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I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Избор на изпълнител за реализиране на обществена поръчка, на инженеринг с 

предмет- „Проектиране, строителство и авторски надзор във връзка с 

възстановителни работи по отношение ликвидирането на последици от стихийни 

бедствия в с. Лиляче – община Враца“, както следва: 

Обект 1: Възстановяване на тръбен водосток DN 600 по ул. „Река Лева“, с. Лиляче, 

община Враца. 

Обект 2: Уширяване и продълбочаване на дере, южно на ул.“Скът“, с Лиляче, 

община Враца. 

Обект 3: Възстановяване на тръбен водосток DN 200 по ул.“Скът“, с Лиляче, 

община Враца. 

Обект 4: Възстановяване на тръбен водосток DN 1000 по ул.“Г. Димитров“, с 

Лиляче, община Враца. 

Обект 5: Укрепване на два броя тръбни водостоци DN 1000 по ул.“Стефан 

Караджа“ и тръбен водосток DN 600 по ул.“Тракия“, с. Лиляче, община Враца. 

II. ОБЕКТ  НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 б) от ЗОП е 

избор на изпълнител за строителство, включително проектиране, авторски надзор и 

изпълнение. 

III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА 

Обект 1: Възстановяване на тръбен водосток DN 600 по ул. „Река Лева“, с. Лиляче, 

община Враца. 

Обект 2: Уширяване и продълбочаване на дере, южно на ул.“Скът“, с Лиляче, 

община Враца. 

Обект 3: Възстановяване на тръбен водосток DN 200 по ул.“Скът“, с Лиляче, 

община Враца. 

Обект 4: Възстановяване на тръбен водосток DN 1000 по ул.“Г. Димитров“, с 

Лиляче, община Враца. 

Обект 5: Укрепване на два броя тръбни водостоци DN 1000 по ул.“Стефан 

Караджа“ и тръбен водосток DN 600 по ул.“Тракия“, с. Лиляче, община Враца. 
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IV. ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Обектите описани в настоящата обществена поръчка са IV-та категория строежи, 

съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 30 Юли 2003г. За номенклатурата на 

видовете строежи. 

Изпълнителят следва да изготви общ проект, в фаза технически проект, за всички 

обекти включени в обема на поръчката, да осигури авторски надзор по време на 

изпълнението на СМР и да извърши необходимите строително монтажни работи с цел 

пълното, цялостно и функционално завършване и въвеждане в експлоатация на 

възложения обект.  

Проектирането включва заснемане на съществуващия терен и разработване на 

технически проекти. Проектната документация се разработва съгласно изискванията 

на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 

(ДВ, бр. 51 от 2001 г.) и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, 

бр. 89 от 2012 г.). Проекта следва да съдържа, като минимум следните проектни части: 

1. Част Геодезия 

1.1. Чертежи 

1.1.1. трасировъчен план 

1.1.2. вертикална планировка 

1.1.3. ситуационен план 

1.1.4. характерни напречни и надлъжни профили 

1.2. Обяснителна записка 

1.2.1. данни за извършените геодезически работи 

1.2.2. данни за проектираните локални геодезически мрежи 

1.2.3. изходна основа (точки) за трасиране и контролиране, приетите методи на 

трасиране, точност, инструменти, стабилизиране 

1.2.4. приетата схема за отводняване и отвеждане на повърхностните води с 

пояснение за наклоните на прилежащите им терени, настилките на 

тротоарите, пътищата и площадките; 

1.2.5. основни коти ± 0,00 на сградите и съоръженията 

1.2.6. хоризонталното разместване на земните маси, изкопи, насипи, 

предписание за разполагане на временни и постоянни депа на изкопните 

маси съгласувано с част проект за организация и изпълнение на 

строителството (ПОИС) 

1.3. Изчисления 
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1.3.1. количествена сметка за изпълнение на видовете земни работи и другите 

видове СМР 

2. Част Конструкции 

2.1. Чертежи 

2.1.1. план на основите с привързване към съществуващия терен. 

2.1.2. планове и чертежи, свързани със строително-технологичните решения. 

2.1.3. спецификации на материалите, изделията и готовите стоманобетонни 

елементи. 

2.1.4. характерни детайли на конструкцията 

2.2. Обяснителна записка 

2.2.1. описание на характерни елементи и детайли на конструкцията. 

2.2.2. данни за техническите характеристики на използваните материали. 

2.3. Изчисления 

2.3.1. статически и динамически изчисления по приетите схеми за всички 

конструктивни елементи. 

2.3.2. количествена сметка 

3. Проект за организация и изпълнение на строителството 

3.1. Обяснителна записка 

3.1.1.1. данни и обосновки на общите условия, при които ще се изпълнява 

строителството и строителния ситуационен план 

3.1.1.2. самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труд 

и пожарна безопасност, като се посочват специфичните изисквания 

при изпълнение на СМР и опазване на околната среда по време на 

изпълнение на строителството. 

3.2. Строителен ситуационен план 

3.2.1.1. решава разполагането на временните сгради и съоръжения и на 

инженерните мрежи и съоръжения. В строителния ситуационен план 

се определят и частите от тротоари, улични или пътни платна и 

свободни обществени площи, които се използват временно за 

строителни площадки при условията на чл. 157, ал. 5 ЗУТ. 

3.3. План за временна организация и безопасност на движението 

3.3.1.1. обяснителна записка и схеми (чертежи). 

4. Изисквания към екипа на ПРОЕКТАНТА: 

4.1. Минимален състав от проектанти: 

4.1.1. инженер с ППП – „Пътно строителство”  
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4.1.2. инженер с ППП – част „Геодезия” 

4.1.3. инженер с ППП – част „Геология и хидрология“ 

4.1.4. инженер с ППП – част „Конструкции“, „Ръководител проект“ 

4.2. Всеки проектант трябва да има сключена застраховка "Професионална 

отговорност" при следните минимални условия: 

4.2.1. Минимална застрахователна сума за проектиране, на строежи четвърта 

категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ – 50 000лв. 

4.3. Всеки проектант трябва да има актуално за годината на проектиране 

удостоверение от КИИП (Камара на инженерите в инвестиционното 

проектиране) 

5. Изисквания към ПРОЕКТАНТА: 

5.1. Техническият проект да се съгласува, за сметка на проектанта с необходимите 

институции съгласно ЗУТ, за гарантиране издаването на Разрешение за строеж 

5.2. Екзекутивният проект следва да се изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в три 

екземпляра на хартиен носител и на електронен носител. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Техническият проект (чертежи и детайли) подлежи на одобряване от 

басейнова дирекция и е основание за издаване на разрешение за строеж. 

Ремонтно строителните дейности като основни и минимални видове СМР, предмет 

на обществената поръчка включват:  

1. Обект 1: Възстановяване на тръбен водосток DN 600 по ул. „Река Лева“, с. Лиляче, 

община Враца. 

Отстраняване на храсти, дървета и наноси в отводнителен канал, включително 

натоварване и извозване до 3км. Изкоп с багер в коритото на реката и отстраняване на 

наноси. Натоварване и извозване на строителни отпадъци и земни маси до 3 км. Ръчен 

изкоп в средно скални почви за фундаменти. Направа на  кофраж за фундаменти. 

Направа на кофраж за стени. Направа на кофраж за стоманени плочи с дебелина над 

15см. Доставка и полагане на стоманена армировка. Доставка и полагане на бетон клас 

В20 за фундаменти, стени и плоча. 

2. Обект 2: Уширяване и продълбочаване на дере, южно на ул.“Скът“, с Лиляче, 

община Враца. 

Отстраняване на храсти, дървета и наноси в отводнителен канал, включително 

натоварване и извозване до 3км. Изкоп с багер в земни почви за оформяне на откосите 

на дерето. 

3. Обект 3: Възстановяване на тръбен водосток DN 200 по ул.“Скът“, с Лиляче, 

община Враца. 
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Отстраняване на храсти, дървета и наноси в отводнителен канал, включително 

натоварване и извозване до 3км. Изкоп с багер в средно скални почви при едно 

утежнено условие на транспорт. Ръчен изкоп за оформяне на откосите за вход-изход  

отток на водостока. Направа на кофраж за крилни стени. Доставка и полагане на 

стоманена армировка за крилни стени. Доставка и полагане на бетон В20 за крилни 

стени водосток. Доставка и полагане на подложен бетон В15, под тръба DN 1000. 

Доставка и монтаж на бетонова тръба DN 1000 (подменя съществуваща тръба DN 200. 

Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 6,5см, каре 20/20 за бетон. Доставка и 

полагане на бетон клас В20 за бетониране улично платно над водостока. Изкоп в земни 

почви при едно утежнено условие на отвал. Частично натоварване и извозване на земни 

маси на депо до 3км. 

4. Обект 4: Възстановяване на тръбен водосток DN 1000 по ул.“Г. Димитров“, с 

Лиляче, община Враца.  

Отстраняване на храсти, дървета и наноси в отводнителен канал, включително 

натоварване и извозване до 3км. Изкоп с багер в земни почви за оформяне на откосите 

на дерето. Ръчно разбиване на бетонова настилка. Натоварване и извозване на 

строителни отпадъци до 3км. Ръчен изкоп в срено скални почви за фундаменти. 

Направа на кофраж за фундаменти и стени. Направа на кофраж за стоманени плочи с 

дебелина над 15см. Доставка и монтаж на стоманена армировка. Доставка и полагане 

на бетон В 20 за фундаменти стени и плоча. Доставка и монтаж на ограждащ парапет. 

5. Обект 5: Укрепване на два броя тръбни водостоци DN 1000 по ул.“Стефан 

Караджа“ и тръбен водосток DN 600 по ул.“Тракия“, с. Лиляче, община Враца. 

Отстраняване на храсти, дървета и наноси в отводнителен канал, включително 

натоварване и извозване до 3км. Възстановяване на бетонови стени канал, в това число 

разбиване на компрометиран бетон, доставка и полагане на армировка и бетон клас 

В20. Доставка и монтаж на ограждащ парапет канал. Разбиване на бетонови блокове с 

багер- хидрочук на късове до 50кг. Натоварване и извозване на строителни отпадъци до 

3км. Ръчен изкоп в средно скални почви за фундаменти. Направа на кофраж за 

фундаменти и стени. Направа на кофраж за стоманобетонни плочи с дебелина над 15см. 

Доставка и монтаж на стоманена армировка. Доставка и полагане на бетон В20 за 

фундаменти, стени и плоча. Доставка и монтаж на ограждащ парапет. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвид обстоятелството, че Изпълнителят изготвя техническия 

проект, всички дейности по изпълнението, завършването и въвеждането в 

експлоатация, следва да са предвидени и включени в ценовите предложения на 
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кандидатите. Всички допълнително наложили се разходи по изпълнението са за сметка 

на избрания за изпълнението на поръчката Кандидат. 

6. Изисквания към екипа на СТРОИТЕЛЯ: 

6.1. Минимален състав от ръководни кадри 

6.1.1. Технически ръководител – специалист с висше техническо образование 

и 5 годишен професионален опит в областта на строителството; 

6.1.2. Координатор по безопасност и здраве- специалист с висше техническо 

образование и 5 годишен професионален опит в областта на 

строителството; 

ЗАБЕЛЕЖКА: Техническият ръководител следва да отговаря на изискванията в чл. 

163а (2) от ЗУТ. 

7. Изисквания към СТРОИТЕЛЯ: 

7.1. Да разполага минимум със следната собствена и/или наета специализирана 

техника и транспортни средства: 

7.1.1. Самосвал минимум 13т-2бр. 

7.1.2. Багер с обем на кофата от 0,5 до 1м
3
-1бр. 

7.1.3. Багер с хидравличен къртач-1бр. 

7.1.4. Ръчна трамбовка или виброплоча-1бр. 

7.1.5. Бетоновоз-1бр. 

7.1.6. Бордови автомобил минимум 13т.-1бр. 

7.2. Да поеме гаранция за извършените СМР по обществената поръчка не по малко 

от  8 години, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 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: 

7.3. Да е вписан в Централния професионален регистър на строителя на основание 

чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален 

регистър на строителя, за категорията строеж на обектите включени в предмета 

на поръчката, а именно IV- та категория. 

7.4. Да има сключена застраховка "Професионална отговорност" 

7.4.1. Минимална застрахователна сума за строителство, на строежи пета 

категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ – 100 000лв. 
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V. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Срокът за изпълнение на поръчката е в календарни дни, в което число следва да 

бъдат предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на 

СМР. 

Договорът за обществена поръчка следва да бъде сключен за срок от 90 

(деветдесет) календарни дни. 

Срокът на договора включва извършване на всички дейности по изпълнението на 

обществената поръчка, в това число проектиране, съгласуване на проектната 

документация, подготовка на терена за изпълнение на СМР, поръчка, доставка и 

монтаж на всички видове съоръжения, материали и оборудване.  

Срокът на договора не включва периода от време, необходим за одобрение на 

проектната документация от държавни институции. 

Срокът на договора започва да тече от датата на неговото подписване. Избраният 

кандидат за поръчката, следва да изготви и предостави за одобрение график за 

изпълнение на дейностите съгласно срока на договора. 

Срокът за проектиране не може да бъде по дълъг от 15 (петнадесет) календарни 

дни. 

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

от 75 (седемдесет и пет) календарни дни. Същият започва да тече от датата на 

подписване на протокол за откриване на строителна площадка и/или 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. 

Приключването на договора се удостоверява с получаване на удостоверение за 

въвеждане в експлоатация съгласно реда по ЗУТ. 

VI. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ СМР И 

ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

В резултат от извършване на дейностите по настоящата обществена поръчка, се 

предвиждат строителни продукти, чиито експлоатационни показатели по отношение на 

съществените им характеристики осигуряват изпълнението на изискванията към 

строежите съгласно чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и 

отговарят на техническите спецификации по смисъла на Наредбата за съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, 

приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 

2006 г.), съответно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на 
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Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на 

строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (ОВ на ЕС, бр. L88 от 

4.4.2011 г.). 

Общи нормативни изисквания към етапите на изпълнение предмета на 

обществената поръчка: 

1. Проектиране, съгласно: 

1.1. Наредба № 4 от 21 Май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти  

2. Изпълнение, съгласно: 

2.1. Разпоредбите на Закон за устройство на територията 

2.2. Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи. 

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

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

2.4. Наредба № 3 от 31 Юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството 

2.5. -Нормативни документи за опазване на комуникации на външни инвеститори, 

при извършване на СМР 

3. Въвеждане в експлоатация, съгласно: 

3.1. Наредба № 2 от 31 Юли 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 

VII. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ СМР 

И ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

1. Изисквания към влаганите материали: 

1.1. да са устойчиви на атмосферни условия 

1.2. да са устойчиви на вандализъм 

1.3. да не променят външните си характеристики (форма и цвят) 

1.4. да не променят техническите си характеристики 

1.5. да не са вредни за здравето 

1.6. видимите бетонни елементи да са гладки и без шупли  
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1.7. контролът на бетона и армировъчните изделия да се изпълнява съгласно 

Наредба за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции / 

ДВ бр.53 - 1999г./. 

2. Изисквания към опазването на околната среда 

2.1. по време на изпълнението на СМР, не следва да има отделяне на вредни 

вещества, материали и продукти замърсяващи околната среда и въздуха. 

2.2. строителните отпадъци следва да се отстраняват своевременно от строителната 

площадка на определените от Община Враца места. 

VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙНОСТИ 

Да не се полага бетон върху мокри и разбухнали почви.  

Уплътняването да се извърши с ръчни уплътнителни средства или машинно, до 

достигане максимална плътност. 

IX. ЛАБОЛАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ 

Изпълнителят поема всички разходи произтичащи от възникването на 

необходимост за извършване на лабораторни изпитвания. 

X. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО 

Съгласно проекта за организация и изпълнение на строителството. 

XI. РАЗПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪРШВАНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

Възложител на настоящата обществена поръчката е Община Враца. 

Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи със средства, целеви 

трансфер от централен бюджет, съгласно постановление на министерски съвет, 

ПМС 96 от 25.04.2019 г.  

1.1. Авансово плащане 

Предвижда се до 10% от общата стойност на ценовото предложение на кандидата, 

да бъде предоставена като авансово плащане. 

Възложителят превежда уговорения аванс в срок от 30 календарни дни след 

предоставяне на: 

 фактура оригинал, с вписан номер на договора за изпълнение 

 график за изпълнение на дейностите, съгласно сроковете определени с 

настоящия доклад. 

 гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства 
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ЗАБЕЛЕЖКА: Авансът се счита за усвоен след приспадане на авансово платената 

сума при окончателното разплащане на договора. 

1.2. Междинно плащане 

Предвижда се едно междинно плащане, в размер до 50% от общата стойност на 

ценовото предложение на кандидата, да бъде изплатено на изпълнителя след 

представяне на: 

 фактура оригинал, с вписан номер на договора за изпълнение 

 подписан от Възложителя акт за действително извършени и подлежащи на 

разплащане видове работи. 

1.3. Окончателно плащане 

Окончателното плащане се урежда в срок от 30 календарни дни след подписване от 

Възложителя на: 

 протокол– Акт обр. № 15 за установяване годността за приемане на строежа 

съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството.-за всеки обект по отделно. 

 акт за действително извършени и подлежащи на разплащане видове работи 

предвидените в проекта. – за всеки обект по отделно. 

 Удостоверение за въвеждане в експлоатация -за всеки обект по отделно. 

 Констативни протоколи, заверени от Възложителя, удостоверяващи 

упражняването на авторски надзор (контрол) по време на изпълнението на СМР. 

фактура оригинал, на стойност до размера на действително извършените видове 

работи, след приспадане на плащанията, предоставени на изпълнителя съгласно т. 

8.1 и 8.2 от настоящия доклад. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Изпълнителя следва да впише номера на договора за изпълнение 

във фактурата. При не спазване на това условие плащането може да бъде отказано. 

XII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Отпадъците от строителството ще се насочат на определени от Общината места, 

след издаване на направление за депонирането им. 

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителя е длъжен 

да възстанови строителната площадка в приемлив вид – да изтегли цялата си 

механизация и останалите невложени материали, като остави площадката чиста от 

отпадъци. 


