика (МТСП) от Възложителя, съглсно методически указания на 

Управляващия орган. 

Всички инсталации Ел., ВиК и ОВКИ в границите на имота са предмет на  

проектиране и изпълнение на настоящата поръчка. 

 

 3.Обособена позиция № 3 - Инженеринг - проектиране, упражняване на 

авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с ново изграждане на „Център 

за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване (с капацитет 15 

места)” в УПИ  III – 266, кв. 1, жк. „Медковец“, гр. Враца. 

 

 В поземлен имот УПИ  III – 266, кв. 1, жк. „Медковец“, гр. Враца с площ 1001,00 

кв.м. ще бъде построена сграда за „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност 

за самообслужване (с капацитет 15 места)”. Имотът е общински, съгласно акт за 

Общинска собственост № 3225 / 23.07.2018. Застрояването в имота е предвидено 

„свободно” за „средно застрояване” с височина h до 15,00 м., плътност Пл до 60 %, 

озеленяване Оз до 40% и Кинт до 1,2 в устройствена зона „Жс“ (Жилищно застрояване 

с преобладаващо средно застрояване), с начин за трайно ползване „Център за грижа за 

възрастни хора в невъзможност за самообслужване“. 

 Функционалното разпределение на сградата да се състои от помещения, които 

териториално и функционално са обединени в самостоятелен обект, предназначен за 

задоволяване нуждите на потребителите, със застроена площ не по-малко от 360 м
2
. 

Препоръчително е сградата да се проектира на един етаж. В случай, че е необходимо 

изграждане и на втори етаж, нивата да бъдат свързани с вътрешна стълба и асансьор, 

който да е оразмерен съгласно Наредба № 4/1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 

населението, включително за хората с увреждания. Да не се предвиждат 

лоджии/балкони към стаите/спалните на втория етаж. 

 Обхват и съдържание на проекта: 
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 Инвестиционния проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните 

изисквания на Наредба № 4 / 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти, Наредба  № 7 / 15.12.2004 г. за енергийна ефективност на сгради,  изм. ДВ, бр. 

27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г., а така също и специфичните изисквания на 

проекта. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 

включително за хората с увреждания. 

  Проектна документация по отделните части 

Да се предложи проектна документация в работна фаза по съответните части: 

- Архитектура (проектно предложение); 

- Технологична (записка и разпределения); 

- Конструкции (статика, кофражи, армировъчни планове и план изкоп); 

- Електрическа (слаботокова, силнотокова инсталация и грт); 

- Водоснабдяване и Канализация; 

- Отопление Вентилация и Климатизация; 

- Енергийна Ефективност; (и Оценка на енергийна ефективност) 

- Геодезично заснемане, Вертикална планировка и Трасировка; 

- Озеленяване (дендрология); 

- План за Безопасност и Здраве; 

- Пожарна Безопасност; 

- Геоложки доклад; 

- Количествено- стойностна сметка по всички части на проекта. 

 Проектиране по част Архитектурна 

 При проектирането да се спазват всички нормативни документи действащи в 

България към датата на изготвяне, включително измененията и допълненията към тях. 

Да се изготвят всички необходими чертежи в подходящ мащаб и обяснителна записка 

по частта.  

 Сградата да съответства на архитектурата на сградите в близост, както и на околната 

среда в района, да не се откроява като специална, т.е. да отговаря на общата 

архитектурна стилистика на околните сгради. 

 Сградата и разположението на помещенията да осигуряват домашна атмосфера и 

условия за живот близки до семейните. 

 Сградата да осигурява лични помещения, помещения за ежедневни дейности в малки 

групи и помещения за общи занимания. 

 Архитектурното решение на сградата да гарантира лично пространство на 

обитателите, като препоръчително е да се обособят еденични и двойни спални 

помещения. Да има санитарен възел с баня към всяки две спални помещения. 

Допустимо е санитарния възел да бъде с две врати – към всяка спалня.  
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 В стаите всяко лице да разполага с места за съхранение на лични вещи. Всяка стая да 

позволява, освен де се спи в нея, да се хранят настанените лица и да се поддържа лична 

хигиена. Стаите да осигуряват комфорт и на лица с двигателни увреждания – да има 

условия за придвижване и преместване с помоща колички и/или носилки. 

 Да се изготви разположение на обзавеждането и оборудването с габаритни размери. 

 Да се изготвят технически патаметри и характеристики на обзавеждането и 

оботудването, където е приложимо. 

 Обзавеждането да е безопасно, удобно, функционално, ергономично и с добър 

съвременен дизайн. 

 Стаите да имат пряко странично осветление. Спалните помещения да не са преходни.  

 Общите помещения за групите да осигуряват възможност за провеждане на 

занимания, както и възможност за лесен достъп към другите общи помещения. Да имат 

пряко странично осветление. 

 Кухненското помещение (кухненски бокс) да е свързано с мястото за хранене.  

 Да се предвиди самостоятелно помещение със санитарен възел за персонала. 

 Да се оформи външното прилежащо пространство така, че да позволява разходки и 

свободно предвижване, включително и за лица със затруднена мобилност. 

Прилежащите части да се оградят с ограда, която по височина и материял не изолира 

сградата и прилежащите пространства от останалите обекти в близост, но предоставя 

сигурност живеещите. 

 Озеленяването на дворното пространство да се предвиди така, че да не възпрепвтства 

визуалното проследяване на живеещите. 

 Да се предвиди място за паркиране на автомобил на входа на сградата откъм улицата. 

Изисквания по отношение на помещения и площи. 

- Спални помещения – 5 бр. еденични и 5 бр. двийни (10-12 м
2
/потребител), оборудвани 

със самостоятелно легло, гардероб и шкаф за лични вещи. 

- Санитарни помещения с баня, към всяки две спални помещения (5,0-6,0 м
2
) 

- Едно санитарно помещение с баня за персонала (3,5-4,0 м
2
) 

- Стая/стаи за персонал с площ до 20 м
2
., оборудвани с гардероби и мебели за 

съхранение на документи. 

- Кухня и трапезария (разливочно/миялно и кът за хранене) с площ не по – малка от 25 

м
2
., оборудвана с необходимото за приготвяне на храна, хранене и домакински 

електроуреди. 

- Дневна стая, където през деня могат да се провеждат занимания с живущите с площ 

не по – малка от 30 м
2
., оборудвана с библиотека, маси, столове и мека мебел. 

- Мокро помещение за пране, сушене и гладене с площ до 16 м
2
. 

- Складови помещения, обособени за санитарохидиенни, перилни и миещи препарати и 

за други материали и пакетирани хранителни продукти. 
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- Обслужващи площи, коридори, стълбища, входно фоайе и т.н. 

- Дворно пространство да е оборудвано с градински съоръжения, пейки, беседка и 

място за сушене на пране. 

 Проектиране по част Конструктивна 

 При проектирането да се спазват всички нормативни документи действащи в 

България към датата на изготвяне на конструктивния проект, включително измененията 

и допълненията към тях. 

 Конструкциите на ново-проектираня обем да се решат приоритетно като 

стоманобетонни-монолитни. Само в краен случай, ако оптимизирането на количествата 

и строителния процес го налага, да се прилагат други типове конструкции (напр. 

стоманобетонни-сглобяеми, стоманени, дървени и пр.). Ако това се налага, да се 

направи технико-икономическа обосновка на приетото решение. 

 Фундирането на сградите да е тип „плоско” (единични, ивични фундаменти, 

фундаментна плоча, или комбинация от тях). Необходимоста от друг тип фундиране да 

се обоснове технико-икономически. 

 Да се изготви план на строителния изкоп с мерки и предписания по укрепването му. 

Проектиране по част Eлектрически инсталации 

 При проектиране на ел. инсталацията да бъдат взети предвид изискванията на 

действащите правилници: 

 Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии 

(УЕУЕЛ); 

 Наредба № Із-1971 "Строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар"  29.10.2009 г.; 

 Норми за проектиране на ел. инсталации в сгради от 2004 г. както наредби, 

инструкции и техните изменения и допълнения, отнасящи  се до вътрешни ел. 

инсталации. 

 Проектът трябва да третира вътрешни силнотокови и слаботокови ел. инсталации. 

 Да се предвиди монтаж на състема за повикване (сигнална инсталация) във всички 

помещения, които се ползват от живущите, снабдени с леснодостъпен бутон за алармен 

сигнал. 

Да се предвиди монтаж на система за видеонаблюдение във всички общи 

помещения, коридори, фоайета и прилежащо дворно пространство, която да осигурява 

съхранение на записи до 10 дни. 

 Електромерното табло да се предвиди на фасадата на сградата. 

 За слаботоковите ел. инсталации да се предвидят специални проводници, съобразно 

предназначението на инсталациите. 

 Таблата да се предвидят на места, съобразени с архитектурните възможности и 
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лесното им захранване, съгласно изискванията на Наредба №3 за устройството на 

електрическите уредби и електропроводните линии (УЕУЕЛ). 

 Възложителят предпочита LED – осветление, ако проектанта счита, че е подходящо. 

 Да се предвиди заземление на всички ел. табла, ОиВ и ВиК тръби и съоръжения в 

сградата. 

 Да се предвиди главна клема в ГРТ на сградата за изравняване на потенциалите, 

съгласно Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните 

линии. 

 Да се предвиди мълние защитна инсталация, която да защитава обекта. 

 Да се предвиди инсталация за външно електрозахраване, която инсталация трябва да 

се проектира след изготвяне на проектите за вътрешните инсталациите по начин указан 

от електроразпределителното дружество. 

 Проектиране по част ВиК 

 Сградното водопроводно отклонение се разполага при спазвани изискванията на 

Наредба № 2 от 2005 г. За проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни 

системи /ДВ бр. 34/2005 г./ 

 СВО да се изгради от тръби ПЕВП. Да се предвиди тротоарен спирателен кран с 

охранителна гарнитура. СВО се състои от водовземна част ТСК и тръби. СВО с начало 

връзката с уличната мрежа до водомерен възел. 

 Минималните хоризонтални и вертикални светли разстояния на сградните 

водопроводни отклонения до технически проводи и съоръжения се определят съгласно 

Наредба №8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и 

съоръжения в населени места /ДВ., бр. 72 от 1999 г./ 

 В местата на преминаване на СВО в сградата между горния край на тръбата и горния 

ръб на отвора в стената се предвижда светло разстояние не по-малко от 0,15 м., 

запълнено с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал. 

 Да се направи надлъжен и напречен профил на СВО. Да се нанесе напорна и 

пиезометрична линия. Да се направи монтажен план на СВО. 

 Сградното канализационно отклонение да се разположи при спазвани изискванията 

на Норми за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи.  

СКО да се изгради от ПВЦ тръби. Да се направи напречен и надлъжен профил на СКО.  

 Да се направи хидравлично оразмеряване на СКО.  

 Да се направи подробен чертеж с разрези за заустването на СКО в канализационната 

мрежа 

 Необходимо е изграждането на общ водомерно-арматурен възел, който се състои от  

спирателен кран, филтър пред водомера, водомер, възвратна клапа, спирателен кран с 

изпразнител в водомерна шахта. В зависимост от условията той ще се предвиди във 

водомерна шахта или в помещение най - близко до ул.водопровод.  



 

                       
 

Този документ е създаден в рамките на проект № ВG16RFOP001-5.002-0005 „Нова възможност за възрастни и 

хора с увреждания в община Враца“, процедура ВG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Приоритетна ос 5 "Регионална социална 

инфраструктура", 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. 

 

22 

 Да се направи подробно хидравлично оразмеряване при избора на водомера. Да се 

направят подробни детайли на водомерния възел. 

 Да се проектират водопроводни мрежи за студена, топла и циркулационна вода от 

полипропиленови тръби и съединителни части /фитинги/ чрез полидифузна заварка. 

Максимално денонощните, максимално часовите и максимално секундните водни 

количества за питейно-битови нужди в жилищни сгради следва де се определи 

съгласно– Наредба № 4 /29.09.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., 

бр. 56 от 2005 г.) 

 Да се проектира битово-фекална и дъждовна канализации от  PVC обикновени тръби 

за хоризонталните отклонения от санитарните арматури и PVC дебелостенни тръби за 

вертикалните канализационни клонове и хоризонталната канализационна мрежа. На 

необходимите места да се предвидят ревизионни отвори и шахти. Вертикалните 

канализационни клонове да се изведат на 0,3 м. над покрива за вентилация, като 

завършват с вентилационни шапки. На невентилирани канализационни клонове да 

бъдат монтирани противовакумни клапи. 

 При доказана необходимост да се проектира дренажна канализация около сградата и 

да се приложи хидравлични изчисления.  

Водопроводните и канализационни мрежи следва да отговарят на всички нормативни 

документи : 

- Норми за проектиране, изграждане и експлоатация на водопроводни и 

канализационни инсталации в сгради- Наредба № 4 /2005 г. 

-  Обем и съдържание на проектите за В и К инсталации в сгради. 

- Норми и правила за проектиране на сградни Вик инсталации от тръби от твърд 

поливенилхлорид 

 Норми и правила за проектиране на санитарни помещения в жилищни сгради и др. 

 Да се направят аксонометрии на водоснабдителната и канализационна система . 

 Да се направят количествени сметки. В тях да се съдържат всички необходими 

материали.  

 Да се опишат всички необходими фитинги за водоснабдителната и канализационна 

система. При оразмеряването на водопроводната и канализационна система да  се 

предвидят подробни хидравлични изчисления. 

 Да се предвиди отводняване на покрив. Избора на воронки и тръби да се докаже с 

хидравлични изчисления. Да се разработи схема за използване на дъждовните води за 

повторна нужди.  

 Да се направи техническо икономически анализ за ефективността на използването на 

дъждовни води. 

 Проектиране по част ОВК 
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 Да се предвидят отоплителни инсталации, осигуряващи параметрите на 

микроклимата. 

 Да се спазват изискванията за шумово ниво, за вентилационните и климатични 

съоръжения. 

 Отоплението да се реши с природна газ.  

 Да се постигне оптимален температурен микроклимат съобразен с годишните сезони. 

 Проектиране по част ПБЗ  

 Проектът по част ПБЗ да отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. 

за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи.  

 Да съдържа: 

• Обяснителна записка 

• Схеми за евакуационен път и посока, място за указване на първа помощ и оборудвана 

аптечка; 

• Обособени складови площи; 

• Места със специфични рискове; 

• Примерна механизация за вертикален транспорт на материалите; 

• Начин на бетониране и разположение и обезопасяване на скеле по фасадите; 

• Уедрен линеен календарен график (времетраене на строителството, брой работници, 

среден брой работници и др.) 

 Проектиране по част ПБ 

 Проектът по част ПБ (Пожарна безопасност) да обхваща пасивните и активните 

мерки за защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната 

експлоатация.  

 Да е изготвен в съответствие с изложените от възложителя изисквания, 

разработените проекти и е съобразен с функционалното предназначение на обекта. 

 Проектът да се разработи, като се спазват изискванията на: 

• Наредба №1з-1971 на МВР и МРРБ от 29 октомври 2009 г. за строително - 

техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн., ДВ, 

бр.96 от 4 Декември 2009 г., попр., ДВ, бр.17 от 02.03.2010 г.) 

 

Проекто – сметна документация 

 Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и 

детайли, следва да бъдат достатъчни за изпълнение на строително – монтажните 

дейности по обекта. 

 Проектно-сметната документация следва да бъде изработена, подписана и 

съгласувана от проектантите от екипа, избран по реда на ЗОП, с правоспособност да 

изработват съответните части, съгласно Законите за камарата на архитектите и 
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инженерите в инвестиционното проектиране, като същото се доказва със заверени 

копия от валидни удостоверения за правоспособност. 

 В проектно-сметната документация трябва да има количествена сметка с опис на 

обзавеждането и оборудването на сградата, което обзавеждане и оборудване не е 

предмет на изпъмнение по настоящата поръчка. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Проектна част „Архитектура“ в едно с количествена сметка на 

необходимото обзавеждане и оборудване се съгласува с Министерство на труда и 

социалната политика (МТСП) от Възложителя, съглсно методически указания на 

Управляващия орган. 

 Всички инсталации Ел., ВиК и ОВКИ в границите на имота са предмет на  

проектиране и изпълнение на настоящата поръчка. 

  

 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИТЕ ПРОДУКТИ 

Техническия проект и работните детайли  следва да се представят в 6 шест 

екземпляра на хартиен носител и два на електронен носител във формат „dwg“ (версия 

AutoCAD 2000) и формат „pdf“. 

 

 УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР  

Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи: 

а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, 

след уведомяване от Възложителя или лицето упражняващо строителен надзор. 

б/ За участие в приемателна комисия на извършените строително – монтажни 

работи.  

При невъзможност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигури на обекта на посочената в 

поканата дата проектанта изработил частта от проекта, за която е необходим авторски 

надзор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оторизира и осигури друг свой специалист, 

който да се яви на строителната площадка и извърши необходимия авторския надзор. 

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор 

своевременно и ефективно, като се отзовава на повикванията на Възложителя. 

Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на строителството, 

съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба 

посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях 

лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща 

на заложените в процедурата минимални изисквания. 

Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието 

на проектант на обекта е наложително, относно: 

1. Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и 
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актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно 

изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и 

др.; 

2. Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на 

изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията 

на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна 

на всички участници в строителството; 

3. Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при 

необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на 

строителния надзор и др.; 

4. Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите. 

 

 ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА МАТЕРИАЛИТЕ И 

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 или еквивалент. 

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 
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нареждане на Възложителя за сметка на Изпълнителя. 

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. 

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи качествено и в срок 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 технически 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. 

 

 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. 

 

 ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ 

1.  Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи качествено и в срок, 

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 технически инвестиционен проект и качество, 

съответстващо на БДС или еквивалент. Да съблюдава и спазва всички норми за 
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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.  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. 

 СИСТЕМИ ЗА ПРОВЕРКА И КОНТРОЛ НА РАБОТИТЕ В 

ПРОЦЕСА НА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражняване строителен 

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

 2. 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 констатирано некачествено изпълнение на СМР се 

съставя - Акт обр. № 10 за спиране на строителството съгласно Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, като 

изпълнителя се задължава да коригира, респективно да заменя изцяло за своя сметка 

некачествено извършените работи и некачествени материали. Възложителя уведомява 

Изпълнителя писменно за всички нарушения на договора. 

3. 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. 

Бенефициентът е длъжен да предвиди в договорите за възлагане на обществени 

поръчки следните задължения към изпълнителя: 

•  задължение да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и 

публичност, определени в договора за безвъзмездна помощ; 
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•  задължение да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити; 

•  задължение да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от 

проверки на място; 

•  задължение да докладва за възникнали нередности; 

•  задължение да информира бенефициента - възложител за възникнали проблеми 

при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване; 

•  задължение да спазва изискванията за съхранение на документацията за 

проекта, определени в договора за безвъзмездна помощ. 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

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

изискванията на следните нормативни документи: 

•  ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО)  

•        ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

(ЗЗБУТ)  

•         Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България  

•         Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и 

стоманобетонни конструкции и Правила за контрол и приемане на бетонни и 

стоманобетонни конструкции  

•         Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. г.) 

•         Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания заздравословни ибезопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи  

•  Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 

оборудване  

• Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване 

на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства наработното 

място  

•       Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали 

за безопасност и/или здраве при работа  

•  Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд при извършване на товарно-разтоварни работи  
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•  Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите  

• Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиранена  

сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на 

строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството  

• Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 

включително за хората с увреждания. 

• Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар  

•          Наредба № 2 от 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  

• Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството  

•           Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството, приета с ПМС № 38 от 2004 г.  

 

 


