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УКАЗАНИЯ: 

Раздел ІІ. „Общи условия” 

1. Описание на обществената поръчка; 

2. Място за изпълнение на обществената поръчка; 

3. Срок за изпълнение на обществената поръчка; 

4. Разходи за участие в обществената поръчка; 

5. Място и условия за получаване на документацията; 

6. Искания за разяснения и условия за представяне на разяснения; 

Раздел ІII. „Изисквания към участниците” 

1. Общи изисквания към участниците в процедурата; 

2. Административни изисквания към участниците в процедурата; 

3. Изисквания към техническите възможности и квалификацията  на участниците; 

4. Срок на валидност на офертите; 

Раздел IV. „Гаранция за участие” 

1. Условия, размер и начин на плащане; 

2. Задържане и освобождаване на гаранцията; 

Раздел V. „Оферта” 

1. Подготовка на офертата; 

2. Изчисляване на сроковете; 

3. Съдържание на офертите и изисквания; 

4. Плик №  1 „Документи за подбор”; 

5. Плик № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”; 

6. Плик № 3 „Ценово предложение”; 

7. Запечатване на офертите 

8. Възможност за удължаване на срока за представяне на офертите; 

9. Приемане/връщане, промени и оттегляне на офертите; 

Раздел VI. „Разглеждане, оценка и класиране на офертите” 

1. Разглеждане и оценка на офертите; 

2. Изключително благоприятно предложение; 

3. Отстраняване на участниците в процедурата; 

4. Класиране на участницитe; 

5. Приключване работата на комисията; 

6. Определяне на изпълнител; 

Раздел VІI.Прекратяване на процедурата” 
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1. Основания за прекратяване; 

2. Обжалване; 

Раздел VІІI. „Сключване на договор”  

1. Процедура;  

2. Срокове за сключване на договор; 

3. Подизпълнители; 

4. Изменение на договора; 

5. Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за изпълнение на договора; 

6. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора;  

7. Обмен на информация; 

8. Приложимо законодателство; 

 

 

Раздел ІX. „Техническа спецификация” 

1. І-ва обособена позиция: Извършване на строително-монтажни работи                                  

на физкултурен салон; 

2. ІІ-ра обособена позиция: Доставка и монтаж на оборудване на физкултурния салон; 

 

Раздел X. „Критерии и методика за определяне на комплексната 

оценка на офертите”  

 

Приложения: 

1. Образец № 1.1 - Списък на документите и информацията, съдържащи се в 

офертата; 

2. Образец № 1.2  - Представяне на участника; 

3. Образец № 2.1 - Техническо предложение за I-ва обособена позиция; 

4. Образец № 2.2 - Техническо предложение за II-ра обособена позиция; 

5. Образец № 3.1 - Ценово предложение за I-ва обособена позиция; 

6. Образец № 3.2 - Ценово предложение за II-ра обособена позиция; 

7. Образец № 4 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 

8. Образец № 5 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по  чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици; 

9. Образец № 6 - Декларация по чл. 56, ал.1, т. 6 от ЗОП;  

10. Образец № 7 - Декларация за използване на подизпълнител/и; 

11. Образец № 8 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 

12. Образец № 9 - Декларация за запознаване с условията на обекта и обществената 

поръчка; 
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13. Образец № 10 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП; 

14. Образец № 11 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП; 

15. Образец № 12.1 - Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП; 

16. Образец № 12.2 - Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП; 

17. Образец № 13 - Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП; 

18. Образец № 14 - Списък-Декларация за техническите лица, включително на тези, 

отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за 

изпълнение на обществената поръчка; 

19. Образец № 15.1 - Количествена сметка за I-ва обособена позиция; 

20. Образец № 15.2 - Количествена сметка за II-ра обособена позиция; 

21. Проект на договор за І-ва обособена позиция; 

22. Проект на договор за ІІ-ра обособена позиция. 
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УКАЗАНИЯ 

към участниците за подготовка на офертата за участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка – открита процедура. 

Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена 
поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в 
процедурата. Редът и условията, при които ще се избере изпълнител на поръчката, е 
съобразен със ЗОП. Процедурата за възлагане е открита процедура, като се дават равни 
възможности за участие на всички участници, отговарящи на условията на възложителя. Участник 
в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, 
или техни обединения, които отговарят на обявените условия. 

Раздел ІІ. „Общи условия” 

1. Описание на обществената поръчка; 

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Изграждане и оборудване на нов 

физкултурен салон към 48 ОУ "Йосиф Ковачев", ул.Клокотница № 21, на територията на СО-

район "Сердика"” по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Извършване на строително-

монтажни работи на физкултурен салон; ІІ-ра обособена позиция: Доставка и монтаж на 

оборудване на физкултурния салон. Дейностите за изпълнение на І-ва обособена позиция: 

Извършване на строително-монтажни работи на физкултурен салон следва да бъдат изпълнени 

съгласно количествена сметка  - Образец №15.1, неразделна част от настоящата докумунтация и 

одобрен инвестиционен проект. За ІІ-ра обособена позиция доставката и монтажа на 

оборудването на физкултурния салон, следва да бъдат изпълнени съгласно количествена сметка 

- Образец № 15.2. 

2. Място за изпълнение на обществената поръчка; 

Мястото за изпълнение на поръчката  е  48 ОУ "Йосиф Ковачев", находящо се в в 

гр.София, район "Сердика", ул. "Клокотница" №21, кв.76, УПИ I - за основно училище и ТП 

по плана на гр.София, м. "ГГЦ Зона В-16" 

3. Срок за изпълнение на обществената поръчка; 

3.1. Участниците следва да посочат срок за изпълнение на поръчката в своето 

Техническо предложение, представено в офертата. Предложеният от участниците срок за 

изпълнение не трябва да надвишава указания от възложителя в документацията за участие, а 

именно: не повече от 14 календарни месеца. 

3.2. Срокът за изпълнение на СМР по I-ва обособена позиция  започва да тече от датата 

на подписване на протокола за откриване на строителната площадка, съгласно образеца към 

Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 

2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и не може да е по-

дълъг от 12 календарни месеца. 

3.3. Срок за извършване на доставката за оборудване на физкултурния салон по II-ра 

обособена позиция е съгласно посоченият в офертата на изпълнителя. Започва да тече след 

приключване на строително-монтажните работи и приемането им и не може да бъде по-дълъг 

от 2 календарни месеца. 

4.Разходи за участие в обществената поръчка; 

Разходите за подготовка на офертите ще бъдат за сметка на Участниците в 

процедурата. Участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции към 

Възложителя за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите 

им, независимо от резултата или от самото провеждане на процедурата. 
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5. Място и условия за получаване на документацията; 

5.1. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

се публикува на официалния интернет адрес на възложителя www.serdika.bg, в профила на 

купувача, на първия  работен ден, следващ дeня на публикуване на обявлението. 

5.2. Възложителят ще предостави документацията за участие на всяко лице, поискало 

това, включително като му я изпрати за негова сметка.  

6. Искания за разяснения и условия за представяне на разяснения; 

6.1. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за 

участие. 

6.2. Искания за разяснения могат да се правят до 10 (десет) дни, преди изтичането на 

срока за получаване на оферти. Исканията могат да бъдат изпратени и на факса, указан в 

Обявлението за настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.  

6.3. Възложителят публикува разясненията по получени искания в профила на 

купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен 

адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. 

В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. 

6.4. В случай, че от публикуването на разясненията  от Възложителя до крайния срок за 

получаване на оферти, остават по-малко от 6 (шест) дни, Възложителят удължава срока за 

получаване на оферти.  

Раздел ІII. „Изисквания към участниците” 

1. Общи изисквания към участниците в процедурата; 

1.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български и 

чуждестранни физически или юридически лица, включително и техни обединения. 

1.2. Всеки участник има право да представи само една оферта за съответната обособена 

позиция за която участва. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира 

като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

1.3. Настоящата обществена поръчка съдържа две обособени позиции, поради което 

участниците задължително представят оферта, която е за пълния обем на работите обект на 

поръчката. Всеки участник подава оферта за всички обособени позиции. 

1.4. Един от участниците в обединението трябва да бъде нотариално упълномощен от 

всички останали участници да поема задължения и да приема указания от тяхно име и за 

тяхна сметка, както и изпълнението на договора, включително плащането по него трябва да 

бъде правено изцяло с упълномощения участник. 

1.5. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, 

те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. 

1.6. Участниците за I-ва обособена позиция следва да са регистрирани в ЦПРС 

съгласно чл.5, ал.6, т.1.5 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя за строежи минимум I /първа/ група, V /пета/ категория. 

Регистрацията в ЦПРС се изисква от всеки участник, включително от чуждестранни лица, 

които имат право да осъществяват  идентична строителна дейност /в зависимост от 

категорията и групата/ на територията на ЕС и на ЕИП /за справка чл.17,ал.3 и чл.25а от ЗКС/.  

1.7. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по т.1.6 

се отнася до всеки член на обединението, който се предвижда да извършва строително-

монтажни работи.  

 

http://www.serdika.bg/


6 
 

2. Административни изисквания към участниците в процедурата; 

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка участник:  

2.1. Който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; 

2. 2. Който е  обявен в несъстоятелност. 

2.3. Който се намира в производство по ликвидация или се намира в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 

2.4. Който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 

има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството 

на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 

2.5. При който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със 

служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

2.6.  Който е сключил  договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси.  

2.7.  Който е  в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 

участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на 

съда, или участникът е преустановил дейността си. 

2.8. Който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена 

поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на 

доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно 

решение. 

2.9.  При който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са осъдени с влязла в сила присъда, освен 

ако са реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със 

здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против 

трудовите права на работниците. 

2.10. При който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са  осъдени с влязла в сила присъда за 

престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за 

възлагане на обществени поръчки. 

2.11. Изискванията на т. 2.1, т. 2.5., т. 2.9., т. 2.10., се прилагат, както следва: 

а) при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон;  

б) при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 

ограничено отговорните съдружници; 

в) при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от 

Търговския закон;  

г) при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 

закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

д) при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;  

е) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, 

които представляват участника; 

з) в случаите по т. 2.11. от б. а ) до б. ж) - и за прокуристите, когато има такива; когато 
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чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 

прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 

Чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е 

установено, e налице някое от обстоятелствата по т. 2.1. т. 2.2, т. 2.3, т. 2.4, т. 2.7, т. 2.8, т. 2.9, 

т. 2.10,  не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

При подаване на офертата, участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по           

т. 2 с една Декларация по образец съгласно документацията за участие, подписана от лицата, 

които го представляват според документите му за регистрация. В декларацията се включва и 

информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, 

или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът 

е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на 

възложителя. В случай, че участникът е обединение от лица, Декларация се попълва и 

представя за всяко едно от лицата, включени в обединението. 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изискванията по т. 2.1., т. 2.2., т. 2.3., т. 2.4., т. 2.5., 2.6., се прилагат за 

подизпълнителите. 

2.12. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка участник, който: е регистрирано дружество в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим, и/или е свързано лицe с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим и/или е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата 

процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици, освен ако попада в изключенията на чл. 4 от 

ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. 

При подаване на офертата, липсата на обстоятелствата по т. 2.12. се удостоверява с 

Декларация по образец съгласно документацията за участие. Декларация се подава от всеки 

участник/подизпълнител/член на обединение в процедурата. 

2.13. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка участник, който е неизправна страна по договор, сключен със  Столична община или 

районна администрация и нарушава системно актовете на СО и СОС.  

2.14. При подаване на офертата, липсата на обстоятелствата по т. 2.13. се удостоверява 

с Декларация от участника. В случай, че участникът е обединение от лица, Декларация се 

попълва и представя за всяко едно от лицата, включени в обединението. 

Изисквания към техническите възможности и квалификацията  на участниците; 

3.1. Минимални изисквания:  

3.1.1. За I-ва обособена позиция - Участниците следва да са изпълнили еднакво или 

сходно с предмета на обособената позиция строителство/минимум три или повече изпълнени 

обекта/ през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.  

Под „еднакво или сходно строителство“ следва да се разбира извършването на 

строително - монтажни работи на новоизградени училища, детски заведения, детски градини, 

ясли, административни и/или обществени сгради, отговарящи на категорията на обекта. 

3.1.2. За  II-ра обособена позиция - Участниците следва да  са изпълнили еднаква или 

сходна с предмета на обособената позиция доставка/минимум 3 изпълнени доставки или 

повече/ през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.  

Под „еднакви или сходни с предмета на поръчката доставки” следва да се разбират 

такива, свързани с доставка на спортни съоръжения, фитнес уреди и др. 
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3.2. Минимални изисквания: Участниците следва да притежават следните валидни 

сертификати:  

3.2.1.За I-ва обособена позиция:  

- Сертификат ISO 9001:2008 за управление на качеството на строителството или 

еквивалент, с обхват строителство – заверено копие; 

- Сертификат ISO 14001:2004 за внедряване на системи за опазване на околната среда 

или еквивалент, с обхват строителство – заверено копие. 

- Сертификат BS OHSAS 18001:2007 за внедряване на системи за управление на 

здравето и безопасността при работа или еквивалент, с обхват строителство – заверено копие.  

3.2.2. За II-ра обособена позиция: Сертификат за внедрена система за управление на 

качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват предмета на позицията. 

Доказва се с представяне от участника на копие на посочените в т. 3.2.1. и 3.2.2 

сертификати, заверени „Вярно с оригинала“. 

3.3. Участниците по съответната обособена позиция трябва да докажат техническите си 

възможности със следните документи: 

3.3.1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП: За  I-ва обособена позиция - Образец 

№12.1, придружени с едно или повече от посочените доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви 

„а“ – „в“ ЗОП, а именно: 

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за 

въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните 

органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото и вида на строителството, или 

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е 

изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и 

подпис на издателя и данни за контакт, или 

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените 

строителни дейности; 

3.3.2. Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП: За  II-ра обособена позиция - Образец 

№12.2, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършената доставка – удостоверение, издадено от получателя на доставката или от 

компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за доставката; 

3.3.3. За I-ва обособена позиция участникът следва да представи:  

а) Списък на техническите лица, включително и тези отговарящи за контрола на 

качеството-ръководител на обекта, технически ръководител, отговорник за контрола на 

качеството, координатор по ЗЗБУТ, експерти и други специалисти – Образец №14. 

Минимални изисквания: Участника трябва да разполага със следнате технически 

лица: 

 

1. Ръководител на проекта: образование и квалификация – висше образование, степен 

„магистър” или еквивалент в инженерните науки, в областта на строителството, с 

професионален опит минимум 5 /пет/ години по специалността; 2. Технически ръководител на 

обекта:  завършено образованиe съгласно изискванията на чл.163а от ЗУТ и да има най-малко 

5 /години/ години опит като технически ръководител на строителни обекти, като поне два от 

строежите да са сходни с предмета на поръчката 3. Отговорник за контрола на качеството: да 

притежава удостоверение за контрол по качеството в областта на строителството и най-малко 

3 /три/ години опит. 4. Координатор по безопасност и здраве в строителството: да притежава 

удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве в строителството” или еквивалент и 
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най-малко 3 /три/ години опит. 5. Експерти: по частите на проекта - висше образование, 

степен „магистър” или еквивалент, с професионален опит минимум 1 /една/ година по 

специалността. Доказва се с документи за завършено образование, професионална 

квалификация и/или трудов и/или осигурителен стаж. 6. Специалисти: кофражист; 

арматурист; зидаро-мазач; шпакловчик; специалист „сухо строителство”; електротехник; 

водопроводчик и други по преценка на участника, които да са наети на трудов договор. 

 Участникът да разполага с екип не по-малко от 20 /двадесет/ души към момента на 

подаване на офертата, предвиден за изпълнение на обекта, който да бъде ангажиран със 

строително–монтажните работи. Доказва се с удостоверение от НОИ и трудови договори.  

Участника представя застрахователни полици за „трудова злополука“ на работниците и 

служителите - поименни или съответните длъжности/щатове, застраховани за всеки месец от 

последните 6 месеца, предхождащи датата на представяне на оферта. 

б) Списък на собствено или наето техническо оборудване и механизация, необходими 

за изпълнение на поръчката. 

в) Документ за регистрация в ЦПРС съгласно чл.5, ал.6, т.1.5 от Правилника за реда за 

вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя за строежи минимум 

I /първа/ група, V /пета/ категория. Представя се като копие, заверено „Вярно с оригинала“. 

3.3.4. За II-ра обособена позиция: Сертификат за внедрена система за управление на 

качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват предмета на позицията; 

Възложителят приема на основание чл. 53, ал. 4 от ЗОП еквивалентни сертификати, 

издадени от органи, установени в други държави – членки, както и други доказателства за 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 

В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

документите по т.3.3.1, т. 3.3.2, т. 3.3.3 и по т.3.3.4  се представят само за участниците, чрез 

които обединението доказва съответствието си с посочените минимални изисквания за 

технически възможности. Съответствието с посочените минимални изисквания, в случай че 

участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се доказва от един или 

повече от участниците в обединението. 

Участниците могат да докажат съответствието си с минималните изисквания за 

технически възможности, поставени от възложителя, с възможностите на едно или повече 

трети лица. В тези случаи, освен документите за доказване на съответните възможности, 

определени от възложителя в настоящия раздел, участниците представят доказателства, че 

при изпълнението на поръчката ще имат на разположение ресурсите на третите лица.  

4. Срок на валидност на офертите; 

4.1. Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано 

от крайната дата за подаване на офертите. 

4.2. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, 

когато той е изтекъл съгласно условията предвидени в Закона за обществените поръчки. 

4.3. Участник, който след покана от страна на възложителя и в определения в нея срок, 

не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие. 

Раздел IV. „Гаранция за участие” 

1. Условия, размер и начин на плащане; 

1.1. Гаранцията за участие е в размер на: 

1.1.1. За I-ва обособена позиция - 2 786.00 (две хиляди седемстотин осемдесет и 

шест лева) лева; 

1.1.2. За II-ра обособена позиция -  124.00 (сто двадесет и четири) лева; 
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1.2. Когато участникът избере да представи гаранциите за участие под формата на 

банкови гаранции, тогава трябва да бъдат безусловни и неотменими банкови гаранции в полза 

на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 календарни  дни, считано от крайния 

срок за подаване на офертите и изрично да е посочено, че са за настоящата обществена 

поръчка. В банковата гаранция следва да са посочени условията, при които могат да се усвоят, 

а именно, ако участникът:    

- оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 

- определен е за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за 

обществена поръчка. 

1.3. Когато участникът избере да представи гаранциите за участие под формата на 

парични суми, същите могат да бъдат внесени в касата на възложителя, а именно – Столична 

община, район „Сердика”, гр.София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 88, ет.3, ст.321, работно 

време:всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 часа, или по банков път с платежно нареждане, в 

което изрично е посочена процедурата, за която се представят гаранциите по IBAN: BG 

49SOMB91303327755001, BIC SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, финансов център Мария 

Луиза, 88, Титуляр на сметката:СО-район "Сердика".  

1.4. Банковите разходи по откриването на гаранциите за участие са за сметка на 

участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на 

гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите 

указания размер. 

1.5. Разходите по евентуално усвояване на гаранциите ще бъдат за сметка на 

Възложителя. 

2. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие 

2.1. Задържането и освобождаването на гаранциите за участие става при условията и по 

реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 

2.2. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП, Комисията за защита 

на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, 

възложителят кани участниците, на които гаранциите са възстановени в съответствие с чл. 62, 

ал. 1, т. 2 от ЗОП, отново да представят гаранции за участие. Участник, който след покана и в 

определения в нея срок не представи отново гаранции, се отстранява от участие. 

Раздел V. „Оферта” 

Подготовка на офертата; 

1.1. Участниците следва  да проучат всички указания и условия за участие, посочени в 

документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа 

точно към условията, обявени от Възложителя и на чл.57, ал.3 от ЗОП. Отговорността за 

правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците. 

1.2. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените 

поръчки и ППЗОП. 

1.3. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят 

на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в 

процедурата. 

1.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Лице, 

което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на 

друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 
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1.5. Настоящата обществена поръчка съдържа две обособени позиции, поради което 

участниците задължително представят оферта, която е за пълния обем на работите обект на 

поръчката. Всеки участник подава оферта за всички обособени позиции. 

1.6. Всеки участник трябва да е посетил обекта, за да се запознае с условията на място 

и да оцени на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за 

подготовката на неговата оферта и подписването на договора. 

1.7.Всеки участник задължително представя в офертата си декларация, че е посетил 

строителната площадка и се е запознал с условията за строителство и доставка на място, за 

което попълва Декларация съгласно Образец № 9 от документацията за участие. 

2. Изчисляване на сроковете 

Сроковете в тази документация ще бъдат изчислявани, както следва: 

2.1. В случай, че срокът е указан в дни, то той изтича в края на последния ден от 

указания период. 

2.2. Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или неработен  

ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на 

първия работен ден, следващ неработния.  

3. Съдържание на офертите и изисквания 

3.1. Всяка оферта, подадена от Участник, трябва да съдържа три отделни запечатани, 

непрозрачни и надписани плика, както следва: 

(а) Плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите, 

изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците; 

(б) Плик № 2 с надпис „Техническо предложение за изпълнение на поръчката", в който 

се поставя Техническото предложение за изпълнение на поръчката, както и приложенията към 

него, съгласно указанията в настоящата документация и когато е приложимо - Декларация от 

участника за конфиденциалност на информацията, съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 

(в) Плик № 3 с надпис „Ценово предложение". 

3.2. Страниците на всеки един от документите, които са включени в Плик 1, Плик 2 и в 

Плик 3 трябва да бъдат последователно номерирани и подписани от участника.  

3.3.  Тъй като участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, Плик 2 и  

Плик 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в 

Плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, 

същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това 

обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите 

позиции. 

4. Плик № 1: 

Плик №  1 има следното съдържание: 

4.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата - Образец № 

1.1. 

4.2. Представяне на участника, съгласно Образец № 1.2, което включва посочване на 

единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или 

друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на процедурата, подписано и подпечатано от участника; 

4.3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4) - съгласно условията и 

изискванията, посочени в настоящите указания. 
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4.4. При участници обединения – нотариално заверено копие на договора за 

обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в 

обединението – и нотариално заверен документ, подписан от лицата в обединението, в който 

се посочва представляващият; 

Договорът за обединение следва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 

- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, при изпълнението 

на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената 

процедура;  

- всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за 

целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в 

резултат на проведената процедура. 

Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на 

офертата. 

4.5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена 

гаранция под формата на парична сума – в размер и съгласно условията, посочени в 

документацията за участие; 

4.6.  Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участниците, 

съгласно условията и изискванията, посочени в раздел ІІІ, т. 3 от настоящите указания. 

4.7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(Образец № 5) – съгласно условията и изискванията, посочени в настоящата документация. 

4.8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (Образец № 6) - съгласно условията и 

изискванията, посочени в настоящата документация. 

4.9. Декларация за използване на подизпълнител/и (Образец № 7) – когато е 

приложимо - съгласно условията и изискванията, посочени в настоящата документация. 

4.10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 8) - когато е 

приложимо - съгласно условията и изискванията, посочени в настоящата документация. 

4.11. Декларация за запознаване с условията на обекта и обществената поръчка 

(Образец № 9) - съгласно условията и изискванията, посочени в настоящата документация. 

4.12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец № 10) – съгласно условията и 

изискванията, посочени в настоящата документация. Представя се само от участниците, 

подали оферта за I-ва обособена позиция; 

4.13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец № 11) – съгласно условията и 

изискванията, посочени в настоящата документация. 

4.14. Декларация, че участникът не е неизправна страна по договор, сключен със  

Столична община или районна администрация и не нарушава системно актовете на СО и 

СОС. 

4.15. Декларация, че участникът притежава застрахователна полица "Професионална 

отговорност", валидна за срока на изпълнение на обществената поръчка. 

4.16. Декларация, че участникът няма парични задължения към държавата и към 

общините по смисъла на чл.162, ал.4 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен 

орган. 

 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 

- Документите  по т. 4.2., т. 4.3. , т. 4.14. и т.4.16. от настоящите указания,  се 
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представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

- Документите по т. 4.6.  от настоящите указания, се представят само за участниците в 

обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 

 - Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец № 10) се представя само за 

участниците, подали оферти за I-ва обособена позиция, както и за участниците в 

обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство. 

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, офертата се подава на български език, документите по т. 4.2. и т. 4.3. от 

настоящите указания се представя в официален превод, а документите по  т. 4.6. и 4.12, които 

са на чужд език, се представят и в превод. 

В случай че офертата или някой от документите, съдържащи се в нея, не са подписани 

от законния представител на участника, съгласно регистрацията му или от лицето, посочено в 

договора за обединение (при участие на обединения), трябва да се представи пълномощно за 

лицето, представляващо участника в процедурата. 

Пълномощното трябва да съдържа всички данни на лицата (упълномощител и 

упълномощен), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише 

офертата и да представлява участника в процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

Ако Участник, декларира в съответните декларации или посочи в други документи 

неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от Комисията за разглеждане, 

оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на 

Изпълнител, този Участник ще бъда отстранен от участие в процедурата по възлагане на 

настоящата обществена поръчка. 

5. Плик № 2 

5.1. В плик № 2 с надпис „Техническо предложение за изпълнение на поръчката" се 

поставят: 

5.1.1. Подписано и подпечатано Техническо предложение -  – оригинал, 

изготвено съгласно образеца на възложителя към настоящата документация - Образец № 2.1 

за I-ва обособена позиция и Образец №2.2 за II-ра обособена позиция  и придружени със 

съответните приложения съгласно указанията, посочени в образеца.  

В Техническото предложение участникът предлага срок за изпълнение, който не може 

да бъде по-дълъг от посочения в раздел ІІ, т.3 от настоящите Указания, гаранционни срокове, 

както следва:  

- за I-ва обособена позиция, съгласно предвидените в 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; 

- II-ра обособена позиция, съгласно гаранционните срокове посочени от производителя 

за съответното оборудване. 

5.1.2 Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП - Образец № 13, 

неразделна част от документацията за участие. Декларацията по чл. 33, ал. 4 ЗОП не е 

задължителна част от офертата на участника, като същата се представя по преценка на всеки 

участник и при наличие на основания за това. 

6. Плик № 3 

6.1. В плик 3 с надпис “Ценово предложение” се поставят: 

6.1.1. Подписано и подпечатано Ценовото предложение на участника - 

оригинал, изготвено съгласно образеца на възложителя, съответно за I-ва обособена позиция - 

Образец № 3.1 и за II-ра обособена позиция - Образец №3.2 към настоящата документация.  
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6.1.2. Анализ на единичните цени за I-ва обособена позиция; 

6.1.3. Ценовите предложения следва да бъдат съобразени съответно с 

Количествена сметка за I-ва обособена позиция - Образец № 15.1 и Количествена сметка за       

II-ра обособена позиция -  Образец № 15.2; 

6.2. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън 

Плик № 3 с надпис: „Ценово предложение”, елементи, свързани с предлаганата цена, ще 

бъдат отстранени от участие в процедурата.  

7. Запечатване на офертите 

7.1. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения, офертата се подава на български език, като документът по чл.56, ал. 1, 

т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал. 1, т. 5 и 11 от ЗОП, 

които са на чужд език, се представят и в превод. 

7.2. Страниците от документите, представени  в Плик № 1, Плик №  2 и Плик № 3, 

трябва да бъдат номерирани последователно и подписани от участника.  

7.3. Всички документи се представят от участника в оригинал или освен ако изрично не 

е посочено друго, като копие, заверено от участника „Вярно с оригинала”. 

Когато някой от изискуемите документи е представен като копие, заверено от 

участника „Вярно с оригинала”, за такъв се счита този, върху който се съдържа текстът 

„Вярно с оригинала”, има собственоръчен подпис на лицето, представляващо участника в 

процедурата, както и свеж печат. 

7.4. Офертата се представя в общ запечатан непрозрачен плик, в който се съдържат три 

отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик № 1 - "Документи за 

подбор", Плик №  2 -  "Техническо предложение за изпълнение на поръчката" и Плик № 3 - 

"Ценово предложение".  При подготовката на офертата трябва да се изпълняват изискванията 

на чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

7.5. В офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции, освен ако са заверени с подпис на лицата, представляващи участника в 

процедурата. 

Върху общия непрозрачен плик, се изписва следното: 

(а) Името на Участника  

(б) Адрес за кореспонденция, телефон, факс и/или електронен адрес на участника на 

участника. 

(в) Адрес на получателя на офертата (Възложителят) 

(г) Следният текст: Оферта за участие в открита процедура с предмет: „Изграждане и 

оборудване на нов физкултурен салон към 48 ОУ "Йосиф Ковачев", ул.Клокотница № 21, на 

територията на СО-район "Сердика" по обособени позиции“. 

(д) Обособена позиция. 

Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично 

или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на следния адрес: гр.София, бул. 

“Княгиня Мария Луиза” №88, п.код 1202.  

7.6. Крайният срок за подаване на офертите е посочен в Обявлението за възлагане на 

обществена поръчка. 

7.7.  Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 

възложителя. В случай че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или 

куриерска служба, той следва да я изпрати така, че да обезпечи нейното поучаване на 
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посочения от възложителя адрес до изтичане на крайния срок за получаване на офертите. 

Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.Възложителят не се ангажира да 

съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не 

може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; 

получаване чрез поискване от пощенски клон, или други подобни. 

8. Възможност за удължаване на срока за представяне на офертите 

8.1. Възложителят удължава срока за представяне на оферти при наличие на условията, 

предвидени в чл. 27а от ЗОП.  

8.2. Удължаването на сроковете се публикува в Регистъра на обществените поръчки.  

9. Приемане/връщане на оферти 

9.1. При приемане на офертата върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на 

получаването й и посочените данни се записват във входящ регистър. 

9.2. За подаването на офертата на участника се издава входящия номер. 

9.3. Възложителят не приема и връща незабавно на подателя оферти, които са 

представени след крайния срок за получаването им или са в незапечатан или скъсан плик. 

Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на Възложителя. 

9.4.До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

9.5. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 

процедурата. 

9.6. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст 

“Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”. 

Раздел VI. „Разглеждане, оценка и класиране на офертите" 

1. Разглеждане и оценка на офертите 

1.1. Постъпилите офертите ще се отварят на мястото, датата и часа, посочени в 

обявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка. При промяна на датата и часа 

на отваряне на офертите,  участниците се уведомяват писмено. 

1.2. Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от 

Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, 

определен за отваряне на офертите. 

1.3. Действието на комисията по чл. 68, ал. 3 от ЗОП (отварянето на офертите) е 

публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при 

спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

1.4. Представителят на Участника удостоверява своята самоличност и представя  

пълномощно, освен ако не е законен представител на участника. 

1.5. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от 

комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. 

1.6. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за 

наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове 

подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници 

да подпише плик № 3 на останалите участници. 

1.7. В присъствието на лицата по т. 1.3. комисията отваря плик № 2 и най-малко трима 
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от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага - по 

един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на 

останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява съдържанието на  

документите и информацията в него и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, 

т. 14 от ЗОП. 

1.8. След извършването на гореописаните действия, приключва публичната част от 

заседанието на комисията. 

1.9. Комисията продължава своята работа в закрито заседание с проверката на 

офертите, като описва констатациите относно наличието и редовността на представените 

документи в плик № 1, в Протокол. 

1.10. Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за 

подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в 

протокола по т. 1.9 и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в 

профила на купувача. 

1.11. В протокола, комисията описва изчерпателно липсващите документи или 

информация или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или 

документите или информацията, които следва да се представят допълнително. 

1.12. Участниците са длъжни да представят съответните документи в срок от 5 (пет) 

работни дни от получаване на протокола. Когато е установена липса на документи и/или 

несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на 

възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи 

нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.  

1.13. След изтичането на срока посочен в протокола, комисията проверява 

съответствието на документите за подбор в плик № 1, включително допълнително 

представените, с изискванията за подбор. 

1.14. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не 

отговарят на изискванията за подбор.  

1.15. В случай, че техническото предложение не отговаря на изискванията на 

Възложителя, съгласно документацията, участникът в процедурата ще бъде отстранен от по-

нататъшно участие и ценовото му предложение няма да бъде разглеждано. 

1.16. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти 

комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача на възложителя датата, часа и 

мястото на отварянето. 

1.17. Отварянето на плика с предлаганата цена на допуснатите участници се извършва 

публично и на него имат право да присъстват лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Неприсъствието 

на някой участник при отваряне на пликовете с ценовата оферта не е основание за отлагане на 

процедурата.  

1.18. Преди да отвори ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица 

резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. При отваряне на ценовите 

оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от 

присъстващите участници да подпише ценовите оферти. 

1.19. На закрито заседание комисията проверява дали ценовите предложения са 

подготвени и представени в съответствие с изискванията на Документацията за участие в 

процедурата, след което комисията пристъпва към оценяване на предложенията на 

участниците, които не са предложени за отстраняване. Оценяването се извършва по 

показателите, критериите и методиката, посочени в настоящата документация. На този етап от 

процедурата се оценяват всички показатели с изключение на финансовите показатели. 

1.20. Участниците, представили Ценови предложения, които не съответстват на  
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Образец № 3.1 и Образец №3.2 и/или не отговарят на условията на възложителя, посочени в 

документацията за участие, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.  

 

1.21. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема 

словесното изражение на сумата. 

1.22. Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите може по всяко време 

да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и 

допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и 3. Тази възможност не 

може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците. 

2. Изключително благоприятно предложение 

2.1. Когато офертата на участник съдържа ценово предложение, което е с 20 на сто по-

ниско от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници се констатира 

„изключително благоприятно предложение”. 

2.2. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може 

да е по- кратък от 3 (три) работни дни, след получаване на искането за това. 

2.3. При непредставяне на обосновката в срок или при преценка на комисията, че 

обосновката е несъстоятелна, комисията може да предложи офертата да се отхвърли  и 

участникът да се отстрани от процедурата, съгласно чл.70, ал.3 от ЗОП. 

2.4. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване 

офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

а) оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

б) предложеното техническо решение; 

в) наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

г) икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 

д) получаване на държавна помощ. 

3. Отстраняване на участниците в процедурата 

3.1. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: 

3.1.1. не е представил някой от необходимите документи, посочени по чл. 56 от 

ЗОП и изисквани в настоящите указания; 

3.1.2. за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените 

обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 

3.1.3. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия от Възложителя; 

3.1.4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от 

ЗОП; 

3.1.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна 

информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за 

подбор; 

3.1.6. след покана от възложителя по реда на чл. 58, ал. 3 от ЗОП и в 

определения в нея срок, не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от 

участие; 

3.1.7. след покана от възложителя по реда на чл. 62а от ЗОП и в определения в 

нея срок, не представи отново гаранция за участие. 
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4. Класиране на участниците 

4.1. Комисията разглежда допуснатите оферти като ги оценява и класира в 

съответствие с методиката от настоящата документация. На първо място се класира 

участникът, чието предложение е получило най-голям брой точки при оценяването му за 

съответната позиция. 

4.2. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При 

условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока 

относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В 

случай, че офертата не може да се определи по този показател, комисията провежда публично 

жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако 

поръчката се възлага по критерий "най-ниска цена" и тази цена се предлага в две или повече 

оферти. 

5. Приключване работата на комисията 

5.1. Комисията съставя протокол по чл. 72 от ЗОП за разглеждането, оценяването и 

класирането на офертите. 

5.2. Протоколът на комисията се подписва от всички членове на комисията и се 

предава на Възложителя заедно с цялата документация; 

5.3. Работата на комисията приключва с приемане на протокола от Възложителя. 

6. Определяне на изпълнител на обществената поръчка 

6.1.  Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията, 

издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, 

определен за изпълнител за съответната обособена позиция. В решението се посочват и 

отстранените от участие в процедурата участници и оферти, както и мотивите за 

отстраняването им.   

6.2. При наличие на някое от хипотезите, посочени в чл. 74, ал. 2 от ЗОП и чл. 48 от 

ППЗОП по отношение на участника класиран на първо място, Възложителят може да  

определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него. 

6.3. Възложителят изпраща решението до участниците в процедурата в срок от 3 (три) 

дни от издаването му. 

6.4. Възложителят публикува в профила на купувача решението заедно с протокола на 

комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на 

участниците. 

Раздел VII. „Прекратяване на процедурата“ 

1. Основания за прекратяване на процедурата 

1.1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка при 

наличие на обстоятелствата, съгласно чл. 39 от ЗОП, като: 

1.1.1. Възложителят прекратява процедурата за обществена поръчка с 

мотивирано решение в случаите, посочени в чл. 39, ал. 1 от ЗОП; 

1.1.2. Възложителят може да прекрати процедурата за обществена поръчка с 

мотивирано решение в случаите, посочени в чл. 39, ал. 2 от ЗОП. 
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2. Обжалване 

Решенията на възложителя по процедурата за възлагане на обществена поръчка, както 

и действията и бездействията на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или 

участието на лица в процедурата, подлежат на обжалване пред Комисията за защита на 

конкуренцията по реда на Глава 11 от ЗОП. 

Раздел VIII. „Сключване на договор“ 

1. Процедура 

1.1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, 

определен за изпълнител за съответната обособена позиция в резултат на проведената 

процедура. 

1.2. Възложителят може да определи за Изпълнител и да сключи договор с втория 

класиран участник в процедурата или да прекрати процедурата, в случай че участникът в 

процедурата, който е избран за Изпълнител откаже да подпише договор или не изпълни някое 

от изискванията на чл. 42, ал.1 от ЗОП, или не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 

или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2. от ЗОП. 

1.3. Договорът за изпълнение на обществената поръчка включва всички предложения 

от офертата на участника. 

1.4. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1 – 4 и на посочените в 

обявлението обстоятелства по чл.47, ал. 2, т. 1, 4 и 5, освен когато законодателството на 

държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в 

публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. При 

подписване на договора участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи и 

застрахователна полица "Професионална отговорност", валидна за срока на изпълнение на 

обществената поръчка. 

1.5.  Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за 

изпълнител, който при подписване на договора: 

1.5.1. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП; 

1.5.2. не представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

1.5.3. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни 

друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на 

процедурата. 

1.6. В случаите, в които определеният за изпълнител участник откаже или не се яви 

и/или не представи исканите документи в срока за сключване на договора, Възложителят 

може определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него  втория 

или да прекрати процедурата. 

2. Срокове за сключване на договор 

Договор за изпълнение на обществена поръчка се сключва в сроковете по чл. 41 от 

ЗОП.  

3. Подизпълнители.  
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3.1. Изпълнителя е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, 

посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя 

от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.  

 

 

3.2. Изпълнителя няма право да:  

 3.2.1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице 

обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или ал.5 от ЗОП;  

3.2.2. възлага изпълнението на обществената поръчка на лица, които не са 

подизпълнители;  

3.2.3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 

или ал.5 от ЗОП; 

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за 

изпълнение на обществената поръчка, включени в предмета на договора за подизпълнение; 

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в 

случаите по чл. 45 а, ал. 6 от ЗОП. 

3.2.4. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата 

подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или 

допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена 

забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП. 

3.2.5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 

дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.  

3.2.6. Не е нарушение на забраната по чл. 45а, ал. 2, т. 2 и по ал. 4 от ЗОП 

доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на 

обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на 

договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от 

договора за подизпълнение.  

3.2.7. Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по 

време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при 

нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. 

В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на 

условията и изискванията на чл. 47а, ал. 1–5 от ЗОП. 

3.2.8. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена 

поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на 

изпълнителя и на подизпълнителя. 

3.2.9. При приемането на работата изпълнителят може да представи на 

възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или 

част от нея не е извършена от подизпълнителя. 

3.2.10. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за 

обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от 

изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда 

на чл. 45а, ал. 1 от ЗОП. 

4. Изменение на договора  

4.1.Страните по договор за изпълнение на обществената поръчка не могат да го 

изменят. 
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4.2.Изменение на сключен договор за изпълнение на обществена поръчка се извършва 

с допълнително споразумение към него и допуска по изключение, съгласно разпоредбите на 

чл. 43, ал. 2 и 3 от ЗОП. 

 

5. Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за изпълнение 

5.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата цена на 

договора за съответната обособена позиция без включен ДДС, посочена в т. 2.1. от договора.  

5.2. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. 

Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова 

гаранция (оригинал) или парична сума, преведена по посочената в настоящата документация 

сметка на възложителя. 

5.3. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя 

оригинал на банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път сума за 

гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. 

5.4. При представяне на гаранцията, в платежното нареждане следва изрично да се 

посочва основанието и обществената поръчка, за която се представя гаранцията. 

5.5. В случай че изпълнителят избере да предостави гаранция под формата на парична 

сума, то сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на възложителя: 

           IBAN: BG 49SOMB91303327755001; 

           BIC: SOMBBGSF; 

           банка: Общинска банка; 

           град/клон/офис: финансов център Мария Луиза, 88; 

           титуляр на сметката : СО-район "Сердика" 

5.6. Когато избраният изпълнител избере да представи гаранцията за изпълнение на 

договора под формата на банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и 

изискуема при първо писмено поискване, полза на възложителя, със срок на валидност – 

съгласно условията в проекта на договора. 

5.7. Разходите по откриването и поддържането на банковата гаранция са за сметка на 

изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и 

обслужване на банковата гаранция така, че размерът на получената от възложителя гаранция 

да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие. 

6. Задържане и освобождаване на гаранцията 

Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в 

проекта на Договора за изпълнение на обществената, неразделна част от документацията за 

участие. 

7. Обмен на информация 

7.1. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите 

лица/участниците, е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез: 

7.1.1. връчване лично срещу подпис; 

7.1.2. по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на 

посочения от заинтересованото лице/участника адрес, както и по куриер; 

7.1.3. по факс; 

7.1.4. по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния 
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документ и електронния подпис. 

Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и 

документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с 

препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по 

реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

7.2. Обменът на информация, чрез връчването й лично срещу подпис, се извършва от 

страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в Обявлението или куриер. 

Информацията се приема от заинтересованото лице/участника или чрез лицата за контакт, 

посочени в офертата. 

7.3. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция участниците, са длъжни 

в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя. 

7.4. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или липса на уведомяване 

за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност 

за неточно изпращане на уведомленията или информацията. 

7.5. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, 

достоверността и поверителността на информацията. 

Всеки участник задължително попълва дадените в документацията образци. Не се 

допускат никакви корекции в противен случай участникът ще бъде декласиран.  

8. Приложимо законодателство 

Всички неуредени в настоящата документация въпроси, свързани с провеждането на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка и изготвянето на офертите на 

участниците, се уреждат съгласно разпоредбите на ЗОП и Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки. 

 

 

 Участниците могат да се запознават с инвестиционния проект за "Физкултурен салон 

към 48 ОУ "Йосиф Ковачев", УПИ  I - за основно училище и ТП, кв.76, м. "ГГЦ Зона В-16", на 

територията на СО-район "Сердика"”, по плана на гр.София всеки работен ден от 9.00 до 

16.30 часа в сграда на СО-район "Сердика", бул. "Княгиня Мария Луиза" №88, IV етаж. 

Лице за контакти: арх.Добромир Горанов, главен архитект тел.: 02/9318196. 
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Раздел ІX. „Техническа спецификация” 

І-ва обособена позиция: Извършване на строително-монтажни работи                                  

на физкултурен салон; 

 

І. ОБХВАТ НА РАБОТА 

Обект на настоящата обществена поръчка е строеж на физкултурен салон в УПИ I-„за 

основно училище „Йосиф Ковачев” и трафопост” от кв. 76, м. „Зона В-16” по плана на гр. 

София, съгласно одобрен инвестиционен проект и влязло в сила разрешение за строеж №30 от 

24.06.2014г., издадено от главния архитект на СО-район "Сердика". 

 

ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА 

Проектът е за възстановяване на физкултурния салон на 48-мо ОУ ”Йосиф Ковачев”, 

сградата на което е архитектурно-строителен паметник на културата с предварителна 

категория „местно значение”.  

  

Ситуиране: 

В градоустройствено отношение сградата е ситуира съгласно визата за проучване и 

проектиране, издадена от Главния архитект на СО № ГР-08-05-2/11.04.2013г. 

 

Застроената площ на сградата е 333,55м2, а разгънатата застроена площ е 361,75 м2. 

 

           Зона Оо                по проект 

Плътност на застрояване -             60%            28% 

К инт. -     3            1,5 

Мин. озеленена площ -   30 %            40 % 

Макс. етажност -    20м.            6,55м. 

 

 Описание на архитектурното решение: 

Обемно-планировъчното решение е съобразено с проект „Заснемане на физкултурен 

салон на 48-мо ОУ ”Йосиф Ковачев”, съгласуван от МК- НИПК и с: 

 Визата за проектиране, издадена от Главния архитект на СО; 

 Закон за устройство на територията; 

 Закон за устройство и застрояването на Столична община; 

 Наредба № 7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони; 

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

 Наредба № 6/2006г. за изграждане на общодостъпна среда в урбанизираните 

територии (ДВ бр. 109/ 2003). 

 

Сградата на физкултурния салон ще бъде едноетажна, като в част от нея е предвидено 

второ ниво, на което е разположена стая за учителите. На първо ниво са  предвидени 

физкултурен салон, две съблекални - за мъже и за жени, коридор, стълбище и склад за 

спортни уреди.  
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Външната дограма е проектирана със стъклопакет, като стриктно са спазени размерите 

и растера на прозорците съгласно проект „Заснемане на физкултурен салон на 48-мо ОУ 

”Йосиф Ковачев” и е предвидено обезопасяване от вътрешната им страна. Проектирани са 

декоративни елементи около отворите по фасадата и под стрехата на покрива, във вида им от 

проект „Заснемане на физкултурен салон на 48-мо ОУ ”Йосиф Ковачев”. 

Покривът е скатен, като е в хармония с покрива на сградата на училището. 

Предвидена е декоративна облицовка на фасадите, като цокълната част включва 

гранитни блокове в основата и частична висока каменна облицовка, която се издига на по-

голяма височина в ъглите на сградата. 

Подовото покритие във физкултурния салон е спортна настилка с мека, еластична 

подложка и саморазливно покритие, осигуряваща добра звукоизолация и възможност за лесна 

поддръжка. 

Стените и таваните  са с покритие от латекс. 

 

Достъпна среда 

Проектът е съобразен с изискванията на Наредба № 6 от 26.11.03г. за изграждане на 

достъпна среда в урбанизираните територии. До входа на сградата е предвидена рампа и 

залата е достъпна за хора с двигателни увреждания. 

 

Мерки по ППЗ 

Констукцията на сградата е стоманобетонна с носещи колони. Ограждащите и 

преградни стени ще са тухлени с дебелина 25 см. и 12 см. 

Всички врати се отварят навън – по пътя на евакуация.  

Общо сградата е проектирана в съответствие с Наредба № Iз-1971 за Строително – 

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

Проветряването е естествено, с прозорци, отварящи се на вертикална ос. 

Естественото осветление става чрез прозорци, съгласно нормативите. Изкуственото 

осветление е съгласно нормативите на ел.специалиста. 

Звукоизолацията е осигурена с необходимата дебелина на стените, както и от 

спортната настилка с мека, еластична подложка. 

Към залата са предвидени са съблекални с бани и тоалетни, съгласно Наредба №7. 

Врати, отварящи се по пътя на евакуация. 

Отговарящи на нормите: парапети 110 см., стълбищно рамо 120 см., 10 см. око, 

височината и ширината на стъпалата отговарят на нормативите: 15,5/30 см. и 16,9/28 см.  

Прозорците са с площ по-голяма от 1/10 от тази на стълбищната площадки, съгласно 

Наредба №7. 

Строежът е от 5 категория б."a", съгласно чл.10, ал.1, т.4 от Наредба №1/30.07.03г. за 

номенклатурата на видовете строежи. 

ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА  

Настоящият конструктивен проект е изготвен на база архитектурен проект в 

техническа фаза, геодезическо заснемане и задание за проектиране. Салонът се изгражда на 

мястото на бившия салон на училището, който преди години е разрушен. Същият тангира със 

западната страна на училището, като има и вътрешна връзка с него. 

Конструкцията на салона е независима, отделена с фуга. В план формата е 

правоъгълна, като има чупки в западна и източна посока, развити в южната част на салона. 

Размери 14.30-16.35/22.20. Дългата страна е по направление север –юг. 
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Застроената площ на сградата е 333,55м2. Сградата се състои от основно помещение – 

салон и помощни помещения – съблекални, бани и др., разположени към училището. Във 

височина сградата има основно ниво определено от салона, а в частта на помощните 

помещения се оформят две нива. Предвижда се външен вход към сградата и топла връзка с 

училището. 

Конструкцията на сградата е стоманобетонна, монолитна, скелетна с еднотипни, не 

големи шайби в ъгловите зони. Определя се като смесена, еквивалентна на стенна 

конструктивна система. 

Покривната конструкция е дървена върху стоманобетонна покривна плоча. 

Фундиране: 

Фундирането е плоско. Предвиждат се ивични основи, свързани с рандбалки. Основите 

са изчислени за условно изчислително почвено  натоварване Ro= 0.20 MPa. 

Същите допълнително се закоравяват с настилка с дебелина 15см.,оребрена с мощни 

рандбалки. Настилката е конструирана като плоча, за да се осигури срещу евентуално не 

добро уплътняване на насипа върху основите. 

Кота  ±0.00=544.70. Настилката е на кота -0.08. Фундирането е на кота -1.73. 

Предвижда се хидроизолация на основите при ивични фундаменти и вътрешна 

настилка –  хидроизолация на бентонитова основа. При ивичните основи се изпълнява 

подложен бетон, хидроизолация и защитен бетон, а по стените изолацията се защитава със 

стиродур при полагане на обратната засипка. Под настилката също се изпълнява подложен 

бетон, хидроизолация, защита и топлоизолация. Изолацията обикаля всички фундаменти. 

При реализиране на изкопите е възможно да се наложи по-голям масов изкоп. 

Предполагам, че основите на стария салон не са премахнати, което ще е вероятната причина 

за горното. Ако е необходимо ще се извършат корекции в нивото на фундиране като ще се 

променя дебелината на подложния бетон. Подобно решение ще се приложи, ако е 

необходимо, и на фугата с училището. Училището има мазе, което е полувкопано. За 

изравняване на нивото на фундиране между двете сгради на фугата е възможно увеличаване 

дебелината на подложния бетон. 

Изкопите са с откоси 2:1 и са с  малка дълбочина,  далеч от регулацията. 

За изпълнение на настилката, пространството между ивичните основи се запълва с 

баластра. Същата да се уплътни на пластове по 25 см. К.=0.95.  

Изкопът да се предпази от атмосферни води и преди бетониране да се приеме и от инж. 

геолог и да се потвърди горното. 

Вертикални носещи елементи: 

Вертикалните носещи елементи са: стоманобетонни стени –„Г“-образни шайби в 

ъглите и колони 35/50 и 25/40. Същите са проектирани да понасят вертикални и хоризонтални 

товари. 

Хоризонтални носещи елементи: 

Това са монолитни стоманобетонни плочи, с дебелина 15 и 16см,  както и греди по 

контура, греди вътрешно разделящи покривната плоча и денивелационни за плочите на 

помощните помещения. 

Статически  изчисления: 

Натоварване: 

– постоянни товари – съгласно конструктивните и архитектурни планове, като 

собственото тегло се отчита програмно; 

– временни:  
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o съгласно архитектурните планове за подовата к-ция – Vn = 3.0kN/м2; 

o за покривната плоча – Vn = 3.0kN/м2; 

o сняг върху покривната конструкция – St = 1.0kN/м2;  

o особени – земетръс IX ст., Кс = 0.27. 

Частните коефициенти на сигурност са съгласно Еврокод. 

 

1.1. Комбинации на въздействията: 

1.1.1. Крайни гранични състояния: 

– основна: 

o ∑Ygj.Gkj +Yq1.Qk1 +∑Yqi.Ψoi.Qki 

 

– за сеизмична изчислителна ситуация: 

o ∑Gkj +Aed+ Ψ11.Qk1 +∑ Ψ2i.Qki 

 

1.1.2. Експлоатационни гранични състояния: 

– характеристична комбинация: 

o ∑Gkj + Qk1  

 

– квазипостоянна комбинация:  

o ∑Gkj +∑ Ψ2i.Qki 

 

1.2. Изчислителни характеристики на материалите: 

 

– бетон – клас С20/25 – fcd=13.3MPa; fctm = 2.2MPa 

– стомана – B500B  – fyd = 430 MPa 

 

1.3. Изчислителни методи и програми – за изчисление са използвани програмните 

продукти „TOWER-7” и „Gala Reinforcement”. Направен е 3D модел и конструкцията е 

изследвана за съответните комбинации от натоварвания. 

Сеизмичното въздействие e изследвано по спектрален метод. Сградата се фундира 

върху земна основа тип С, съгласно ЕС8. Референтното сеизмично ускорение на земната 

основа за София е  agr=0.23g, клас на значимост 1.2. Проектен спектър на реагиране  Sd(T) 

тип1-Тв=0.1sec,Tc=0.5sec,Td=2sec, S=1.2  при q=3: 

– долна граница на спектъра  – β=0.2; 

– период – Т=~0.2 ---------Sd(T)=ag x Sx 2.5/q. 

Изчисленията са съгласно EN 1992 Еврокод 2 по гранични състояния. 

 

1.4. Нормативна база – при изработката на проекта са съблюдавани следните базови 

нормативни документи:  

– EN 1990 Еврокод 0; 

– EN 1991 Еврокод 1; 

– EN 1992 Еврокод 2-1; 

– EN 1997 Еврокод 7-1; 

– EN 1998 Еврокод 8-1. 

 

2. Други. 

Заскеляването на плочите да се държи до изливане на по-горната плоча, след което 

долните плочи може да се преподпират.  
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Да се осигурява необходимото бетоново покритие на армировката чрез подходящи 

фиксатори. За фундаментната плоча – 3.5 см, за плочи – 3.0 см, за колони – 3.0 см. и за греди – 

3.0 см. 

Бетонът да се уплътнява чрез вибриране. 

Предвижда се декоративна облицовка на фасадите, като цокълната част включва 

гранитни блокове в основата и частична висока каменна облицовка, която се издига на по-

голяма височина в ъглите на сградата.  

Около прозорците се предвиждат конструктивни стоманобетонни пояси, на които се 

прикрепят и предвидените декоративни елементи, съгласно архитектурните детайли. 

При изпълнение на строителството да се спазват стриктно мерките за безопасност и 

изискванията на ПИПСМР. 

 

ЧАСТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ 

Предвидени са следните ел. инсталации:            

 
ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ  

Осветлението на салона и останалите помещения е решено на база светотехническия 
разчет и нормативните изисквания съгласно предназначението на всяко подлежащо на разчет 
помещение с луминисцентни осветителни тела. 

Осветителните луминисцентни тела ще са монтирани по тавана /на салона по 
обратните греди/, захранени с проводник ПВВМ Зх1.5мм2, а за дежурното осветление с 
плафониери на височина 3 м. по стените заради високия таван. Инсталацията ще е скрита, 
както е също по задание и съобразено с конструкцията на сградата, а захранващия проводник 
СВТ монтиран под тавана на коридора на 1-ви етаж-открито със скоби и покрит с "П"образни 
лайсни. 

Предвидено е дежурно осветление на отделен токов кръг във физкултурния салон, 
което е достатьчно за подобен род работни помещения. 

Предвидени са съгласно нормативите за този род обекти и указателни лампи 
Tnn"Exsit" със стрелка в салона и коридорите .Същите са подсъединени към дежурната шина 
на елтаблото, както и дежурните лампи преди прекъсвача в него. 

Захранването на осветлението ще бъде от ГРТ монтирано в коридора /както е показано 
в чертежа/. Основното му захранване ще бъде от ГЕТ на училището. Схемата на новото 
ел.табло е изготвено съгласно изискванията на стандарт БДС EN 60439. 

Меренето на консумираната еленергия за новия подобект към училището ще се 
осъществи от съществуващия електромер в ГЕТ. 

В новото ел.табло са предвидени достатьчно резерни токови кръгове, както и за всички 
необходими и подлежащи на дефектно-токова защита консуматори е предвидена такава. 

Захранващите кабели за инсталациите, като тип и сечение, за новите ел.табла са 
показани в схемите на таблата. 

Преди да се включат под напрежение отделните инсталации е необходимо да се 
изпитат на повишено напрежение и направят съответните замервания за годност на 
изолацията и тогава да се пусне в експлоатация. 

СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ  

Тази инсталация е разработена на база нормативно изискване и осигурява 

захранването на всички силови съоръжения в помещенията. Инсталацията ще бъде също 

скрита под мазилката. Предвидени са контакти тип Шуко, различни по тип за съответните 

мощности на отделните консуматори със съответен ампераж. Монтажа на контактите ще бъде 
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на височина 0.3 м. от пода. 

Според заданието всички консуматори са монофазни осигурени със съответните по 

сечение и тип захранващи кабели. 

Тъй като всички контакти в проекта са за общи нужди няма предвидени дежурни и 

трябва да бъдат изключвани заедно с останалите консуматори не се подсъединят към отделна 

шина в елтаблото, която е захранена преди общия прекъсвач на таблото. 

Слаботокова инсталация не е разработена предвид заданието. За всички необходими 
работни помещения /учителската стая/ не са предвидени телефонни розетки и апарати. Ако се 
окаже в близост телефонна комуникация, предварително трябва да се прозвъни за наличност 
на капацитет за включване и монтиране на апарат. 

Ако горното условие е изпълнено то телефонната инсталация ще важи от основния 
проект само за тази стая на учителите. 

ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ  

Заземителната инсталация е задължителна за ел.таблата по основния проект и е 

изведена извън тях, както е в чертежа. Ще се заземят и всички метални части от вътрешната 

ел.инсталация. Повторното зануляване е също предвидено към елементите на вътрешната 

инсталация. Комплекта заземление се състои от два броя L 63/63/бмм дълги 2.5м. и 

постигнатото съпротивление на заземлението да е по-малко или равно на 4 ома. 

ГРЪМОЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ  

За предпазване на сградата от атмосферни пренапрежения се предвижда проект за 
мълниезащитна /гръмоотводна/ инсталация съгласно нормите за този вид проекти. Ще се 
изпълни гръмоотводна мрежа от специален силициево-алуминиев проводник в PVC тръба и 
отводи от същия. Отводите не трябва да се допират или да бъдат топлоизолирани от горими 
конструкции на сградата, ако има такива. Освен това не е необходимо да се направи опасващ 
около сградата заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, а само се свързва към 
четири броя заземителни комплекти от 2 бp. L40/40/4 мм. по 2м. и опасващия контур от 
поцинкована шина 40/4мм. да се изпълни вътре към кофражния проект на салона, както е 
показано в чертеж за мълниезащитата. 

След като се изпълни такава инсталация да се предвиди контролна кутия за мерене 

системно на целостта на заземителния контур. Преходното съпротивление не трябва да 

превишава 20 ома, а е желателно да се постигне 10 ома. 

Основното условие при гръмозащитата на салона е да се свърже със съществуващата 

такава на училището. 

Външното ел.захранване на салона ще се изпълни с проводник СВТ 5х16 мм2 от ГЕТ 

на училището, като до него се стигне през коридора на 1-ви етаж, както е в отделния чертеж 

към проекта. 

Изцяло проектните и ел.монтажните работи за физкултурния салон са изпълнени 

съобразно изискванията за вътрешни ел.инсталации съгласно: 

- Наредба №3/2004г.на МЕЕР за устройство на електрическите уредби и 

електропроводни линии; 

- Наредба №6/28.12.2004г.за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и 

открити пространства;  

- Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на елуредби в сгради; 

- Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми. 

ЧАСТ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ 

Настоящата разработка е въз основа задание за проектиране и представени 
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архитектурни, технологични и инсталационни проекти за обекта. 

 Обектът е нов физкултурен салон със склад и съблекални на едно ниво. В него ще 

присъстват ученици с учител (треньор).  

 Сградата е със стоманобетонна конструкция.      

  От всички страни на сградата има подходи за придвижване на пожарни автомобили 

със стълби за гасене на евентуално възникнали пожари. 

  Част “Пожароизвестителна автоматика” третира ранното оповестяване на 

възникнал пожар във физкултурния салон, склада и съблекалните към него. 

            Основни нормативни документи, чиито изисквания са спазени в проекта: 

 Наредба № Із -1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар; 

 Наредба № Із -2377 от 15.09.2011г. за правилата и нормине за пожарна безопасност 

при експлоатация на обектите; 

 НУЕУЕЛ №3 от 09.6.2004г.;  

  БДС ISO 11602-2:2000, EN 54-14:2003 „Ръководство за планиране, проектиране, 

инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане на системи за 

пожароизвестяване; 

  Наредба №1 от 27.05.2011г. за проектиране, изграждане и поддръжка на ел.уредби 

за ниско напрежение в сгради; 

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

   Централните съоръжения и пожароизвестителната периферия на инсталацията 

трябва да съответстват на изискванията на съответните части на Европейските норми EN 54, 

въведени като национален стандарт БДС EN 54:2000 и това съответствие трябва да е доказано 

със сертификат. Съоръженията трябва да притежават и експертно заключение от НПИПАБ- 

НСПАБ-МВР за приложимост в РБългария. 

ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ 

1. Настоящият проект е съобразен с проекта от 07.2013г. на Teletek за въвеждане на 

пожароизвестителна система в съществуващата училищна сграда. Проектът от 07.2013г е 

реализиран досежно І етаж, като е доставена, монтирана и въведена в режим на дежурство 

конвенционална пожароизвестителна централа MAG 8 plus.  

2. ПИЦ MAG 8 plus е 8-зонова, с 4 релейни изхода за сирени и блокировки. 

3. В проекта от 07.2013г на Teletek са предвидени 8 зони, което запълва стандартната 

комплектация на ПИЦ MAG 8 plus. 

Производителят й е предвидил възможност за разширение на зоните до 16, както и на 

релейните изходи до 12. В проекта от 07.2013г на Teletek е остойностена доставката на зонов 

разширител от 4 зони за бъдещи нужди. 

Именно такава нужда третира настоящият проект–пожароизвестителна система в 

новата сграда на физкултурния салон и обслужващите го помещения. 

4. Във физкултурния салон и обслужващите го помещения ПИЦ ще охранява  

непрекъснато, като открива и сигнализира евентуален пожар още в неговата първоначална 

фаза. 

5. Системата е изцяло на модулен принцип, като за целия подобект се предвиждат: 

  2 пожароизвестителни линии: 

              Пожароизвестителна линия №9 – обхваща автоматичните пожароизвестители; 

      Пожароизвестителна линия №10 – обхваща ръчните пожароизвестители.      

  2 релейни изходи за управление на: 
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              Релеен изход №6 – за управление на 2 вътрешни и 1 външна сирени;  

              Релеен изход №7 – за блокиране гл.прекъсвач на вентилацията в подобекта. 

  Всички предвидени в този проект елементи от пожароизвестителната система са 

адаптивни към монтираната в училището пожароизвестителна централа MAG 8 plus. 

6. ПИЦ се характеризира със следните възможности: 

  Настройка на режимите на работа и параметрите на всяка пожароизвестителна линия 

чрез вградена клавиатура. 

 Енергонезависим архив на събитията – до 84 събития. 

 Контрол на линиите. 

  Две фази на състояние „ПОЖАР” с програмируемо време на първата, индивидуално 

за всяка линия. 

 Вграден часовник за астрономическо време. 

 Вградени акумулаторни батерии, в режим на непрекъснат подзаряд, осигуряващи 

автономна работа за не по-малко от 48 часа. 

 Двойна алармена верига. 

 Сигнал при отворена верига, късо съединение и зле закрепен известител. 

 Модем за предаване на сигнала към дежурен(ни) в ППО. 

      Напрежение на линейна комутация = 24 

      7. Предвидените в обекта известители са автоматични и ръчни. 

       Автоматичните са съобразени с характера на охраняемите площи. Те са ситуирани 

съгласно предписаните от производителят им техни защитни зони. Автоматичните 

известители се монтират на мин.50см. от осветителни тела, външни стени и вентилационни 

решетки.                              

Ръчни известители са предвидени на пътищата за евакуация и изходите, на h=1,4м. 

      8.  Предвидена е светлинно-звукова сигнализация извън сградата чрез 1 сирена,  

комплект с мигаща(флаш) лампа. Сирената е изпълнение ІР-65, с автономно захранване, чрез 

вградена капсулована акумулаторна батерия с минимална звукова мощност 100 dB/1м. 

Монтират се на противоположни фасади на сградата. 

            9.  Оповестяването на пожарна ситуация в обекта е реализирано чрез 2 вътрешни 

сирени с минимална звукова мощност 100 dB/1м., монтирани в общите обеми.  

           10.  В общите коридори и помещения на сградата  са въведени евакуационни  

осветители 2х11W, с вградена капсулована батерия (отразено в проекта по част Електро).  

           11.  Опроводяване на системата : 

Линиите ще се изпълнят с пожароизвестителен кабел J-Y(St)-Y 1х2х0,8мм2, изтеглен в 

закрити PVC канали, открито по стени и тавани.  

Минималното разстояние между линиите на ПИЦ и силнотокови линии при успоредно 

полагане е 20см. 

      12. Приоритетно управление на ел.потребители: 

 - блокиране на вентилационната система при активиране на който и да е известител. 

Това се диктува от големите свързани обеми в сградата. 

            Реализира се чрез устройство крайно, с НЗ контакт във веригата на независимия  

изключвател на главния прекъсвач за вентилационни мощности в Тсалон. 
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13.   Местата за монтаж на пожароизвестителите и сирените са показани в         

приложените в проекта чертежи.  

14.   Централното устройство ПИЦ е монтирано в стая на охрана с постоянен дежурен. 

            ЧАСТ ОиВ 

I.  Общи положения  

   Обектът представлява възстановяване на физкултурния салон на 48-мо ОУ”Йосиф 

Ковачев”, като се запазват фасадите, тъй като сградата е „Паметник на културата”. След 

изграждането на салона трябва да се възстановят декоративните елементи по фасадата. При 

строителството трабва да бъде спазена Наредба №7 от 2009г. за топлосъхраняване и икономия 

на енергия в сгради на МРРБ. Тъй като топлоизолацията ще бъде от външната страна на 

ограждащите стени, а върху нея ще се положат декоративните детайли (като каменната 

облицовка от гранитни блокове в цокълната част, и частична висока каменна облицовка, се 

налага върху топлоизолацията да се монтира метална решетка, закрепена за стените и върху 

нея да се положат облицовките. В протичен случай има опасност от отлепване на облицовките 

и топлоизолацията. 

I. Отоплителна инсталация 

   Училището е с централно топлозахранване. Има абонатна станция, която се намира в 

сутерена на източното „крило” на училището. Старите топлообменници – водоводните 

подгреватели – са подменени с блокова абонатна станция – БАС, като вътрешно 

отоплителните инсталации са преобразени в затворени системи. 

   В помещението за абонатна станция са монтирани колектори за 

вътрешноотоплителните инсталации. На тях може да се монтира и „клона” за отоплителната 

инсталация на салона. Разпределителната тръбна мержа трябва да премине през сутерена на 

северното „крило” (успоредно на ул. Клокотница”), за да стигне до салона. Отоплителната 

инсталация на салона е „колекторна” система – предвиждат се три броя колекторни табла за 

първи етаж и един брой за втори етаж. Разпределителната тръбна мрежа се предвижда да се 

монтира под отоплителните тела, без топлоизолация. Отоплителните тела са алуминиеви 

радиатори с височина от 600мм за салона и лира тип „Шведска стена„ за душовите 

помещения. На втори етаж се намира помещение за учителска стая и помещение за WC с душ. 

За учителската стая е предвиден алуминиев радиатор, а за санитарния възел – лира, тип 

„Шведска стена”. 

   В проекта е предвидено лoкално обезвъздушаване на отоплителните тела  и щрангове. 

Може да бъде изградено и централно обезвъздушаване, което е по-сигурно от локалното.  

II. Вентилационна инсталация 

За физкултурния салон се предвижда механична общообменна вентилационна 

инсталация, а за съблекалните – само механична смукателна инсталация. Въздуховодите са 

смукателната и проточна вентилация се разполагат по тавана между гредовата конструкция. 

Тъй като светлата височина е голяма, се предвиждат таванни решетки се регулируеми жалузи 

тип „зима – лято” с определена далекобойност на въздушната струя. За смукателната 

вентилация далекобойността в 1,4м., т.е по-близо до тавана, а за приточната – 4,6м, т.е в 

работната зона. Поради големия обем на салона, за икономия на топлинна енергия, 

предвиждам 50% пресен и 50% рецуркулационен въздух, като въздухът предварително се 

пречиства през въздушни филтри. Голямият обем предпазва от замърсяване с неприятна 

миризма въздуха, но все пак, ако се усети такова, може допълнително да се монтира филтър с 

активен въглен. Отработения въздух се изхвърля над покрива на съществуващата сграда. 

Пресният въздух се взима на височина 3м. от терена, като се пречиства от въздушни филтри, 

за зимата се затопля до  необходимата температура за общообменна вентилация, а не за 

въздушно отопление, с топлообменник „вода-въздух”. 
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 Тъй като топлообменника (калорифера) е с по-голяма мощност се предвижда 

топлозахранването му да бъде директно от топлоносителя с високи параметри. В противен 

случай при включването му, отоплението в салона ще бъде провокирано, за това в проекта се 

предвижда самостоятелен „клон” за топлозахранване на калорифера. 

 Вентилационните съоръжения – филтри, калорифер, вентилатори се предвижда да 

бъдат монтирани непосредствено под тавана на битовите и складовите помещения. За 

предотвратяване на аеродинамичния шум по въздуховодите се предвиждат шумозаглушители, 

а самите вентилатори са монтирани в шумозаглушителни боксове. За предотвратяване на 

динамичния шум са предвидени меки връзки между боксовете и въздуховодите, а самите 

вентилационни боксове се монтират на метални конзоли с гумени тампони. 

При монтажа на ОВК инсталациите да се спазва правилника ПИПСМР. 

 

ЧАСТ ВИК  

I.  Специална част 

            А. Водопровод 

 Строежът като самостоятелно отделена зона се отнася към клас на функционална 

пожарна опасност Ф 3.5 таблица №1 към чл. 8, ал.1 на Наредбата № Із – 1971 от 2009г. и 

съгласно чл. 193, ал.3, т. 6 не се изисква вътрешно пожарогасене. Външното пожарогасене се 

осъществява от съществуващите в района ПХ-ти. 

Обектът се захранва с вода от сутерена на училището, с разклонение след общия 

водомерен възел.Измерването на консумираното водно количество е съвместно с това на 

другото такова от училището, т.е. от съществуваш общ водомер. 

Предлага се изпълнението на разклонена водопроводна мрежа за битово-питейна  

(студена, топла и циркулационна вода). Главната хоризонтална мрежа и ВВК се изпълняват 

открито. Откритата инсталация се закрепва със скоби по технология дадена от фирмата 

производител. При липса на такива да се използват: 

 

Таблица с максимални разстояния валидни за ПП „стаби” 

Ф в мм 16 20 25 32 40 50 63 75 

Max 

разстояния - 

см 

110 120 140 145 150 155 165 170 

 

Топлата вода ще се осигурява централно от абонатна станция, разположена в новото 

крило на училището. Предвижда се циркулационна мрежа и се монтира в абонатната станция 

циркулационна помпа с характеристики; Q= 0,11л/с ; H=3,8м ; N=32-45 W. Тръбите в сутерена 

на училището се монтират открито, до съществуващи такива, над висящ декоративен таван и  

в инсталационен „канал“ от гипсокартон.  

Разпределителната мрежа в сградата на салона се изпълнява скрито, положена в 

мазилката в предварително изкопани улеи. Тръбната мрежа ще се изпълни от 

полипропиленови /ПП/ тръби на фитингова връзка /чрез лепене/. Мрежите за топла и 

циркулационна вода се изпълняват от ПП тръби с алуминиева вложка. Тръбната мрежа в 

цялата си дължина се топлоизолира. 
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Оразмерителни водни количества: 

 

Хидравличното оразмеряване ще се направи съгласно чл.19, приложение 4 на Наредба 

№4 от 2005г. и съгласно чл.65 на Наредба №4 от 2005г. 

1.Максимално денонощно: 

Qcм.
max.d= Qi.MI ,  m3/d 

Qсм= 100 l/d.спорт.  М=27 спортиста  

Qcм.
max.d= 1000

27100

 = 2,70 m3/d 

2.Максимално часово: 

qmax.h =  qi.mi , l/h  Където:  

q = 8,00 (3+5) l/h  m =27 спортисти при n=60%  

qmax.h ст= 27x063 = 48.60 l/h 

qmax.h т= 27х0,65 = 81,00 l/h 

3.Максимално секундно: 

qмакс.сек = 5qе.секzсек , l/s        където: 

qе.сек = 0.2 l/s – специфичен оразмерителен разход 

zсек – параметър на секундата вероятност, зависи от Рсек 

Еа сгр- общ брой на еквивилентни водочерпни кранове  

 

Прибори Брой Е ∑Ест ∑Ет 

Душ 5 0,7 3,50 3,50 

Тоалетна мивка 7 0,35 2,45 2,45 

Клозет 3 0,5 1,50 - 

   7,45 5,95 

 

Рсек,ст = 45.7720

60.48

 = 0.009;  Рсек,т = 95.5720

00.81

 = 0.02;   

при Рсек.< 0.1 - Zсек. се определя по  Приложение №7 – таблица 2 на Нормите → 

0,068 и 0,11 → Zсек ст =0,30 и Zсек т =0,35 

qмакс.сек ст = 50.200,30=0,30 l/s         

qмакс.сек т = 50.200,35=0,35 l/s         

Тези водни количества се провеждат от полипропиленовите водопроводи 32мм със 

скорости съответно: Vст =0.80 m/s; Vтв.=0.95 m/s, което е в допустимите граници. 
 

Необходим напор: 

Извършваме проверката за напор за най-отдалечения ВВК1 : 
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Ннеобх=Нгеод+Нприб+Hзаг. ,където:  

Нгеод= 4,10m, Нприб= 6.0 m, Hзаг. = 2,25м 

Ннеобх= 4,10+6,00 + 2,25  = 12,35 m 

Б.Канализация 

    Предвижда се изграждането на гравитачен канал с “основна” вентилация. Изпълнява 

се изцяло от РVС тръби с фасонни парчета. Приборите и арматурите в санитарните възли, 

както и вертикалните клонове се изпълняват от обикновени РVС тръби. Ревизията се 

извършва посредством РО. Главната хоризонтална мрежа е вкопана. Изпълнява се 

дебелостенни РVС тръби с фасонни парчета. Ревизията се извършва посредством РО, две (2) 

Ревизионни шахти - РШ в сгради 60/60 и подови сифони. Вертикалните клонове и окачените 

участъци се закрепват със скоби. 

Оразмерителни отточни количества 

               Qор.=Qww.+Qp.+Qc+  Qдъжд. 

Битово-фекални води в сграда се поемат от следните прибори: 

Qp.=0,0л/с  Qc = 0,0л/с 

2. Канализация 

Оразмерителни отточни количества 

Битово – фекални: 

 

Прибори Брой DU DU 

Душово корито 5 0.8 4,00 

Тоалетна мивка 7 0.5 3,50 

Тоалетна с казанче 3 2.0 6,00 

∑DU =  13,50 

 

Оразмерителното отпадно водно количество се определя съгласно т.6.3. на БДС 

EN12056-2 по формулата: 

DUКQww 
 l/s 

където: 

К – коефициент на едновременност, К = 0.5 

DU =13,50– сума от специфичните оттоци 

Отпадното водно количество от битовата сграда е: 

               
50.135.0wwQ

= 1,84l/s 

 

Дъждовни води: 

    Дъждовните води от покривната конструкция се отвеждат външно с водосточни 

тръби по архитектурен детайл. 
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    Количеството на дъждовните води е: 

Qд = qtFψср ,  l/s; където:  

qt - e интензивност на оразмерителния дъжд в l/s.ha; 

q5 = 402 l/s.ha, за Р = 5 г. 

 ψ -  отточен коефициент  

ψ  = 0.95 за покрив   

F – отводнявана  

F=360,14м2 

Qд = 4020.036010.95 = 13,75 l/s 

Qоб= Qбит.+ Qдъжд =1,84+13,75=15,59 l/s 

Подробно оразмеряване  на канала е дадено в приложението към проекта.  

    Вътрешната канализационна мрежа ще се изпълни от  РVС ф110 /обикновени/ с 

наклон J=0.02 m/ml; J=0.03 m/ml и  РVС ф160 J=0.02 m/ml.  Атмосферните води се отводняват  

с улуци  и водосточни тръби по архитектурен детайл. На 1.80 m от терена водосточните тръби  

от слънсеустойчово PVC преминават във чугунени тръби  Ф100mm и се включват в главната  

хоризонтална  канализация. Общото отпадно водно количество, разпределено в два  клонона 

се отвежда с РVС тръби Ø160мм /дебелостенни с наклони от 0.02 до външни  площадкови 

шахти. Оразмерителното отпадно водно количество  Q1=10,46 l/s  се провежда от 

канализационните тръби ф160mm с наклон 0,02, със скорост V=1.41 m/s и напълване hв = 

0.064m. Оразмерителното отпадно водно количество  Q2=5,13 l/s  се провежда от 

канализационните тръби ф160mm с наклон 0,02, със скорост V=1.18 m/s и напълване hв = 

0.045m.  

II. Площадкова канализация  

Предвижда се изграждането на нова вънншна ревизионна шахта пред фронта на 

сградата и по отношение на физкултурния салон е главна ревизия. Дадена е с детайл към 

проекта. Последната се включва в съществуващата шахта- РШ2 от функциониращата 

площадкова канализация – Ф150каменин. 

    РШ2 същ., която пък зауства в уличната канализация на улица „Братя Миладинови“ и 

ще изпълни предназначението си. Оразмерителното отпадно водно количество  Q=10,46 l/s се 

провежда от канализационните тръби ф160mm с наклон 0,0525 със скорост V=2m/s и 

напълване hв = 0.05m.  

III.  Монтаж и особености 

     Сградна водопроводна инсталация: 

    Етажните разводки ще се изпълнят скрито - в улеи. На необходимите места по 

мрежата са предвидени спирателни кранове за изолиране на отделни участъци и за изпразване 

на инсталацията.  

    Вертикалните водопроводни клонове ще се монтират открити, в посочените на 

чертежите  места. 

     При изпълнение на СМР да се спазват изискванията на Правилника за изпълнение и 

приемане на строително-монтажните работи: 

• за всички смесители - водопроводният излаз за студена вода да се монтира от 

дясно. 

• за всички душови смесители са термостатни. 
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• Закрепването на тръбите с конзоли и скоби с гумени подложки,  ще се даде от 

фирмата – вносител на полипропиленовите тръби съгласно инструкциите за монтаж и 

експлоатация на тръбите. 

• хоризонталните клонове да се монтират с възходящ наклон 0.005 към санитарните 

прибори. 

• Тръбите за студена вода да се монтират под или отстрани на тези за топла вода на 

разстояние - светло 10 cm. 

• Отстояния на тръбите от канализационни тръби - светло 10 cm. 

   Изпитване, измерване и приемане 

    Всички мероприятия по изпитване и приемане на водопроводната инсталация се 

съобразяват с Наредба №4/29.09.2005г и Наредба № 3/07.04.2006г за съставяне на актове и 

протоколи по времена строителството. 

Преди изпитването водопроводът трябва да бъде обезвъздушен. Изпитването продължава 2 

часа, в течение на които налягането не трябва да спадне с повече от 0.1 МРа. Преди 

въвеждане в експлоатация водопроводната инсталация се дезинфекцира и промива, а в 

последствие се извършва и 72-часова проба при експлоатационни условия. 

    За проведените изпитвания се съставят протоколи. 

    Изолациите се изпълняват след хидравличните изпитвания на водопроводната 

инсталация.  

   Сградна канализационна инсталация: 

    Предвижда се изпълнението на канализационната инсталация в сградата да бъде 

изпълнена с РVС тръби. 

    За да бъде постигнато правилно полагане на канализационните тръби трябва да се 

спазват указанията на фирмата – производител. 

    Тръбите в изкоп се полагат върху пясъчна възглавница с дебелина 15 cm и се 

засипват с 20 cm пясък над темето на тръбата. Горният слой на обратния насип трябва 

внимателно да се уплътни на пластове през 20 cm до достигане на плътност 1.70т/м3. 

   Изпитване, измерване и приемане: 

   Главната хоризонтална канализационна инсталация се изпитва на херметичност. 

    Вертикалните канализационни клонове се изпълняват от РVС тръби и фасонни части, 

като от клозетите са Ф110, а от мивките и подовите сифони - Ф50. Вертикалните 

канализационни клонове са изведени над покрива като вентилационни и завършват с 

вентилационни шапки.  

    Водосточните тръби  минават по фасадата и се включват в хоризонталната 

канализационна мрежа и могат да бъдат изпълнени от слънцеустойчиво  PVC. 

   ЧАСТ  ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ И ВОД 

   Целта на настоящата разработка е да се осигурят здравословни и безопасни условия 

на труд при изпълнение на СМР на подобекта и да се уточни степента на отговорност на 

участниците в процеса на реализирането му. 

   Проектната разработка е съставена в съответствие с: 

- Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисвания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на СМР. 
   - Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд на работните места при използване на работно оборудване. 

   - Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност,хигиена 
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на труда и противопожарна охрана. 

   - Наредба №4 за знаците и сигналите по безопасност на труда и противопожарната 

охрана. 

   Като изходни материали са ползвани проектните разработки по специалностите. 

   1. Организационен план 

   1.1. Подготвителни работи 

   Преди започване на строителните работи cтроителя се задължава да извърши 

следното: 

   - да изготви информационна табела съгласно чл.13 от Наредба №2 от 22.03.04г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

СМР. 

   - при нужда да уточни местата за извозване на излишната пръст с разрешение на 

съответната община. 

   - обезпечаване на санитарно-битовите условия на работниците. 

   - поставяне на предупредителна и указваща сигнализация. 

   - да организира площадка за временно строителство. 

   - да осигури необходимото работно облекло и средства за индувидуална и 

колективна защита. 

   - да разработи и актуализира инструкции за изпълнение на СМР на обекта, да ги 

съгласува с Възложителя и да ги доведе до знанието на изпълнителя на СМР. 

   - преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа 

Строителят е длъжен да извършва оценка на риска, която да обхваща всички етапи на 

договореното строителство, избора на оборудване и всички параметри на работната среда. 

Ако по време на изпълнение на СМР настъпят съществени изменения от първоначалните 

планове, оценката на риска се актуализира. 

1.2. Временно строителство 

   За изграждането на обекта да се организира площадка за временно строителство, 
върху терен съгласуван с Възложителя. 

   Да се предвиди разполагането на съблекални за изпълнителите на СМР, канцелария 

на ръководителите, шкаф за ръчни противопожарни средства, пункт за оказване на първа 

помощ с необходимите за целта санитарно- превързочни материали и носилка, 1 брой 

контейнер за строителни и битови отпадъци, тоалетна и мивки. 

   При недостиг на площи за складиране на материали може да се избере вариант, при 

който необходимите дневни количества да се докарват и да бъдат използвани на обекта. 

   Изпълнителят е длъжен да осигури снабдяването на работещите с питейна вода и 

вода за битови нужди, както и отопление. Видът на отоплението и вентилацията на възуха да 

отоваря на ПСТН и санитарните изисквания. 

1.3. Подходн пътища 

   По време на изпълнение на СМР ще се използва градската пътна мрежа на гр.София. 

1.4. Граници на строителната площадка 

   Строежът се намира в УПИ I,  кв.76, м. "Зона В-16". На юг, запад и изток граничи със 

съседни сгради, а на север с улица. 

1.5. Ограничителни условия по ПБЗ 

   Местоположението и ограниченият размер на строителната площадка /виж скицата/ 
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налагат строго спесифична организация за изпълнение, а от там и за ЗБУТ. Предвидените 

организационни схеми трябва да се спазват стриктно и при необходимост да се актуализират 

своевременно. Всяка промяна да се отразява писмено в протокол /акт/ или в заповедната 

книга. 

   Категорията на строежа и характерните особености на площадката, изискват 

Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение /чл.11 от Наредба №2/, да бъде 

определен Консултант-надзорник /чл.166 от ЗУТ/, в качеството му на юридическо лице или 

Техническият ръководител на обекта. 

Не е разрешено по време на изпълнение на строежа да се заема тротоара, под каквато 

и да е форма, без изришното разрешение на съответните органи. 

1.6. Етапи на изпълнение на СМР съгласно изискванията на ЗБУТ 

Изпълнението разделяме на етапи без то да има задължителност за плащания, смени 

на персонал, доставки, договорености с подизпълнители и др. подобни мероприятия 

   Организационните етапи по ЗБУТ по конкретния строеж са следните: 

   Първи етап - подготовка на площадката - Направа на временна ограда като се оставя 

временен вход. Осигурява се временното електрозахранване на обекта и временното 

водоснабдяване съгласно предписанията на Електроразпределение, респективно на ВиК 

гр.София. 

- Земни работи - изкопите за фундаментите на новата сграда ще се извършват ръчно 

и механизирано с багер, с обратна лопата. Изнасянето на земните маси ще се извърши 

съгласно приложената изкопна схема. При направа на вертикални откоси, същите следва да 

се укрепят съгласно конструктивен проект. При наличие на кал, гумите на транспортните 

средства се почистват с водоструен апарат. 

Втори етап - Груб строеж - полагането на бетона в монолитните конструкции ще се 

извършва с помоща на автобетонпомпа, стационирана, съгласно разработената схема 

"Временна организация на движението." За обслужване на обекта е предвиден 1 бр.мачтов 

подемник. 

Трети етап - строителни работи по фасада и покрив. 

   Четвърти етап - вътрешни строително-монтажни работи. 

- Архитектурно-строителни работи 

- ВК 

- ОВ 

- ЕЛ 

1.7. Класифициране на опасностите 

Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение, в съотвествие с 

оценките на риска ще произхождат от: 

- падане от висоина - етап 2 до 4. 

- удар от падащи предмети - всички етапи. 

- Неправилно стъпване и удране - всички етапи. 

- Поражение от електрически ток - всички етапи. 

- Пресилване- всички етапи. 

- Други опасности - всички етапи. 
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1.8. Инструкция за безопасна работа 

   За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на 

риска, координаторът ще изисква от изпълнителя писменна инструкция по безопасност и 

здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обекта на площадката. 

 

  1.9. Организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи 

Първи етап 

   Площадката е почистена. Осигуряването на ел.захранване за строителни нужди се 

урежда от Възложителя/Строителя/. Главното ел.табло се монтира и заземява според 

нормативните изисквания. 

   Вода за питейни нужди ще се доставя бутилирана при невъзможност да се ползва 

такава от градската мрежа. Съблекални и почивни помещения ще се помещават във фургон. 

Тоалетна - ще се ползва преносима химическа тоалетна. 

   Временни пътища не се предвиждат. 

   В складовете за материали се подържат минимални количества, предвид стеснената 

площадка. 

   Втори етап 

   Строително-монтажните работи при този етап ще се извършат, както следва: 

- кофражни, армировъчни и бетонови работи. 

Същите ще се изпълняват съгласно технологиите, регламентирани в "Правилник за 

извършване и приемане на строителните работи". 

   Кофражите са от инвентарни платна, доставени или сковани на място по чертежа 

/кофражни планове/ и спецификация, приложени към съответния проект по част 

конструктивна. Укрепването на кофражите се изпълнява по указанията към чертежите. 

   Допълнителни указания по укрепването на кофражите дава само техническия 

ръководител и проектанта - чрез техническия ръководител. 

   Армировките се доставят фасонирани по спецификация, съответно етикирани по 

позициите от армировъчния план. 

   Бетонирането се наблюдава неотлъчно от координатора по безопасност и здраве и 

от техническия ръководител. Подаването на бетона ще се извършва с автобетонпомпа. 

   Декофрирането се започва след разрешение от координатора по безопасност и 

здраве и техническия ръководител. Техническият ръководител дава точни указания по 

технологията за изнасяне на кофражните платна. 

   Трети етап 

   Третият етап обхваща работите по фасадите и покрива. При изпълнението на тези 
СМР е необходимо: 

   - да се изгради фасадно скеле, което да бъде укрепено и добре захванато към 

сградата, към него да бъде монтирана предпазна мрежа срещу падане на работници и 

предмети. Скелето да бъде с парапет, междинен парапет и бордови дъски, да бъде 

стандартно, фабрично изготвено и придружено със сътветния сертификат с указания за 

неговата носимоспособност и инструкция за експлоатация. Подовите елементи да бъдат 

плътно наредени, с луфтове не по-широки от 1 см. Качването и слизането от скелето да се 

извършва с монтирани за целта стълби. 

  - работниците по демонтажните работи и изграждането на покрива да използват 

скелето като предпазен парапет. 
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   - стълбищата на всички етажи да бъдат обезопасени с предпазни парапети. 

   - работите свързани с излизането на терасите, преди изграждането на парапети да се 

извършват с предпазен колан. 

 Четвърти етап 

 Архитектурни довършителни работи, мазилки и боядисване, инсталацонни 

работи по ОиВ/ВиК и Ел. 

 Главната особеност на съществуващите опасности при този етап, произлизат от 

съвместяването по отделни графици за специалностите. 

2. Строителен ситуационен план 

  Строителния ситуационен план като част от ПБЗ е извадка от общия ситуационен 

план към проекта, в съответствие с изискванията и определенията в Наредба №4 за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти - схема 1. 

 Всички схеми в настоящия ПБЗ са на основата на строителния ситуационен план, 

изискан по чл.10, т.2 от Наредба №2 за минималните изисквания на ЗБУТ при извършване на 

СМР. 

3. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР. 

  Преди да започне извършването на СМР, строителят спечелил офертата за 

изграждането на инвестиционния проект, съобразно неговите производствени мощности и 

капацитети е длъжен да изработи комплексен план-график съдържащ: 

  Времетраене на строителсвото-брой работни дни при 8 часов работен ден и 

едносменен режим на СМР. 

 Средносписъчен състав-броя човека  - виж приложение 1. 

 Планиран обем на работа - човеко-дни 

 За съкращаване на времетраенето на строителството, Изпълнителят може да приеме 

категориите двусменен режим на работа и увеличаване броя на работниците, при съблюдаване 

условията на ЗБУТ и задълженията си спрямо Наредба №2 за минималните изисквания за 

здравословните и безопасни условия на труд при извършване на СМР. 

 При изпълнение на този план график ще се изпълняват мероприятията предвидени в 

т.1 - организационен план и всички общи и спесифични изисквания по нормативните актове, 

касаещи мероприятията на СМР. 

 Този комплексен график подлежи на актуализация при отчитане на настъпили 

изменения с напредването на СМР съгласувано с подизпълнителите при контрола на 

координатора по безопасност и здраве. 

4. План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии за евакуация на 

работещите и намиращите се на строителната площадка.  

4.1. Общи положения 

  Не се предвиждат доставка на лесно запалителни и взривоопасни материали по 

време на строителството. Ако се наложи и предпише със заповед или допълнителен проект 

влагане на лесно запалителни материали или взривоопасни ще трябва да се предпишат и 

съответни мероприятия съобразно чл.11, т.3 от Наредба №2. 

  Не се предвижда склад за пожароопасни и леснозапалими материали на площадката. 

  Специалните групи на подизпълнителите, които ще работят с кислород, пропан и 

подобни ще бъдат писмено предупредени. След преключване на работното време, да не 

оставят на строежа под никакъв предлог пожароопасни материали. 

  Специалните групи, които ще работят с пожароопасни и леснозапалителни 
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материали, ще бъдат писмено предупредени да носят заедно с материалите /бутилките/ и 

предупредителни табели, и да ги поставят на необходимите места. 

 

   4.2. Организация на ПАБ на обекта 

   Координаторът по БЗ/или техническия ръководител, ще изисква и постоянно ще 

наблядава и проверява за: 
   - състоянието и местоположението на табелите по чл.62, т.2 от Наредба №2 -

наличието и обявяването на инструкциите по чл.66, ал.2, т.1 - местата за тютюнопушене. 
Няма да бъде разрешено тютюнопушене по време на изпълнение на работните операции. 

   - наличието на заповед по чл.67, ал.3 от Наредба №2 за състоянието и съоръжеността 

на противопожарното табло. 

   При пожар или авария се действа по правилата на чл.74 от Наредба №2, като за 

целта на необходимите места ще се поставят необходимите указателни знаци по Приложение 

№2 - 6 на Наредба №4 1995г. за знаците и сигналите. 

  Ръководителят на обекта установява контакт с най-близката Районна служба на 

ПАБ и конкретизира системата за връзка на обекта PC на ПАБ чрез използването на мобилни 

телефони. 

  На видно място на територията на обекта се поставя телефонния номер на PC на 

ПАБ. 

  Ръководителят на обекта със заповед: 

   - определя редът за пожаро-безопасно използване на отоплителни, 

електронагревателни и други ел.уреди. 

   -  определя разрешените и забранените места за пушене. 

   - организира инструктажа на работниците по ПАБ, съгласно изискванията на 

Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда 

и противопожарна охрана. 

   - определя реда за осигуряване на пожарна безопасност на обекта в извън работно 

време. 

   - определя отговорник за ПАБ на обекта и му възлага поддържането и провеждането 

в състояние на готовност на противопожарните уреди, съоръжения и средства за 

пожарогасене. 

   Ръководителят на обекта осигурява оборудването на табло със следните подръчни 
уреди и съоръжения: 

1. За района на строителната площадка - за всеки 500 М2 - 1 бр. прахов 

пожарогасител - 6 кг. и 1 бр. водопенен пожарогасител. 

2. За всеки фургон - 1 бр. водопенен пожарогасител и 1 бр. прахов пожарогасител -    

6 кг. 

Ръководителят на обекта осигурява обозначение на местата на противопожарните 

уреди и съоръжения и местата забранени за тютюнопушене съгласно Наредба №4 от 1995г. 

за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарната охрана. 

4.3. Изисквания на ПАБ на обекта. 

   За осигуряване на ПАБ стриктно да се спазват предписанията на членовете от 65 до 

75 на Наредба № 2. Всички означения на ПАБ, да са съгласно Наредба № 4 от 02-08-1995г. за 

знаците и сигналите за безопасна работа и противопожарна охрана. 

   На обекта не се допуска: 
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   - паленето на открит огън, независимо от климатичните условия и частта на 

денонощието. 

   - използването на нестандартни и отоплителни уреди и съоръжения и на други 

директни горивни устройства. 

4.4. Действия при пожар 

   При подаване на сигнал за аварийна ситуация ръководителят на обекта или 

отговорника за ПАБ на обекта незабавно предприема следните мерки. 

   - в случай на пожар или авария сързана с последващ пожар незабавно уведомява PC 

на ПАБ. 

   - прекратява мястото на аварията 

   - организира пропивопожарно ядро за локализиране и ликвидиране на пожара или 

аварията чрез използване на наличните противопожарни съоръжения и средства. 

   - по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи, които не участват в 

борбата с пожара и аварията , по посока на надветренната страна на мястото на 

произшествието 

   - не възобновява работата докъто все още е на лице сериозна непосредствена 

опасност. 

   4.5. Отмяна на аварийната ситуация 

   - ръководителят на обекта, съгласувано с PC на ПАБ отменя аварийното положение 

след окончателното премахване на причините за аварията и пожара при невъзможност за 

тяхното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са всички 

необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на 

работа. 

   5. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване 

на СМР включително за местата със списифични рискове. 

   Изпълнителят следва да осигури спазването на минималните общи изисквания за 

осигураване на безопасност и здраве предвидени с Наредба №2 от 22.03.2004г. за 

мнималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

СМР 

   Необходимо е всички работници на обекта да бъдат запознати с Наредба №2 за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

СМР. 

   На основание на тази наредба ръководството на строителната организация се 
задължава да осигури преработването на действащите инструкции, както и да утвърди нови 
инструкции по ЗБУТ за работа, монтаж и демонтаж на всички видове машини, които се 
ползват при СМР. 

   Тези инструкции следва да обхванат: 

1.  Права и задължения на отговорните лица от административно управленческия и 

производствен персонал. 

2.  Изискваната правоспособност или квалификация на производствения перонал. 

3.  Изискванията по ЗБУТ преди започване, по време и при прекъсване 

преустановяване и завършване на работа. 

4. Изискванията по ЗБУТ, на които трябва да отговарят ползваните строителни 

машини и др., включително посочените от завода производител. 

5. Средствата за индувидуалната защита, които трябва да се ползват. 
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6. Други изисквания налагащи се от конкретните условия на работа. 

7. Условия за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки за 
предотвратяване и ликвидиране на аварии и даване на първа доекарска помощ при злополука 
и др. 

8.  Информации и предупреждаващи табели и знаци, които ще бъдат ползвани при 
изпълнение на СМР. 

   Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд на работните места и при използване на работно оборудване. 

   Наредба №3 за инструктажа за работниците и служителите по безопасност, хигиена 

на труда и протизопожарна охрана. 

   Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарната 

охрана. 

   Закон за опазване на околната среда. 

   Средства за индувидуална защита 

   Ръководителят се задължава: 

   - да осигурява специално работно облекло и лични предпазни средства в 

съответствие с Наредба №11 за специално работно облекло и лични предпазни средства. 

  - да организира и провежда с работниците и служителите, които ползват лични 

предпазни средства, инструктаж и обучение за правилната употреба и начините за личната 

проверка на тяхната изправност. 

   - да осигурява редовно изпитание на годността на средствата за индувидуалната 

защита. 

  Местата със спесифични рискове за този обект са: 

1. При разчистването на площадката. 

2. 3идаро - мазачески работи. 

3.  Поражение от електрически ток. 

4.  Кофражни и декофражни работи. 

5.  Работи по фасадите и покрива. 

  При изпълнение на строителните работи задължително да се спазват всички 
изисквания на инструкциите и нормативите третиращи ЗБУТ. 

  Стриктно да се спазват всички разпоредби и изисквания, отнасящи се за обекта и за 

отделните видове строителна дейност, посочени в: 

- Наредба №6 за общите изисквания и задължения за осигуряване на безопасност при 

трудова дейност. 

- Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност ,хигиена 

на труда и противопожарна охрана. 

  - Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарната 

охрана. 

5.1. Мероприятия по време на строителството 

  Преди започване на строителството строителното предприятие да осигури на 

територията на обекта необходимата битова база.Същата да осигурява условия в санитарно 

хигиенни отношения за хранене, преобличане, за отдих, за медицинско обслужване, за 

даване на първа помощ за снабдяване с питейна вода. 

  Организацията на работната площадка и на работните места да осигурява 
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безопасност на всички лица, свързани пряко или коствено с изпълнение на СМР, както и 

безопасен достъп на строителните машини. 

 

  Особено важни мерки по ЗБУТ по време на строителството се отнасят до следните 
видове работи: 

  1. Транспортни работи 

  2. 3идане, мазане, боядисване, остъкляване и облицовъчни работи . 

  3. Инсталацинни работи. 

  4. Работи на височина. 

5.2. Правила за безопасна и безвредна работа при изпълнение на различните 

видове СМР. 

5.2.1. Транспортни товаро-разтоварни работи 

   На работната площадка се осигуряват преносима аптечка, заредена с медикаменти и 

превързочни материали, за оказване на първа долекарска помощ на наранения при товаро-

разтоварните работи. 

   5.2.2. Зидане, мазане, боядисване, остъкляване, бетонови и облицовъчни работи.  

   A. Зидарски работи 

   Стените се обезопасяват от обезопасени устойчиви скелета или платформи, като се 

спазват изискванията за безопасна работа с тях. 

   Забранено е ръчното издигане и сваляне на и от височина на товари чрез хвърляне, 

ръчно подаване от ръка в ръка, или с въжета, телове и др. 

   Забранено е извършването на зидарски работи на височина над 1,5 м. в случаите, 

когато не са взети мерки за безопасност срещу падане от височина на работещите, или на 

предмети. 

   Работещите на височина да поставят инструментите си в сандъчета или чанти. 

   Строителните материали, доставени с ръчна количка се укрепват срещу падане. 

   Тухлите без палети и пакети на работната площадка се складират на фигури с 

височина не по-голяма от 1,7 м. 

   Забранено е зидането на стени с дебелина по-малка от 0,75 м., стоейки върху тях, 

както и ходенето по тях. 

   При прекъсване на зидарските работи се забранява оставянето на инструменти или 

невложени материали върху зидовете. 

   Работещите зидарски работи се осигуряват със специално облекло и лични 

предпазни средства, които задължително използват според характера на работата. 

   Работещите на работната площадка се осигуряват с преносима аптечка, заредена с 

медикаменти и превързочни материали за оказване на първа долекарска помощ. 

   Б. Мазачески работи и замазки. 

   Строителната площадка и работните места, пътищата и проходите, по които се 

доставят материалите, се подържат чисти. 

   Работи се само на добре обезопасени места и скели и се ползват задължително 

необходимите лични предпазни средства, работно облекло, каски, очила и др. 

B. Бояджийски работи. 

   Вътрешните стени се обезопасяват от обезопасени устойчиви стълби или платформи. 
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   Изпълнението на гипсови, бояджийски и тапетни работи по повръхности, кадето е 

изпълнена ел.инсталация, се извършват при изключено напрежение. 

   Забранява се на работниците, изпълняващи бояджийски работи да стъпват или да се 

движат по монтирани прозоречни каси, подпрозоръчни корнизи, парапети и др. 

  Приготвянето по изключение и дообработването на бояджийски съставки на 
строителната площадка да става само в самостоятелни помещения. 

  Забранява се приготвянето на бои с отклонение от указанията на производителя, 

както използването на бои и разтворители с неизвестен произход, за които няма 

стандартизационен документ или разрешение от МРРБ, съответно от органите по 

здравеопазване. 

  Металният амбалаж за съхранение на лаковите бои да се затваря с капачките си, а да 

се отваря с инструменти, непредизвикващи искрообразуване. 

  Боядисването на вътрешни повърхнини с неводни бояджийски съставки се извършва 

във вентилирани помещения. 

  Забранява се употребата на бензол и етилизиран бензин като разтворители на 

лаково-бояджийски и др. съставки при нанасяне на покрития. 

  Работници, боядисващи с перхлорвинилови, хлоркаучукови, епоксидни, 

полиуретанови и други бояджийски съставки с доказано вредно действие, нанасяни върху 

вътрешни повърхности на сгради съоръжения или апаратури в сградите, ползват маски или 

други ефикасни предпазни средства. 

  Работниците, боядисващи с вододисперсизни бои или варови разтвори или полагащи 

полимерни мазилки, ползват брезентови ръкавици и очила, а тези, боядисващи със съставки, 

съдържащи летливи органични разтворители или оловен миниум да ползват съответни 

маски. 

  Г. Дограми и стъкларски работи. 

  Не се допуска оставянето на незакрепена в мястото на монтираната дограма. 

  Инструментите да бъдат изправни. 

  Пренасянето на големи единични стъкла да става във вертикално положение най-

малко от двама работника, ползващи брезентови ръкавици и презрамни колани или въжета с 

каучукови подложки. 

  Забранява се разкрояването на мокри или заскрежени стъкла. 

  Забранява се извършването на стъкларски работи на открито при дъжд и вятър със 

скорост над 5 м/сек. 

  Работникът е длъжен да ползва средствата за индивидуална защита - очила, каска, 

предпазен колан и др. 

  Д. Облицовъчни работи. 

  Преди започване на работа, облицовчикът е длъжен да огледа работното място, да 

прибере ненужните материали и предмети, да освободи местата за преминаване, да приготви 

инструментите и приспособленията. 

  Инструментите да бъдат здрави и изправни, с плътно набити дръжки. 

  Плочковите материали се складират на фигури с височина не повече от 1 м. 

  Забранява се облицовъчните работи да се извършват на неоградени работни места, а 

също на неосветени или затъмнени места. 

  Облицовчикът е длъжен да ползва средствата за индивидуална защита - очила, каска 

и др. 
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  Е. Бетонови работи 
   /Само ако строителят ползва помпа/ 

   Бетонирането започва, след като техническия ръководител е проверил изправността 

на използваните платформи, транспортни пътеки и други временни съоръжения. 
   При полагане на бетон евентуално с бетонпомпа преместването на стрелата от един 

участък на друг се извършва само при спряно действие на нагнетателната помпа. 
   Не се допуска работещите да почистват коша на самосвала в изправено положение, 

стъпили върху отворения заден борд. 

   5.2.3. Инсталационни работи. 

   А. Електрически инсталации. 

  За електротехници се назначават правоспособни лица навършили 18г. психически и 

физически здрави. 

  Електромонтьорът трябва да бъде инструктиран и да спазва Правилника за 

безопасността за на труда и при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения. 

   Електромонтьорът, при работа по разпределителни уредби и електрически 

съоръжения с напрежение до и над 1000V е длъжен да използува годни защитни средства 

като: 

   - указател за съответното напрежение  

  - предпазни очила 

- изолационни клещи 

- диелектрични боти и ръкавици за съответното напрежение – дървени изолационни 

скари -преносими заземления 

  - ръчка за сваляне на високомощни предпазители до 1000 V  

   - изолационна щанга за напрежение над 1000 V  

  -временни ограждения -предупредителни табелки и др. 

   Използването на защитните средства на открито във влажно време, сняг, слана или 

скреж се забранява. 

   Забранява се ползването на защитни средства с изтекъл срок на годност. 

   Към ремонтни работи на електрически съоръжения и уредби се пристъпва само след 

изключване на напрежението, сваляне на стопяемите вложки на предпазителите, поставяне 

върху пусковите устройства предупредителната табела "Не включвай работят хора" и след 

проверка за отсъствие на напрежение. 

   При работа с пълно или частично напрежение в ел.уредбите до и над 1000V трябва 

да се изпълняват следните технически мероприятия в посочената последователност: 

1. Да се извършат необходимите изключвания и да се вземат допълнителни мерки, 

които да попречат за всяко погрешно или неволно подаване на напрежение към мястото на 

работа. 

2. Да се окачат предупредителни табели и огради. 

3. Да се извърши проверка за отсъствие на напрежение. 

4. Веднага след извършване на проверката за отсъствие на напрежение да се 
поставят преносимите заземления. 

   Електро специалистът е длъжен да познава схемата на заземяване, зануляване и да 

спазва следните изисквания : 
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   - да не допуска в експлоатация незанулени и незаземени ел.машини,ел.съоръжения и 

ел.потребител. 

               - да следи и контролира годността на заземителните инсталации по отношение на 

механични повреди и за измерване на съпротивленията им съгласно изискуемите срокове. 

  Задължително е да се поставят предупредителни табели с цел предутвратяване на 
погрешно включване. 

  При извършване на изпитване на готови ел.инсталации се вземат предпазни мерки за 

защита на работещите, както и на други лица, намиращи се на строежа, от попадане под 

напрежение и поражение от ел.ток. 

  Забранено е да се включва напрежение за ел.уредба, ел.съоръжение и ел.инсталация, 

когато има кабели и проводници с нарушена изолация, когато са неизправни, незанулени и 

незаземени и създават опасност за хора от поражение. 

  Б. Отоплителна и вентилационна, водопроводна и канализационна, 

технологична инсталации. 

  Преди да започнат работа монтажниците по упоменатите по-горе специалности 

трябва да се запознаят добре с проектите. 

  Монтажниците-инсталатори трябва да имат необходимата квалификация и да са 

добре запознати с общите изисквания по безопасността на труда при изпълнение на 

съответните строително-монтажни работи. 

  Монтажниците ползват предпазни очила, каски, брезентови ръкавици и други лични 
предпазни средства съобразно с конкретните условия. 

  При пробиване на отвори за изпълнение на инсталациите да се внимава да не се 

засегнат ел.инсталациите. 

  Свързване или огъване на пластмасови тръби чрез загряване се извършва на 

определени за целта места и на безопасно растояние от горими предмети. 

  Съоръженията към съответните инсталации се монтирват върху здрави носещи 

конструкции посредством закрепващи елементи с достатъчна носимоспособност. 

  5.2.4. Работа на височина. 

  1. Общи положения. 

               Работата по височина се извършва при осигурена безопасност от падане на хора или 

предмети чрез подходящо оборудване - стълби двойни и единични, които имат инструкция от 

производителя за експлоатация, допустими натоварвания и изисквания за безопасна работа. 

Работещите на височина поставят инструментите си в специална чанта  или сандъче, 

обезопасени срещу падане. 

 Състоянието на стълбите се проверява от техническия ръководител и бригадира 

непосредствено преди тяхната експлоатация. 

           При констатирана неизправност не се започва работа. Когато неизправността се 

установи по време на работа, тя се преустановява.  

           Фактори увеличаващи риска от падане от височина при работа с преносими 

стълби. 

   1.Физическо натоварване, дължащо се на : 

              - Неудобна работна поза, водеща до пренапрягане на крайниците и в резултат -

загуба на равновесие. 

    -   Работникът често е принуден да вдига ръцете си високо над раменете и  врата. 
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  - Продължителна работа, предизвикваща болки в прасците и стъпалата.  

Ограничената възможност за движение на краката и стъпалата нарушава кръвообращението. 

    -  Пренасянето на тежест по стълба може да доведе до загуба на равновесие. 

   - Неправилно използване - позициониране на стълба. 

   - Несигуна основа-рохкава или хлъзгава. 

   - Неправилен ъгъл позволяващ преобръщане или хлъзгане. 

   - Несигурна опора-подпряна на една страна. 

   - Поставяне пред врати и прозорци, незастопорени в определено положение. 

    Мерки за елиминиране и минимилазиране на риска от падане. 

 - Стълбите трябва да имат достатъчна якост, да са обезопасени, правилно подържани 

и използвани на сътветните места и според предназначението им. 

 - Преди използването на стълбите да се изпитват на статично натоварване 1,2 KN, 

приложено към едно стъпало в средата на намираща се в експлоатацинно положение стълба. 

   Преносими стълби се използват за извършване на СМР когато: 

          1. Няма забрана за използването им при извършването на съответния вид работи по 

реда на наредбата. 

          2. Работите не свързани с придържането на обемисти и тежки товари. 

          3. Теренът или подът е равен и не е хлъзгав и не се налага ръчно подържане на някое 

от раменете на двураменни стълби. 

          4. Осигурени са от преобръщане. 

          5. Естеството на работата не изисква едновременното й извършване от повече от един 

човек върху една стълба. 

          6. Тежестта на лицето, използващо стълбата със или без допълнителен товар не 

надвишава допустимото й натоварване. 

         Списък на инсталациите, машините и съоръженията подлежащи на контрол. 

   Ръчни електрически инструменти и електроизмерителни уреди, мачтов 
подемник. 

   Епизодично- бетон помпа  

   ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

   Инструментите и приспособленията към тях трябва да съответстват на характера на 

извършваната работа, да са в изправност и да са обезопасени. Да отговарят на изискванията 

на инвестиционния проект и на гл. 2 от Наредба № 2 от 22.03.2004г. по ЗБУТ . 

  За работа с подвижни електрически инструменти могат да се допускат само обучени 

работници, познаващи методите за безопасна работа и предпазните мерки при работа с 

електрически ток, да имат квалификационна група и да знаят да прилагат начините за 

оказване на първа медицинска помощ на пострадалите от електрически ток. 

 Забранява се работата с нестандартни и неизправни ръчни електрически инструменти, 

преносими лампи и др. 

 Лицата работещи с ръчни ел. инструменти са длъжни : 

 - да приемат за работа само изправни инструменти; 

 - да не работят с инструменти очевидно неизправни, например с повреда на 
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изолацията, пукнатини в корпуса и др.; 

 - да не работят с неизправни щепселни съединения, да не удължават захранващите 

кабели и да не използват нестандартни удължители; 

 - да не предават инструмента на лица непритежаващи квалификационна група; 

  - след приключване на работа или прекъсване на електрическия ток, да изключат 

инструментите от електрическата мрежа. 

Забранено е при работа с ръчни ъглошлайф машини и други да се свалят фабричните 

предпазители, накрайници и други, осигуряващи безопасна работа с инструмента. 

Списък на отговорните лица, за провеждане на контрол и координиране на 

плановете на отделните строители за местата, в които има спесифични рискове и за 

евакуация. 

Отговорностите и задълженията на съответния ръководител, заместниците му, 
главните специалисти, техническите ръководители, груповите и помощник техническите, 
началник на складове и др., включително и работниците изпълняващи СМР са посочени в 
Наредба №2 за минимални изисквания на ЗБУТ при извършване на СМР - Приложение 1 към 
чл.2 ал.2. 

Отговорниците са служители на Изпълнителя на обекта, се определят от него както 

следва: 

1. Отговорник за провеждане на необходимите инструктажи. 

2. Отговорник за поставяне на необходимите предупреждаващи и указващи знаци, 

предвидени в инструкциите. 

3. Отговорник за евакуация при аварии и пожар. 

4. Отговорник за оказване на първа помощ при злополука, авария и пожар. 

Изпълнителят на обекта се задължава при промяна на отговорните лица да 

актуализира списъка. 

Ръководителят се задължава: 

- да осигурява специално работно облекло и лични предпазни средства в съответствие 

с Наредба №11 за специално работно облекло и лични предпазни средства. 

- да организира и провежда с работниците и служителите ,които ползват лични 

предпазни средства ,инструктаж и обучение за правилната им употреба и начините на 

личната проверка затяхната изправност. 

- да осигурява редовно изпитание на годността на средствата за индувидуална защита. 

- да изработи и актуализира на инструкциите по безопасност и здраве съобразно 
конкретните условия на строителната площадка по вид. 

- да осигори комплексни ЗБУТ на всички работещи, включително на 

подизпълнителите и на лица самостоятелно упражняващи трудова дейност при извършване 

на СМР. 

- да отстрани работещите, които не използват предоставените им лични предпазни 
средства. 

- да осигури на строежа необходимата битова база за обслужването на работещите на 

него работници и служители. 

- да осигури медицинско обслужване. 

- да осигури подържането на ред и чистота на строителната площадка.  

Санитарно-хигиенни изисквания 
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Строителното предприятие се задължава да осигури на територията на изпълнявания 

строеж необходимата битова база за обслужването на него работещите работници и 

служители. 

Изискванията към битовата база са отразени в чл.16 на Наредба №2 за минималните 

изисквания на ЗБУТ при извършване на СМР. 

План на временната организация и безопасността на движението по транспортни и 

евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея. 

Ще се използуват пътищата на градската пътна мрежа при доставката на 
необходимите материали и машини . 

Изпълнителят ще постави: 

- временна предупредителна табела "Внимание строителен обект"; 

- табели указващи пътя за евакуация на работещите на обекта; 

- табели с предупредителни и указващи знаци , разположени на обекта. 

Схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят 

двама или по-вече строители. 

По време на изпълнение на всеки от етапите се налага да работят повече от един 

строител поради естеството на работата. 

Местата не са обозначени със схеми защото са мобилни. Те се определят от 

съприкосновението на специализираните групи на инсталаторите с работниците на главния 

изпълнител. 

Схема на местата на строителната площадка на които има спесифични рискове. 

По време на изпълнението на всеки от етапите се налага да работят повече от един 

строител поради естеството на работа. 

Местата не са означени със схеми, защото са мобилни. Те се определят от 

съприкосновението на специализираните групи на инсталаторите с работниците на главния 

изпълнител. 

Схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения. 

- на площадката е предвиден 1 бр. мачтов подемник като мястото му е посочено в 

съответната схема. 

Схема на местата за складиране на сроителни продукти и оборудване, временни 

работилници и контейнери за отпадъци. 

- временна работилница не се предвижда; 

- отпадъците се складират в контйнер и се извозват периодично. 

Схема на разположение на санитарно-битовите помещения. 

- във фургона, ситуиран на площадката. 

Схема за захранавне с електрически ток, вода, отопление, канализация и други 

Изпълнителят е длъжен да осигури снабдяването на работниците с питейна вода и 

вода за битови нужди, тоалетна и отопление, в случай, че изграждането на обекта започне в 

сезон изискващ отопление. Видът на отоплението и вентилацията на въздуха да отговарят на 

противопожарните и технически санитарно-хигиенни изисквания. 

Схема и график на работа на временно изкуствено осветление на строителната 

площадка и работните места. 

Не се предвижда работа на тъмно. Ако се наложи полагане на бетон в извънредно 
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време ще се направи актуализация по чл.11, т.3 от Наредба №2. 

Схема и вид на сигнализация за бедствие,авария,пожар или злополука, с 

определено място за оказване на първа помощ. 

Строителят изготвя план за предотвратяване и ликвидиране на аварии. 

Видът на сигнализацията ще бъде отразен в инструкциите по изпълнение на ЗБУТ, 

касаещи всички работни места. 

Мястото за оказване на първа помощ при аварии или злополука да се отрази в 

инструкциите. Фургоните да бъдат оборудвани със санитарни материали. 

При възникнала необходимост, да се ползва най-близкото болнично заведение или 

Пирогов. 

 ЧАСТ ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ 

Настоящият проект е изготвен за нуждите на преместваемо търговско съоръжение.              

За изходни данни са използвани: 

- изходни данни за опорната геодезическа мрежа; 

- извадка от регулационен план за кв. 76; 

- извадка от кад.карта за ПИ 68134.513.270; 

- проект по част „Архитектура”. 

І. ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ 

Геодезическата снимка е извършена по полярен метод на работа с тотална станция 

Sokkia SET 5Х. За изходни са използвани три работни точки с номера РТ644, РТ660 и РТ641. 

Изчислението и изравнението на измерванията е извършено в координатна система 

“Софийска” и височинна система “Балтийска”. След обработката на измерванията е 

извършено нанасяне на геодезическата снимка, съгласно изискванията на Наредба 3 към 

ЗКИР и интерполация на хоризонталите с височина на сечението h = 1 м. 

За изработване на графичната част и цифровия модел е използван програмния продукт 

AutoCAD.  

ІІ. ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ 

Разработването на проекта за вертикално планиране е направено на база полярната 

снимка и проект по част "Архитектура". Вертикалното планиране е решено по 

графоаналитичен метод, като е изходено от следните условия: 

- да се осигури директна и безпрепятствена пешеходна и транспортна връзка до 

входовете на сградата и околното пространство; 

- да се използват рационално теренните дадености; 

- вертикалното планиране да се съобрази с архитектурните и функционални изисквания на 

сградата; 

- да се осигури бързо и безпрепятствено оттичане на повърхностните води. 

Кота 0.00 на сградата = 544,70 м. Последната е избрана на база архитектурни и 

технологични изисквания. Проектните коти са съобразени с прилежащия терен с цел 

допускане на минимални изкопи и насипи и запазване на естествената околна среда, като се 

зачитат и ландшафтните изисквания. 

Проектът е разработен съгласно нормативните изисквания за вертикално планиране -

“Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране” 

на МРРБ, ГУ ”Кадастър и геодезия” - София 1998 г.  
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           За изходно ниво при височинното трасиране да се използва PT644 = 544,240 м. 

/Балтийска система/, източно обекта. 

ІІІ. ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН 

За изходни точки при трасировъчните работи ще се използват PT644 и РТ641, които се 

намират в близост до обекта. Координатите на изходните точки, както и на характерни точки 

от сградата са дадени в табличен вид на чертеж 3/3 “Трасировъчен план”. Върху 

трасировъчния план са отразени и по-съществените контролни разстояния. 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

1. Взаимодействие с участниците в строителния процес: 

Авторският надзор по проекта ще бъде осъществяван от проектантския екип, изготвил 

техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или 

оправомощени правоспособни лица съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 

21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на авторския 

надзор е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира 

спазването на параметрите на инвестиционния проект, както и да дава указания по време на 

изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при 

реализирането на обекта/строжа. 

 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да: 

 да изготвя в пълнотата и правилно да съставя актовете и протоколите по време на 

строителството;  

 изпълни строежа в съответствие с одобрения инвестиционен проект и съгласно 

изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ;  

 спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;  

 не допуска увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;  

 спазва всички изисквания по отношение годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация;  

 документира всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и 

приемането на строителната площадка, строителните и монтажните работи, подлежащи на 

закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и 

монтажни работи и други.  

 Изпълнителят следва да организира в основната си база за обекта работни срещи за 

проследяване хода на строителния процес, на които ще присъстват представител на 

Възложителя, Авторския надзор, Строителния надзор, Инвеститорски контрол и техническия 

ръководител.  

2. Безопасност 

Изпълнителят е отговорен за спазване на всички изисквания по осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с приложимите нормативни 

документи, изискванията в проекта и инструкциите в рамките на правомощията на последния. 

Изпълнителят следва да назначи и „Координатор по ЗБУТ” за обекта и да осигури възможност 

за ефективно упражняване на правомощията му по приложимите нормативни актове.  

Изпълнителят също така е отговорен за такава организация на изпълнението на СМР и 

на строителната площадка, при която да се елиминират рисковете за трети лица. В частност, 

Изпълнителят следва да осигури ограждане и сигнализиране на строителната площадка и 

други подходящи мерки. 

Изпълнителят е необходимо да координира своите планове по безопасност с 

представители на експлоатационните дружества на техническата инфраструктура по 

отношение на работите, свързани с местата на свързване с техни съоръжения.  
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3. Опазване на околната среда 

Изпълнителят е отговорен за спазване на всички изисквания по опазване на околната 

среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СМР. В частност, 

Изпълнителят следва да вземе мерки за опазване на дървесната растителност и водните 

източници и площи, които се намират на и/или около строителната площадка, както и за 

минимизиране на шума и запрашаването в района на извършваните строителни дейности.  

4. Документация 

Изпълнителят следва да изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими 

документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на 

проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на 

работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни 

изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, 

счетоводството и контрола и др.   

Документацията трябва да  бъде текущо завеждана в описи по видове, според 

деловодната система на Изпълнителя, така че всеки документ да може да бъде лесно намерен 

и идентифициран като тема и взаимовръзка с други документи. Възложителят чрез посочени 

от него лица ще извършва периодичен контрол по документацията и ще издава задължителни 

указания, когато е необходимо. 

След завършване на обекта, Изпълнителят ще подреди, опише и предаде на 

Възложителя оригиналите на цялата документация за обекта, освен тази, която трябва да се 

съхранява при него, за която Изпълнителят ще направи копия и ще ги предаде на 

Възложителя. Изпълнителят е длъжен да съхранява всички документи, които по закон се 

съхраняват при него и не могат да бъдат предадени на Възложителя след приключване на 

строително-монтажните работи. 

5. Друга информация 

Изпълнителят следва да ползва депо за строителни отпадъци и за земни маси при 

спазване Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на 

територията на Столична община. 

 

 
 2. ІІ-ра обособена позиция: Доставка и монтаж на оборудване на физкултурния 

салон 

Доставката и монтажа на оборудването на физкултурния салон следва да бъде изпълнено 

съгласно видовете и количествата, посочени в количествена сметка - Приложение №15.2, 

неразделна част от утвърдената документация. 

Доставеното и монтирано оборудване следва да отговаря на БДС.  

Доставените уреди и оборудване следва да са нови и неупотребявани. 

Изпълнителят се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката до 

местоизпълнението, като осигури подходяща опаковка, гарантираща безопасно 

транспортиране на оборудването. 

Изпълнителят следва да замени доставеното оборудване, което към момента на 

приемане на доставката е дефектно, повредено или негодно за употреба. 

Изпълнителят е длъжен да предаде на Възложителя сертификати за качество на 

доставеното оборудване. 
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Гаранционният срок на доставеното и монтирано оборудване не може да бъде по-

кратък от предложения от производителя. 

При повреда или появили се дефекти в процес на работа с доставеното оборудване в 

гаранционния срок, Изпълнителят е длъжен в 5 (пет) дневен срок да го подмени с ново или да 

го ремонтира за своя сметка.  

След монтажа, Изпълнителят следва да извърши проверка на оборудването относно 

състояние, монтаж, стабилност и безопасност. Цялото доставено и монтирано оборудване 

следва да бъде проверено за правилен монтаж за липсващи, повредени или несъответващи 

части и обща безопасност.  

Изпълнителят е длъжен в 5 (пет) дневен срок и за своя сметка да отстрани 

констатирани в двустранен протокол недостатъци в оборудването. 
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 Раздел Х. "Критерии и методика за определяне на комплексната оценка на 

офертите" 

Един кандидат може да участва само с една оферта. 

Предложенията на кандидатите ще бъдат оценявани поотделно по комплексна оценка – 

икономически най-изгодна оферта за всяка обособена позиция. Всички  оценки се 

закръгляват с точност до два знака след десетичната запетая. 

 

І. Първа обособена позиция: Извършване на строително-монтажни работи на 

физкултурен салон; 

 

1. Финансовият  показател ( критерий К1) се формира по следната формула: 

Максималната оценка от 40 точки се дава на най-ниското ценово предложение – 

Останалите предложения получават оценка по критерий К1 по формулата: 

K1n=Pmin/Pn x 40, 

където:  - К1n  точки за ценовото предложение на съответния участник. 

  - Рmin  е минималната предложена цена. 

  - Рn   е предложената от съответния участник цена. 

 

2. Срок на изпълнение в календарни месеца ( критерий К2) се формира по 

следната формула: 

Максималната оценка от 30 точки се дава на предложението с най-кратък срок на 

изпълнение, посочен в месеци. Останалите предложения получават оценка по критерий К2 по 

формулата: 

K2n=Pmin/Pn x 30, 

където: - К2n точки за предложението за срок на изпълнение в месеци на съответния 

участник. 

- Рmin е предложението с най-кратък срок на изпълнение в месеци. 

- Рn е предложението за срок на изпълнение в месеци на съответния участник 

 

3. Неустойка при забавяне ( критерий К3). Максимална оценка по този показател е 

30 точки, като се формира по следната формула: 

K3n = К31 + К32 

 

 

К31  - Максималната оценка по този подпоказател е 15 точки и се определя по 

формулата:  
К31 = Pn1 /Рmах1 X  15 , 

където:  - К31 е показателят, касаещ неустойката при забавяне от участника за всеки 

просрочен ден съгласно чл. 24 от проектодоговора, 

   - Pn1 е предложената неустойка при забавяне от участника за всеки просрочен 

ден съгласно чл. 24 от проектодоговора, 

- Рmах1 е най-високата предложена неустойка при забавяне от участниците за 

всеки просрочен ден съгласно чл. 24 от проектодоговора, 
 

 

К32  - Максималната оценка по този подпоказател е 15 точки и се определя по 

формулата:  
К32 = Pn2/Рmах2 X  15 , 
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където: - К32 е показателят, касаещ неустойката при забавяне от Участника за 

просрочване на строителството с повече от три месеца съгласно чл. 25 от проектодоговора, 

   - Pn2 е предложената неустойка при забавяне от Участника за просрочване на 

строителството с повече от три месеца съгласно чл. 25 от проектодоговора, 

- Рmах2 е най-високата предложена неустойка при забавяне от Участниците за 

просрочване на строителството с повече от три месеца съгласно чл. 25 от проектодоговора. 

 

 

Оценка на предложението (Кn) се формира по следната формула: 

Кn  = 0.40 х К1n  + 0.30 x К2n + 0.30 x К3n  

 

ІІ-ра обособена позиция: Доставка и монтаж на оборудване на физкултурния салон 

 

1. Финансовият  показател ( критерий К1) се формира по следната формула: 

Максималната оценка от 50 точки се дава на най-ниското ценово предложение – 

Останалите предложения получават оценка по критерий К1 по формулата: 

K1n=Pmin/Pn x 50, 

където:  - К1n  точки за ценовото предложение на съответния участник. 

  - Рmin  е минималната предложена цена. 

  - Рn е предложената от съответния участник цена. 

 

2. Срок на изпълнение в календарни месеца ( критерий К2) се формира по следната 

формула: 

 

Максималната оценка от 40 точки се дава на предложението с най-кратък срок на 

изпълнение, посочен в месеци. Останалите предложения получават оценка по критерий К2 по 

формулата: 

K2n=Pmin/Pn x 40, 

където: - К2n точки за предложението за срок на изпълнение в месеци на съответния 

участник. 

- Рmin е предложението с най-кратък срок на изпълнение в месеци. 

- Рn е предложението за срок на изпълнение в месеци на съответния участник 

 

3. Гаранционен срок ( критерий К3). Максимална оценка по този показател е 10 

точки, като се формира по следната формула: 
 

К3n = Pn /Рmах X  10 , 

където:  - К3n са точки за предложения гаранционен срок, 

   - Pn е предлажения гаранционен срок от участника; 

- Рmах е най-дългия предложен гаранционен срок, 

 

 

Оценка на предложението (Кn) се формира по следната формула: 

Кn  = 0.50 х К1n  + 0.40 x К2n + 0.10 x К3n  

 


