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1. Предмет на възлагане: 
 
Предметът на обособена позиция №2 от обхвата на възлаганата от ВрИД Кметът на 

Район Младост - СО обществена поръчка за „Строително-монтажни и строително-
ремонтни работи в сгради от образователната инфраструктура на територията на 
Район Младост, Столична община“ е: „Подмяна на отоплителната инсталация на 82ро 
ОУ „Васил Априлов“, находящо се в УПИ ХХIII - за училище, кв. 46, квартал 
„Горубляне“, Район Младост“. 

 
Настоящата Техническа спецификация е разработена съгласно изготвения работен 

инвестиционен проект и одобрените от Столична община количествено-стойностни сметки. 
Инвестиционният проект съдържа следните части: Архитектурна, Конструктивна, 
Отоплeние, вентилация и климатизация, Електро, Енергийна ефективност, Пожарна 
безопасност, План за безопасност и здраве и Управление на строителните отпадъци. Същият, 
ведно с всички негови части е неразделна част от Документацията за участие в процедурата. 

 
2. Съществуващо състояние на обекта на строителна интервенция  
 
Сградата на 82ро ОУ „Васил Априлов”, град София е построена през 1969 г. със ЗП -1 

373 кв. м. и РЗП – 3 974 кв. м. и се състои от учебен корпус, физкултурен салон и столова с 
кухня.  

Сградата е триетажна с неотопляем сутерен. В сутерена са разположени неотопляеми 
помещения и котелно, а в трите надземни етажи са разположени класни стаи, санитарни и 
архивни помещения. На партерно ниво чрез топла връзка е физкултурния салон, а 
посредством подземен сутерен се стига до зала - столова. 

Сградата е с железобетона конструкция, като външните стени са от 38 см. тухла и 
топлоизолация от EPS. Прозорците са комбинация от AL и PVC профили, които са сменени 
наскоро и се запазват като е предвидена подмяна на част от съществуващата дограма с PVC с 
петкамерен стъклопакет. За пода и покрива също е предвидена топлоизолация от XPS. 

Покривите са един тип: топъл (плосък) с топлинна изолация от XPS.  

Подовете са един тип: под над неотопляем подземен етаж с топлинна изолация XPS 
по частта на стените граничещи над земя. 

Дограмата на сградата е с обобщен коефициент на топлопреминаване от 1,88W/m2K. 

Сградата на училището е с отопляема площ – 2 255 м2 и отопляем обем бруто - 8 794 
м3. 

Училището разполага със собствено котелно на леко гориво. Няма изградена 
инсталация за вентилация.  

Разпределението на топлата вода е към новопредвидени алуминиеви радиатори 
окомплектовани със спирателна и регулираща арматура. Тръбната разводка е нова с 
топлоизолация от микропореста гума. Предвидена е спирателна и регулираща арматура. За 
производството на топла вода се използва централен двуенергиен бойлер с една серпентини 
и ел. нагревател. Едната серпентина се захранва от котела чрез отделен клон със инверторна 
помпа. Тази система не е подвързана към централно водоснабдяване до санитарните възли. 
Към този момент то се осъществава с локални електрически бойлери за всеки етаж. В 
котелното са изградени ветнилационни системи за отвеждане на миризми. Всички останали 
помещения се проветряват, чрез отваряеми прозорци.  

Обектът попада в хипотезата на чл. 151, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и за него не следва да бъде 
издавано Разрешение за строеж. 

 
3. Действия и интервенции, които следва да се изпълнят в резултат от 

възлагането на строителните интервенции  
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Извършено е архитектурно заснемане на цялата сграда на 82 ОУ „Васил Априлов“. В 
заснемането са посочени местата на съществуващите радиатори и местата на вертикалните 
щрангове. 

Проектът включва нова тръбна разводка. В резултат на изчислителните параметри е 
оразмерена нова отоплителна система със съответното зониране. Точките на отопление с 
радиатори се запазват, но с актуалните им мощности. Проектът включва нова вентилационна 
система в котелното помещение. 

Предвижда се подмяна на електрическото подтабло за котелното с предвиден 
допълнителен РЕ проводник за осигуряване на ТN-S схема на захранване. 

 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ Вид СМР Мярка Количество 

1 
Доставка и монтаж на подов мембранен разширителен съд с 
обем 200л. и налягане 6bar. 

бр. 2 

2 

Доставка и монтаж на стоманен водоразпределителен 
колектор, топлоизолиран с размер Ø219х7, L=1360 с 
термометър и манометър, с 2 щуца DN 80,1 щуц DN 50, 1 
щуц DN32,2 щуца на DN25 и 1 щуц DN 25 за източване със 
спирателен кран. 

бр. 1 

3 

Доставка и монтаж на водоразпределителен колектор, 
топлоизолиран с размер Ø219х7, L-1200мм, топлоизолиран 
с термометър и манометър,с2 щуцера DN80,1 щуц DN50,1 
щуц DN32 и 2 щуц на DN25 и 1 щуц DN25 за източване със 
спирателен кран. 

бр. 1 

4 
Доставка и монтаж на табло за управление с датчик за 
външна температура, следене на температурата на три 
точки, управление на три помпи и трипътен мотор винтил. 

бр. 1 

5 
Доставка и монтаж на инверторнна помпа с дебит 5,5м3; Н-
4,50мН20; присъединителни елементи /фланци, аншлуси, 
еластични връзки/ 

бр. 1 

6 
Доставка и монтаж на инверторна циркулационна помпа с 
дебит 1,7м3/n; Н-4,00мН20; присъединителни елементи 
/фланци, аншлуси и еластични връзки/ 

бр. 1 

7 
Доставка и монтаж на циркулационна помпа с дебит 
1,3м3/h; Н-4,00мН20; присъединителни елементи /фланци, 
аншлуси и еластични връзки/ 

бр. 1 

8 
Доставка и монтаж на инверторна помпа с дебит 0,90м3/h; 
Н-4,50мН20; присъединителни елементи /фланци, аншлуси, 
еластични връзки/ 

бр. 1 

9 
Доставка и монтаж на автоматична система за допълване 
вкл. манометър, 3бр. сф. кран 1", филтър 1" 

бр. 1 

10 
Доставка и монтаж на предпазен вентил до температура 100 

0 С 
бр. 2 

11 Доставка и монтаж на предпазен вентил по налягане 3,5 bar бр. 2 

12 Доставка и монтаж на кран за източване 1" на колектори бр. 2 

13 Доставка и монтаж на воден филтър DN 80 бр. 2 
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14 Доставка и монтаж на възвратен вентил DN 80 бр. 2 

15 Доставка и монтаж на спирателен вентил DN 80 бр. 12 

16 Доставка и монтаж на воден филтър DN 50 бр. 1 

17 Доставка и монтаж на възвратен вентил DN 50 бр. 1 

18 Доставка и монтаж на спирателен вентил DN 50 бр. 5 

19 Доставка и монтаж воден филтър DN 32 бр. 1 

20 Доставка и монтаж на възвратен вентил DN 32 бр. 1 

21 Доставка и монтаж спирателен вентил DN 32 бр. 5 

22 Доставка и монтаж воден филтър DN 25 бр. 2 

23 Доставка и монтаж на възвратен вентил DN 25 бр. 2 

24 Доставка и монтаж на спирателен вентил DN 25 бр. 10 

25 
Доставка и монтаж на трипътен вентил с моторна задвижка 
DN 65 

бр. 2 

26 Доставка и монтаж на манометър бр. 8 

27 Доставка и монтаж на термометър бр. 8 

28 Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2 бр. 12 

Радиатори 

29 

Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1-350 с 20 
глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел 
два броя, секретен вентил, радиаторен вентил с термо глава; 
адаптори и стойка за монтаж на стена 

бр. 1 

30 

Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 - 350 с 25 
глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел 
два броя, секретен вентил, радиаторен вентил с термо глава; 
адаптори и стойка за монтаж на стена 

бр. 1 

31 

Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 - 350 с 4 
глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел 
два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; 
адаптери и стойки за монтаж на стена 

бр. 7 

32 

Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 – 500 с 5 
глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа щепсел 
два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; 
адаптори и стойка за монтаж на стена. 

бр. 3 

33 

Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 500 с 6 
глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел 
два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; 
адаптори и стойка за монтаж на стена. 

бр. 3 

34 

Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 500 с 7 
глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел 
два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; 
адаптори и стойка за монтаж на стена 

бр. 3 

35 

Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 500 с 8 
глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел 
два брая; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; 
адаптори и стойка за монтаж на стена 

бр. 2 
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36 

Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 500 с 10 
глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел 
два брая; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; 
адаптори и стойка за монтаж на стена 

бр. 5 

37 

Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 500 с 11 
глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел 
два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; 
адаптори и стойка за монтаж на стена 

бр. 4 

38 

Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 500 с 12 
глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел 
два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; 
адаптори и стойка за монтаж на стена 

бр. 4 

39 

Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 500 с 13 
глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел 
два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; 
адаптори и стойка за монтаж на стена 

бр. 12 

40 

Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 500 с 14 
глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел 
два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; 
адаптори и стойка за монтаж на стена 

бр. 17 

41 

Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 500 с 15 
глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел 
два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; 
адаптори и стойка за монтаж на стена 

бр. 21 

42 

Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 500 с 16 
глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел 
два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; 
адаптори и стойка за монтаж на стена 

бр. 10 

43 

Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 500 с 18 
глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел 
два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; 
адаптори и стойка за монтаж на стена 

бр. 18 

44 

Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 500 с 25 
глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел 
два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; 
адаптори и стойка за монтаж на стена 

бр. 2 

45 

Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 700 с 16 
глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел 
два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; 
адаптори и стойка за монтаж на стена 

бр. 2 

46 

Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 700 с 20 
глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел 
два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; 
адаптори и стойка за монтаж на стена 

бр 5 

47 

Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 1200 с 5 
глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел 
два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; 
адаптори и стойка за монтаж на стена 

бр 4 
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48 

Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 1200 с 7 
глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел 
два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; 
адаптори и стойка за монтаж на стена 

бр 2 

49 

Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип А1 1200 с 9 
глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел 
два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; 
адаптори и стойка за монтаж на стена 

бр 1 

Тръби и арматура 

50 Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2 бр. 12 

51 Доставка и монтаж на спирателен кран с изтакане DN20 бр. 4 

52 Доставка и монтаж на спирателен кран с изтакане DN15 бр. 8 

53 Доставка и монтаж на баланс вентил DN15 бр. 5 

54 Доставка и монтаж на баланс вентил DN20 бр. 10 

55 
Доставка и монтаж на поцинкована тръба Ф15х1,2, 
комплект с прес фитинги и топлоизолация от микропореста 
гума 1,2 см. 

м 630 

56 
Доставка и монтаж на поцинкована тръба Ф18х1,2, 
комплект с прес фитинги и топлоизолация от микропореста 
гума 1,2 см. 

м 150 

57 
Доставка и монтаж на поцинкована тръба Ф22х1,5, 
комплект с прес фитинги и топлоизолация от микропореста 
гума 1,2 см. 

м 240 

58 
Доставка и монтаж на поцинкована тръба Ф28х1,5, 
комплект с прес фитинги. 

м 230 

59 
Доставка и монтаж на поцинкована тръба Ф35х1,5, 
комплект с прес фитинги и топлоизолация от микропореста 
гума 1,2 см. 

м 150 

60 
Доставка и монтаж на поцинкована тръба Ф42х1,5, 
комплект с прес фитинги и топлоизолация от микропореста 
гума 1,2см. 

м 60 

61 
Доставка и монтаж на поцинкована тръба Ф54х1,5, 
комплект с прес фитинги и топлоизолация от микропореста 
гума 1,2см. 

м 40 

Вентилация 

62 
Доставка и монтаж на осов вентилатор ф250 за дебит 
500м3/h напор Pa Nel=150W/220V 

к-т 1 

63 
Доставка и монтаж на осов вентилатор ф300 за дебит 
1000м3/h напор Pa Nel=250W/220V 

к-т 1 

Други 

64 
Пробиване, окантване и запълване на нов отвор в плоча за 
тръбна разводка с размер 100х150мм 

бр. 70 

65 Запълване и измазване на съществуващ отвор в плоча бр. 70 

66 
Демонтаж на съществуваща отоплителна инсталация - 
тръбна разводка със среден диаметър 1" 

м 1500 

67 
Демонтаж на съществуваща отоплителна инсталация - 
радиатори и арматура 

бр. 120 
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68 
Изнасяне на строителни отпадъци до временно депо на 
строителна площадка 

бр. 1 

69 
Почистване /измитане, измиване/ на зоната след 
приключване на демонтажната и монтажна работа. 

бр. 1 

70 Студена проба на инсталация бр. 1 

71 Топла проба на инсталация  бр. 1 

72 Профилактика на котелна централа бр. 1 

73 Доставка и полагане на СВТ 6х4 мм2 м 50 

74 Доставка и полагане на метална гофрирана тръба м 50 

 

Обектът на строителна интервенция е: 
-  IVта (четвърта) категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б“ от ЗУТ; 

- Іва (първа) група, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.4.1. от Правилника за реда за вписване и 
водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС). 

 
4. Временно строителство 
 

Преди започване на строителството Изпълнителят трябва да създаде временната си 
строителна база на място, посочено от Възложителя. След приключване на работите по 
предмета на договора, Изпълнителят своевременно ще демонтира от временната си база 
всичките си съоръжения и невложени материали и ще я разчисти за своя сметка. 

 
5. Изисквания относно изпълнение на строителните и монтажните работи. 
 

Изпълнителят може да започне строително – монтажни работи от датата на съставяне 
на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и 
ниво (обр. №2/2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството). 

Необходимите за изпълнение на строежа механизация, ръчни инструменти и помощни 
материали са задължение на Изпълнителя. 

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на 
строителната площадка според законодателството, и да носи пълната отговорност за 
всякакви злополуки. 

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, 
материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за 
изпълнение на строежа. 

Изпълнителят следва точно и надлежно да изпълни договорените работи с качество, 
съответстващо на стандартите и нормативните актове, 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 трябва да ги отстранява за своя сметка до 
приемане на работите от страна на Възложителя и от съответните държавни институции. 

Изпълнителят трябва да осигури и води Заповедната книга на строежа. Всички 
предписания в Заповедната книга се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани 
от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, 
посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува с Възложителя преди по-
нататъшното изпълнение на поръчката и строителството. 

 
6. Изисквания към изпълнението и към строителните продукти 
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При изпълнение на СМР следва да се спазват правилата и нормите на действащото 
законодателство. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с изготвения инвестиционен 
проект и Количествената сметка (КС). 

Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да 
отговарят на действащата нормативна уредба, да са придружени с Декларации за 
съответствие, съобразно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 
на съответствието на строителните продукти и/или да се посочат номерата на 
действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които 
въвеждат международни или европейски стандарти; хармонизирани стандарти; българско 
техническо одобрение и Европейско техническо одобрение или еквивалентни.  

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградата 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 обновявания. 

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за 
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:  

 „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и 
пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни 
показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по 
отношение на основните изисквания към строежите;  

 „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен 
производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да 
бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите; 

 „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния 
продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите; 

 „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава 
експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, 
изразени като ниво, клас или в описание. 

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в 
съответствие с Регламент № 305/2011, чл. 5, ал. 2  и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените 
изисквания към строежите на МРРБ, приета с ПМС № 325 от 06 декември 2006г. на МС и 
оценяване на съответствието на строителните продукти. Строителните продукти се влагат в 
строежа въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се 
придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите 
са: 

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент 
(ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за 
строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска 
техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на 
строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ; 

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е 
обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При 
съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката 
„СЕ“; 

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато  
строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно 
производство, за влагане в един единствен строеж. 

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални 
изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са 
определени. 
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На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи 
характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградата и само 
такива, които са заложени в проекта на сградата 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. 

 
7. Почистване на строителната площадка 
 
Обхватът на дейностите, предмет на възлагане, в съответствие с настоящата 

спецификация и приложените количествени сметки, трябва да включва не само 
осигуряването на цялото оборудване и работна ръка, но и изпълнението на всички дейности, 
свързани с премахването, почистването и/или преместването на съществуващи съоръжения и 
всички други пречки и/или отпадъци. 

 
8. Безопасност при работа 
 

Изпълнителят трябва да осигури безопасността на работниците, както и на хората и 
обектите, намиращи се в близост до строителната площадка.  

Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите национални 
нормативни изисквания, като Изпълнителят е длъжен да представи Застраховка 
професионална отговорност за съответната категория строеж, както и Застраховка „Трудова 
злополука”.  

Работите трябва да се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката 
на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по НАРЕДБА № 2 от 22 март 
2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 
2004 г., изм. и доп., бр. 102 от 19.12.2006 г.); 

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни 
проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на: 

- наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта; 

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно 
действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за 
безопасна работа; 

- наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове 
и др.; 

- организация на строителната площадка – огради; 

- състояние на временното ел. захранване на строителната площадка – от гледна точка 
на безопасна експлоатация; 

- наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и 
предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, 
когато на обекта работят лица с нарушен слух). 

На обекта трябва да бъде въведена Книга за инструктаж по безопасност и здраве при 
работа, съгласно  Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането 
на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и 
социалната политика. 

Трябва да се спазват всички изисквания при работата с електрически ток, да се 
използват подходящи гумирани кабели със съответните сечения и брой жила. Да се работи с 
изправни и заземени електроинструменти. 
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Да не се допускат за работа работници и служители, употребили алкохол, както и 
лица със смущения във вестибуларния апарат.  

Задължително на обекта да има аптечка с пресни медикаменти и превързочни 
средства. 

Всички работници и служители на обекта задължително да са снабдени с лични 
предпазни средства - работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се 
налага - предпазни очила. 

 
9. Пожарна и аварийна безопасност 
 
Територията на строителната площадка се категоризира за ПАБ и се означава със 

знаци и сигнали по норматив. Поставят се табели с а) телефонен номер на Районната служба 
за ПБЗН; б) адреси и телефон на местния Център за спешна медицинска помощ. Стриктно да 
се спазват условията за пожарна и аварийна безопасност съгласно проектната документация. 

 
10. Налична документация 
 
Възложителят предоставя на изпълнителя всички документи, данни и информация, 

необходими за изпълнението на строително-монтажните работи. 

 

11. Конкретни задачи на Изпълнителя 
 
Във връзка с подготовката на офертата, всеки участник в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка е препоръчително да посети и огледа обекта на интервенция с цел 
изясняване на задачите, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи. 

 
12. Организация на строителството 
 

12.1. Контрол на качеството на материалите за строителния процес: 
По време на изпълнението на съответния обект, Изпълнителят е длъжен да влага само 

материали и изделия с доказано качество, придружени от сертификат за качество или 
декларация за съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите 
и оценяване съответствието на строителните продукти. 

 

12.2. Изисквания за опазване на околната среда: 
- не се допуска навлизане и маневриране на транспортни средства и машини на 

Изпълнителя върху тротоарите, както и складиране, депониране или изхвърляне на 
строителни материали, инвентар или друго оборудване, освен ако има специално разрешение 
от Възложителя; 

- Изпълнителят е длъжен да използва за работа на обектите само изправни машини и 
транспортни средства и полага всички грижи за поддържането им в изправност за 
недопускане на замърсяване, причинено от разпиляване на отпадъци или аварийни разливи 
на гориво-смазочни материали; 

- в случай на замърсяване, съответният Изпълнител е длъжен за своя сметка да 
почисти замърсените участъци от улиците, пътищата и площадките.  

 
13. Срок за изпълнение на възлаганите дейности по отделните обособени позиции 
 
Срокът за изпълнение на строителството започва да тече от датата на съставяне 

на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и 
ниво (обр. №2/2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството) и ще бъде окончателно определен, съгласно 
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предложението на Участника, определен за Изпълнител, който срок не може да бъде по-
кратък от 30 (тридесет) календарни дни и по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни 
дни), в което число следва да бъдат предвидени и дни за неблагоприятни климатични 
условия при изпълнение на СМР.  

Срокът за изпълнение на възлаганите строителни интервенции приключва със 
съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 
(Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството). 

 
14. Гаранционни срокове за видовете строително-монтажни/строително-

ремонтни работи и съоръжения 
 
Предлаганите от Участниците гаранционни срокове следва да бъдат не по-кратки от 

предвидените в 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 и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-
дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове. 

 
15. Нормативни актове, които следва да се спазват при изпълнение на 

строителството 
 
  Закон за устройство на територията; 

 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството; 

 Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

 Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни 
обекти; 

 Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР); 

 Наредба № Iз-1971/2009 на МРРБ и МВР за строително-техническите правила и 
норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

 Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г. 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 5.11.2012 г.); 

 Всички действащи законови и подзаконови нормативни актове на Национално и 
Общностно ниво, относими към предмета на поръчката. 

Представянето на работата и на материалите трябва да бъде по стандарт, 
специфициран в тази Спецификация/проектната документация. Ако не е направено описание 
в тази Спецификация, тогава работата и материалите да бъдат по стандарт, не по-нисък от 
подходящото издание на БДС или друг равностоен европейски стандарт, определен от 
лицето, упражняващо строителен надзор за обекта и одобрен от Възложителя. 

Ако в настоящия документ изрично не е цитиран конкретен стандарт, на който трябва 
да съответства определен строителен продукт, тогава за неговото определяне следва да бъдат 
прилагани правилата и нормативите, определени със Заповед № РД-02-14-286 от 25.05.2005 
г., за утвърждаване на Списък на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т.1 от Наредбата 
за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти 
(НСИОССП) на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, изменена и 
допълнена със Заповед №РД-02-14-292/29.05.2006 г. В допълнение и независимо от 
изискванията, въведени с цитираните Заповеди и настоящата Техническа спецификация, за 
неуредените в тях хипотези и/или при липса на конкретна регламентация в друг приложим 
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акт, при подготовката на офертите, респективно при изпълнение на договора, следва да се 
съобразят и спазват следните правила:  

 С аргумент от чл. 48, ал. 1, т. 3 и т.4, във връзка с т. 1 и т. 2 от ЗОП,  когато за 
определен в настоящата техническа спецификация продукт (в това число и използваните за 
производството му материали) липсва продуктово съответствие с конкретнно определен 
български, европейски или международен стандарт, то за „еквивалентно” и съответстващо на 
изискванията на настоящата процедура следва да се приеме онова продуктово съответствие 
(стандарт, техническо одобрение, еталон и др.), което покрива не по-малки от тук 
заложените изисквания и за което е удостверено по безспорен начин, че се отнася до 
определените от възложителя работни характеристики и функционални изисквания; 

 В случай, че при влизане в сила на изменения и/или допълнения в съществуващ 
и/или приемане на нов приложим нормативен акт (законов или подзаконов), същото доведе 
до противоречие и /или несъответствие между настоящата спецификация и така 
установените регламенти в съответния акт, специфицираните в настоящия документ 
изисквания се променят във вида и съобразно реда, установен в преходните и 
заключителните разпоредби на конкретния нормативен акт.  

 При възникване на хипотеза на изменения в установените към момента на 
одобрение на настоящата спецификация стандарти, евентуална тяхна отмяна и/или приемане 
на нови приложими стандарти, технически одобрения, еталони и др. по отношение на 
конкретен вид строителни работи, продукти или материали, изискванията в тази 
спецификация се променят съобразно и в съответствие с  нормативно установените 
изисквания към допълнените, изменени или новоприети стандарти. В зависимост от етапа на 
обществената поръчка, при евентуално сбъдване на посочената хипотеза, както Участниците 
(на етап „процедура”), така и избраният Изпълнител (на етап „изпълнение на договор”) са 
длъжни да приведат предлаганите от тях продукти и материали, респективно – влаганите при 
строителството такива, в съответствие на така променените спецификации и изисквания. 

 

 

 

 


