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I. Кратка информация за обекта 

 Местоположение 

            Зала „Вестител“ се намира в урегулиран поземлен имот-парцел VI -2949, 4407, 

кв.424 по плана на гр. Враца. Сградата е проектирана и построена преди повече от 40 

години с основно предназначение- спортна зала. Сградата е в добро експлоатационно 

състояние.  

           През 2019 г по проект Красива България се подмени дограмата на фасада север, като 

се монтира окачена фасадна алуминиева дограма с прекъснат термомост и ниско емисионно 

/К/ стъкло. 

           За да бъдат внедрени мерките за енергийна ефективност, съгласно енергийното 

обследване е необходимо сградата да бъде санирана. 

        II. Изисквания към изпълнението на строително-монтажните работи 

 Срокът за изпълнение на поръчката е фиксиран – 4 (четири) месеца и същата 

трябва да се изпълни в рамките на календарната година. 

 

 Основните дейности, предмет на поръчката са: 

 Топлоизолация по фасадни стени, XPS -10 см, вкл. лепило, стъклофибърна мрежа, 

крепежни елементи, шпакловка, ъглови профили,   

 Хидроизолация двупластова с посипка, първи пласт воалит 3 мм, втори пласт 

полизол TNT- 5 кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване 

 Обшивка бордове, поли от поцинкована ламарина 

 Направа и монтаж профилирани щорцове от поц. ламарина 

 Топлоизолация XPS - 2 по страници на отвори, вкл лепило, стъклофибърна мрежа, 

крепежни елементи, шпакловка, ъглови профили,  

 Полимерна /акрилна / драскана мазилка 

 Облицовка с гнайс по цокли и подпорна стена-фасада запад 

 Цокъл с гнайс фасади-север, изток и юг с Н= 50 см 

 Настилка от мразоустойчив гранитогрес  - тераса 

       Минималните гаранционни срокове за предвидените СMР, следва да бъдат не по 

малки от посочените в чл. 20, ал. 4, т. 3 и 4 от Наредба № 2 / 2004 год . на МРРБ, за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 

както следва: 



 

3 

              т. 4 -  за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и 

стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни 

инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години; 

          Извършваните строително-монтажни работи, както и използваните материали, 

следва да са съобразени с цялата действаща нормативна база за изпълнение, производство, 

доставка  и приемането. 

         По време на изпълнение на СМР,  следва да спазват изискванията на следните 

нормативни документи: 

 Закон за устройство на територията (ЗУТ)  

 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 за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

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

 Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

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 на работното 

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  

 Наредба № Із-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  
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 Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството, приета с ПМС № 38 от 2004 г.  

III. Изисквания към доставка на 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 /или еквивалент/ 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 съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, 

определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. 

        Доставката на всички предвидени за влагане 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 КСС , 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. 

        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 

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. 

IV. Други изисквания: 

        Изпълнителят е задължен да изпълни възложените строително-монтажни работи, 

съгласно количествено-стойностната сметка и да осигури работна ръка, материали, 

строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на 

строежа в договорения срок. 

        При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, водещи до нарушаване на 

качеството на изпълнение на договорените СМР, същият  ги отстранява за своя сметка, до 
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покриване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна или от 

съответните държавни институции. 

        Доказването на изпълнените СМР се извършва с подробна количествена сметка, 

изготвена от Изпълнителя. Предварително уточнено увеличение на количествата от 

количествено-стойностната сметка посочени в договора, се съгласуват с Възложителя и 

след това се изпълняват. 

 V. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на 

труд.  

       По време на изпълнение на строителните и монтажните работи, Изпълнителят 

трябва да спазва изискванията на посочените в раздел II нормативни документи за 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

      VI. Изисквания относно опазване на околната среда. 

        По време на изпълнение на строителните и монтажните работи, Изпълнителя трябва 

да спазва изискванията на посочените в раздел II нормативни документи свързани с 

екологичното законодателство. 

       При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителя трябва да 

ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. 

      След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителя е длъжен да 

възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си 

механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци. 

VII. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното 

изпълнение. 

      Възложителят може по всяко време да инспектира извършваните СМР на обекта, да 

контролира технологията на изпълнението и да издава 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, до съгласуване на мерки предложени от Изпълнителя за 

отстраняването им и подобряване на качеството.. 

       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. 

VIII. Проверки на място и изпитвания. 

      Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на 

упълномощени представители на Възложителя. 



 

6 

      Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва 

да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи. 

    Изпълнителят на строително-монтажните работи следва да осъществява контрол, 

при извършването на горните изпитвания и измервания по начин, осигуряващ 

необходимото качествено изпълнение съгласно предложените от него условия в 

Техническото му предложение от офертата „Методи и организация на текущ контрол”. 

           След приключване на строително-монтажните работи се изготвя Приемателен 

протокол от комисия –възложител, изпълнител и експлоатация. 

            Гаранционният срок на изпълнените строително-монтажните работи започва да тече 

от подписването на Приемателния протокол. 

 

IX. Изисквания към експертите. 

За изпълнение на обособената позиция, участниците следва да разполагат с 

експертен състав от минимум 3 (три) експерта в лицето на: 
Професионалната компетентност и професионален опит на персонала, на който е възложено 

изпълнението на обществена поръчка, като минимум:  

1. Технически ръководител.  

Професионална квалификация: степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 

163а, ал. 2 от ЗУТ: Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше 

училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лицата със 

средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в 

областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалент или чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ за 

чуждестранни лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са 

установени. 

Да притежава специфичен професионален опит, като технически ръководител на дейност/и 

идентична/и или сходна/и с предмета на поръчката.  

 

*Забележка: 

В случай, че участникът предложи за Технически ръководител лице, което не 

притежава изискваното образование, което не притежава специфичен професионален опит 

като Технически ръководител на поне една дейност идентична или сходна с предмета на 

поръчката, офертата се отстранява от участие, като неотговаряща на изискванията на 

Възложителя.  

 

2. Експерт „Координатор по безопасност и здраве“ (КБЗ). 

Професионална квалификация: да притежава валиден документ удостоверение за 

Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 година на 

МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, 

в която са установени. 

Да притежава специфичен професионален опит, като експерт „Координатор по безопасност 

и здраве“ на дейност/и идентична/и или сходна/и с предмета на поръчката.  

 

 

*Забележка: 

В случай, че участникът предложи за Експерт „Координатор по безопасност и здраве“ 

лице, което не притежава изискваната квалификация, което не притежава специфичен 

професионален опит като Експерт „Координатор по безопасност и здраве“ на поне една 

дейност идентична или сходна с предмета на поръчката, офертата се отстранява от участие, 
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като неотговаряща на изискванията на Възложителя.  

 

3. Експерт „Отговорник по контрола на качеството”. 

Професионална квалификация: да притежава валиден документ за преминато обучение за 

контрол на качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на 

строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или за чуждестранни лица 

еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 

Да притежава специфичен професионален опит, като експерт отговорник по контрола на 

качеството на дейност/и идентична/и или сходна/и с предмета на поръчката.  

 

В случай, че участникът предложи за Експерт „Отговорник по контрола на 

качеството“ лице, което не притежава изискваната квалификация, което не притежава 

специфичен професионален опит като Експерт „Отговорник по контрола на качеството“ на 

поне една дейност идентична или сходна с предмета на поръчката, офертата се отстранява от 

участие, като неотговаряща на изискванията на Възложителя.  

 

*Забележка:  

Не се допуска един и същи експерт да заема две позиции. Ако един и същи експерт е 

посочен по две позиции офертата на участника се отстранява от участие, като 

неотговаряща на изискванията на Възложителя. 

Лице, което не притежава изискваното образование или квалификация за позицията за 

която е посочен, както и ако не притежава специфичен опит като за съответната позиция 

за която е посочен за поне една дейност съответстваща на позицията за която е предложен, 

офертата се отстранява от участие, като неотговаряща на изискванията на Възложителя. 

 

Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на 

съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява 

и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности и изискания. За целта се 

прилагат разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на 

професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп 

и упражняване на регулирани професии в Република България, приети с Решение на Министерски 

съвет № 352 от 21.05.2015 година. 

 

X.Други изисквания 

Участникът следва да е сертифициран по стандарт БДС EN ISO 45001-2018 Система 

за управление на здравословните и безопасни условия на труд или по стандарт BS OHSAS 

18001-2007 Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд или 

еквивалентен. 

Участникът следва да приложи към техническото си предложение линеен 

календарен график за изпълнението на всички видове работи по КС (визуализиращ 

времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за изчакване 

между отделните видове работи) и диаграма на работната ръка. 

В линейния график да се отразят дните за започване на строителството - откриване 

на строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички СМР, 

за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, дните за 

неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР. 

 

Забележка: 

Участник, чиито линеен график е не пълен или не съдържа някоя от 

необходими дейности, или показва технологична несъвместимост на отделните 

строителни операции, или е със сгрешена технологична последователност, или е 

налице несъответствие със строителната програма или е налице противоречие с 
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действащата нормативна уредба или липсва изисканата от възложителя 

информация, посочена по-горе, се отстранява. 

 

Важно! 

В изпълнение на разпоредбата на 48, ал. 2 от ЗОП, да се счита добавено „или 

еквивалент“, навсякъде, където в настоящата техническа спецификация са посочени 

конкретни стандарти, спецификации, технически оценки, технически одобрения или 

технически еталони по чл. 48, ал. 1, т. 2 от ЗОП.  

 

 


