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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 
   Финансирането е със средства по Проект: „Реконструкция и оборудване на 

Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. 
Суворово“, Договор №: BG16RFOP001-3.002-0039-C01. Приоритетна ос 3: „Регионална 
образователна инфраструктура“, процедура: BG16RFOP001-3.002 „ПОДКРЕПА ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” по Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“. 

 Общата цел на проекта е подобряване качеството на жизнената и работна среда и 
нивото на професионалния образовтелен процес, както и предоставяща професионална 
квалификация и умения на учащите, свързана с нуждите на пазара на труда, но и 
същевременно и към подкрепа за обекти на професионалната образователна 
инфраструктура за учащи се в неравностойно положение, както и осигуряване на 
съвременни условия за практикуване на спорт на открито, чрез осигуряване на материална 
база за това.  

Основните дейности по настоящата процедура включват изготвяне на технически 
проект по всички необходими части, изпълнението на строително- монтажни работи за 
реконструкция на училищната инфраструктура и упражняване на авторски надзор по време 
на изпълнение на строително-монтажните работи. 
 

II.  ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
1. Кратко описание на поръчката. 
Изпълнението на обществената поръчка цели решаването на следните въпроси: 

-  Подобряване на енергийна ефективност на учебната сграда. Това включва топлоизолация 
на подпокривно пространство, подмяна на подовите настилки на стаи и кабинети, 
въвеждане на система за автоматично регулиране на топлоснабдяването за отоплението; 
изграждане на инсталация със слънчеви колектори; 
- Привеждане на сградата в съответствие с други нормативни изисквания, извън мерките за 
енергийна ефективност. Това включва  подмяна на подовите настилки на стаи и кабинети, 
подмяна на осветителни тела, изграждане на мълниезащитна и пожароизвестителна 
инсталации; 
- Осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. Това включва 
изграждане на външен асансьор на сградата на ПГСС „Свети Георги Победоносец“. 
-  Добра физическа култура и практикуването на спорт на открито в съвременни условия се 
налага изграждане на две площадки на открито – една комбинирана за волейбол и баскетбол 
и една за мини футбол. Това включва изграждането на двете площадки и ограда към тях; 
-  Благоустрояване на района около учебното заведение, с цел да се подобри средата за 
отдих на учениците. Това включва подобряване на околното пространство с реконструкция 
на съществуващи алеи и плащадки, кати и изграждане на нови такива;  
 

Основните дейности по настоящата процедура включват изготвяне на технически 
проект по всички необходими части, изпълнението на строително- монтажни работи за 
реконструкция на училищната инфраструктура и упражняване на авторски надзор по време 
на изпълнение на строително-монтажните работи. 

 
 2. Естество и количество, при изпълнение на поръчката  

2.1. Проектиране 
При изготвяне на техническия проект изпълнителят следва да предвиди всички 
задължителни мерки предписани в техническото обследване и техническия паспорт. 
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Техническият инвестиционен проект, трябва да съдържа следите части: Част: Архитектура; 
Част: Строителни конструкции; Част: ВиК; Част: Електро; Част: ОВК; Част: ЕЕ; Част: 
Вертикална планировка; Част: Пожарна безопасност; Част: Пожароизвестяване; Част: ПБЗ; 
Част: План за управление на отпадъците; Част: Проектно-сметна документация. 
 

2.2. Изпълнение на строително-монтажни работи 
Основните строително-монтажните работи, необходими за изпълнението на 
обществената поръчка с приблизителни количества са както следва: 
- СМР по основната сградата, включващо подмяна на подови настилки в стаи и 
кабинети около 990 м2; топлоизолация покрив около 650 м2; подмяна на осветителни 
тела; изграждане на мълниезащитна и пожароизвестителна инсталации, мерки за 
енергийна ефективност и други; 
- Реконструкция на асфалтови настилки около 5 000 м2, включително бордюри; 
- Плочници около 900 м2, включително бордюри; 
- Изграждане на два броя спортни площадки, съгласно нормативните изисквания -  
една комбинирана за волейбол и баскетбол и една за мини футбол, включително и 
изграждането ограда към тях; 
- Изграждане на външен асансьор към основната сграда. 
  

2.3. Упражняване на авторски надзор 
Авторският надзор трябва да бъде изпълняван от Проектантските екипи, изготвили 
техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и 
Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 
Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните 
дейности, да гарантира спазването на параметрите на техническите проекти, както и да 
дава указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на 
непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите. 

 
III. ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 

 
1. РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

НЕОБХОДИМИТЕ РАБОТНИ ДЕТАЙЛИ  
Изготвянето на технически инвестиционен проект /ТИП/ се извършва от 

правоспособни проектанти. 
Техническите проекти следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 

21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, обн. ДВ, бр. 51 от 05 
юни 2001 г., посл. изм. ДВ, бр.13 от 17 Февруари 2015г. и друга свързана подзаконова 
нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за 
финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено- 
стойности сметки по приложимите части. 

Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни 
дружества и други съгласувателни органи и одобрен по реда на ЗУТ. 

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите 
изходни данни, дейности, технико- икономически показатели, спецификация на 
предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с 
технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и 
технология на изпълнение, количествени и количествено-стойностни сметки.  

 
   
ПРЕДМЕТ НА ЗАДАНИЕТО 
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ПИ 386, кв. 2 по плана на гр.Суворово, Област Варна е публична общинска 

собственост, съгласно АДС №4760/22.10.2003 г. на Областна администрация гр.Варна и 
Заповед № РД–14-118/07.07.2016 г. на Министъра на образованието и науката. Съгласно Акт 
за общинска собственост № 2186/07.11.2013 г. учебната сграда е със ЗП 766 м², а площта на 
имота на ПГСС „Свети Георги Победоносец“ е 167 260,00 м². 

Съгласно изискванията на Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ и предвиждане на 
застрояване в УПИ да се изготви Технически инвестиционен проект /ТИП/ за подобряване 
на околното пространство, изграждане на два броя спортни площадки и оградa към тях в 
двора на ПГСС „Свети Георги Победоносец. 

Проектното решение следва да е изцяло съобразено с предвижданията на ПУП-ПРЗ. 
Да се отчетат всички предвиждания за застрояване и озеленяване, като към ТИП се изготви 
подробна ситуация с посочени постигнатите с проектното решение показатели за 
застрояване.  

Инвестиционните проекти да се изготвят в съответствие с изискванията на чл. 139 и 
чл. 144 от ЗУТ. ТИП подлежи на съгласуване с контролни органи и експлоатационни 
дружества и оценка за съответствието му със съществените изисквания към строежите по 
чл.142 ал.6 от ЗУТ. 
 
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ 
 
Основни технически, функционални и планово - композиционни изисквания към 
изготвянето на инвестиционните проекти. 
 
 Да се осигури достъпна среда в обхвата на подобреното околно пространство и до 
основните подходи на образователната инфраструктура;    
 Да се предвиди необходимото благоустрояване на прилежащото околно пространство; 
 Техническият инвестиционен проект следва да се изготви върху актуализирана 
кадастрална основа и геодезическо заснемане в обхвата на територията, изпълнените 
благоустройствени мероприятия и съществуваща инфраструктура. 
 Да се заложи използването на икономични, устойчиви, лесни за поддръжка, доказали 
ефективността си материали, оборудване, технологии, които да осигурят ефективно и 
безпроблемно строителство, експлоатация, поддържане и ремонт. 
 При проектирането да се спазят Норми за проектиране на училищни сгради, Наредба 
Iз-1979/29.05.2009 г. за СТПН за ОБП и Наредба № 4 за осигуряване на достъпна среда за 
населението, включително и за хора с увреждания. При изготвянето на проекта следва да 
бъдат спазени и показателите за застрояване, съгласно изискванията на чл. 41(4) от Наредба 
№ 7 за ПНУОВТУЗ. 

Технически параметри и изисквания към ТИП по части: 

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА 
 
В двора, зад основната двуетажна сграда на ПГСС „Свети Георги Победоносец“ е 

необходимо да се изградят две нови спортни игрища. Едното от тях да бъде комбинирано за 
волейбол и баскетбол, а другото да бъде за минифутбол. Игрищата да бъдат с размери, 
съгласно нормативните изисквания за изграждане на спортни площадки. Съществуващата 
настилка е асфалтобетон в лошо състояние. Да се предвиди възможността и за разполагане 
на места за сядане /пейки/ до два реда на спортните игрища. 
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При проектиране е необходимо съществуващия терен, върху който ще се изградят 
спортните площадки да се проектира нова вертикална планировка с необходимите наклони, 
за да се елиминира евентуален проблем с наводняване на игрищата и намиращата се в 
близост сграда, както и задържане на повърхностни води в двора. Да се предвиди 
подходяща нова икономически-обоснована настилка за спортните игрища, като и 
ограждането им с метална ограда с необходимата височина, съгласно норми за проектиране 
на спортни игрища. В оградата да се предвиди един вход откъм сградата на гимназията. Да 
се предвидят необходимите дейности за монтиране на оборудване за игрищата по волейбол 
и бакетбол, по мини футбол. В игралните полета да се предвиди полагане на 
ударопоглъщаща настилка. 

Около сградата да се предвиди подмяна на тротоарните настилки с нови. Като същите 
се предвидят с подходящ наклон, за да не се позволи навлизането на води в основите на 
сградата. Необходимо е още да се направи нов цокъл и фугата между тротоарите и 
фасадната стена да се предвиди да се обработи за водонепропускливост. 

Във връзка с необходимостта от привеждане на сградата в съответствие с 
изискванията на Наредба № 4/01.07.2009 г. „За проектиране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с 
увреждания“ и на Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП е необходимо да се 
предвиди изграждане на външен асансьор. 

За сградата на ПГСС „Свети Георги Победоносец“ следва да се извършат мерки по 
въвеждане на енергийна ефективност, а именно топлоизолиране на покривната конструкция 
в съответствие с предписания от изготвено Обследване на енергийна ефективност на 
сградата. 

Необходимо е да се предвиди подмяна на подовите настилки в стаите и кабинетите в 
сградата на ПГСС „Свети Георги Победоносец“. 

 
ЧАСТ:  СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ 

На базата на направено конструктивно обследване на строителните конструкции на 
сградата на ПГСС „Свети Георги Победоносец“, ако се засягат конструктивни елементи 
или има промяна в натоварването, да се предвидят необходимите конструктивни мерки за 
привеждане на строителната конструкция на сградата в съответствие с действащите норми 
и правила за проектиране, като се изготви съответния проект в обхват и съдържание. 

       При изработването на конструктивния проект да се спазва действащата към момента 
на проектирането нормативна база, като същият да бъде изготвен при спазване принципите 
и правилата,удовлетворяващи изискванията на отделните части EN 1990 до EN 1999, на 
програмата „Конструктивни Еврокодове“, съгласно Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба  № РД-02—20-19/2011г. За проектиране на строителните конструкции на 
строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни 
конструкции“. 

За всички новоизграждащи се огради, оборудване на спортни площадки и други да 
бъдат приложени съответните оразмерителни проверки, детайли и чертежи. 

При наличие на конструктивни схеми, детайли, изчислителни и оразмерителни 
проверки на производители за закрепване на съответни елементи и  оборудване, същите да  
се представят към проектната част. 
            
ЧАСТ:  ВиК 

Въз основа на обследване на съществуващото положение, следва да се предвиди 
обемен бойлер с вместимост 1 000 л с две серпентини в санитарните помещения с 
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възможност за ел. нагреватели, помпена група, предпазна и регулираща арматура, тръби и 
тръбна топлоизолация, разходомер за гореща вода. Необходимо е още да се монтират 
допълнително и 4 броя мивки в санитарните помещения 

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО 

За сградата на ПГСС „Свети Георги Победоносец“ да се проектира възстановяване 
на мълниезащитната инсталация на покрива и нейните токоотводи. Необходимо е 
преходното съпротивление на заземителната инсталация на ел. таблата да се приведе 
съгласно действащите норми. Да се предвиди открите проводници и кабели да се положат в 
PVC канали. Необходимо е да се подменят осветителните тела с енергоспестяващи, както и 
да се монтират нови с цел постигане на нормената осветеност. Трябва да се предвиди и 
изграждане на аварийна и евакуационна осветителна инсталация. Да се приложат 
светлотехнически изчисления за избраните в проекта осветители. 

При изготвяне на проекта да се спазват изискванията на Наредба № 3/09.06.2004 г. за 
устройство на електрически уредби и електропроводните линии, Наредба №Із-
1971/29.10.2009 г. за строително- техническите правила и норми за осигуряване при пожар, 
Наредба №4/22.12.2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити 
пространства. 

 
ЧАСТ: ОВК 

Проектната разработка да обхваща инсталиране на система за автоматично 
управление на топлоснабдяването посредством контролери, датчик за външна температура, 
датчик за вътрешна температура в избрано представително помещение, регулираща и 
задвижваща арматура. Системата ще поддържа параметрите на въздуха в помещенията на 
сградата – 20 °С, когато сградата се обитава и 15 °С когато не се обитава. 
 Да се предвиди и инсталация с осем броя плоски слънчеви колектори, монтирани на 
покрива на сградата на гимназията с целогодишен режим на работа, като е желателно 
слънчевата инсталация да се запълни със смес от етиленгликол /антифриз/ и вода, за да е 
възможно целогодишното й ползване.  

Водата за битово горещо водоснабдяване да се осигури чрез обемен бойлер 1 000 
литра с две серпентини в санитарните помещения с възможност за ел. нагреватели, помпена 
група, предпазна и регулираща арматура, тръби и тръбна топлоизолация, разходомер за 
гореща вода, който да бъде свързан със слънчевите колектори.  

Да се съблюдават показателите за съществуващата сграда след въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност на същата.  

Да се спазват изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, и всички свързани с 
проекти от този род нормативни изисквания и документи и изискванията на Наредба № 15 
от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 
експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на 
топлинна енергия. 
 
ЧАСТ: ЕЕ 

Изготвянето на инвестиционен проект по част „Енергийна ефективност“ да бъде извършено 
в съответствие с изискванията на действащите към момента нормативни разпоредби и 
предписанията на ОЕЕ. 
Проектът трябва да съдържа: 
1. Описание на сградата, включващо предназначение, местонахождение, ориентация, 
режими на обитаване, общи геометрични характеристики, в т.ч. отопляема/охлаждана площ 
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и обем на сградата, геометрични и топлофизични характеристики на ограждащите 
конструкции, систематизирани по видове и по небесна ориентация; 
2. Данни за характерни параметри на външния въздух и параметри на вътрешния климат в 
зависимост от категорията на топлинната среда и режимите на обитаване на сградата; 
3. Зони на сградата (отоплявани и/или охлаждани) с режимите им на обитаване, определени 
по критериите в т. 3.1.2.1 на приложение № 3 от Наредба 7 за енергийна ефективност на 
сгради; 
4. Проектно допускане/условия за среднопретеглен брой на обитателите (в т.ч. и 
потенциалните посетители), определен като едновременно дневно присъствие; 
5.  Систематизирано описание на източниците на топлинни печалби в сградата/зоните по 
функционални групи и заложените за тях проектни условия за режими на работа и 
едновременни мощности; 
6. Съставяне на енергиен баланс на сградата по системи, разходващи енергия (отопление, 
вентилация, охлаждане, осветление, горещо водоснабдяване, уреди); 
7. Оценка на потенциала и на ефективността на избраните енергийни източници за 
сградата, в т.ч. възобновяеми; при проектиране на нови сгради възобновяемите източници 
на енергия се анализират за доказване на техническите възможности за използването им в 
сградата и за икономическата целесъобразност на инвестиция в този вид източници; 
8. Изчисляване на специфичния годишен разход на енергия по потребна и по първична 
енергия; представяне на разхода на потребна енергия по компоненти на топлинния и 
енергиен баланс; определяне на класа на енергопотребление на сградата по първична 
енергия и доказване изпълнението на нормативното изискване за съответната сграда по 
приложимата скала на енергопотребление. 
 
ЧАСТ: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА 

За основа на проектирането да се използва опорен план от актуално геодезическо 
заснемане с отразена съществуващата едроразмерна растителност и всички ситуационни и 
релефни подробности, план за регулация и кадастрална карта. 

Проектът да съдържа трасировъчен чертеж и вертикална планировка. 
Трасировъчният чертеж, трябва да съдържа трасировъчни данни за всички нови 

елементи на благоустрояването и на новопроектираните трасета на техническата 
инфраструктура. Координатите да бъдат изведени в Координатна система 1970 год. и в 
2005(БКС). 

Необходимо е да се предвиди благоустрояване на съществуващите алейни 
пространства, както и изграждане на нови такива при необходимост. Да се предвидят 
необходимите места за поставяне на пейки и кошчета. 
 С проекта по част вертикална планировка да се осигури равномерното оттичане на 
повърхностните води от дворното пространство, като се предвидят необходимите мерки за 
тяхното отвеждане. Проектните надлъжни и напречни наклони, да се обвържат с тези на 
граничещите имоти. Да се спазват изискванията за съответните минимални и максимални 
надлъжни и напречни наклони, заложени в нормативната уредба. С проекта по част ВП да 
се осигури в максимална степен лесния и бърз достъп до сградите с избягване наличието на 
стъпала по основните линии на движение и да е изготвен съобразно изискванията на 
Наредба № 4 за достъпна среда на хора с увреждания. Вертикалната планировка да е 
изготвена в обем и съдържание спрямо наредбата за обем и съдържание на проектите по 
част Вертикална планировка.  

ЧАСТ: ПЪТНА 
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Необходимо е да се проектира реконструкция на съществуващите площадкови пространства 
и транспортни подходи, чрез полагане на нова асфалтова настилка. 

ЧАСТ: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

Съвместно с проектите по всички части да се изготви проект за ПБ. Да се предвиди:   
1. Евакуационният изход 95/220 см. от физкултурния салон на ниво „Сутерен“, да се 

отваря по посока на евакуационния път. 
2. Складовите помещения на ниво „Сутерен“ да се отделят от обема на сградата с 

пожароустойчиви врати с необходимата граница на огнеустойчивост. 
3. В сградата да се изгради евакуационно осветление. Съгласно изискванията на сега 

действащи правила и норми на Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП, чл.55, ал.2 се изисква 
осигуряване на осветеност на участъците от пътя по време на евакуация в сгради от всички 
класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.3 и Ф1.4), при които 
броят на хората в най-населения етаж е повече от 50, както и във вътрешни евакуационни 
стълбища на сгради от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение 
на Ф1.4), независимо от броя на пребиваващите, се проектира аварийно евакуационно 
осветление. Означенията за евакуационен изход по протежение на целия евакуационен път 
се осветяват. 

4. За дървената покривна и междуетажна конструкция без защита да се осигури защита 
за покриване на критерия за минимална огнеустойчивост за II-ра степен на огнеустойчивост 
на сградата. 

Да се изготви проект за осигуряване при пожар съгласно изискванията на Наредба № 
Iз – 1971/29.10.2009 г. за строително- техническите правила и норми за осигуряване за 
сградата.  

Предписаните мерки и изисквания да се отразят във всички части на технически 
инвестиционен проект. 

ЧАСТ: ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ 

В сградата на ПГСС „Свети Георги Победоносец“ да се изгради АПИИ 
(пожароизвестителна инсталация) навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните 
помещения. Проектирането да извърши съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от 
Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП. 
 

ЧАСТ: ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 

Да се изготви план за безопасност и здраве за организация на площадката за 
реализирането на проекта. Разработката да се изготви в съответствие с изискванията на 
Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на СМР. 

 

ЧАСТ: ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Да се изготви План за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, 
определени с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали /ДВ бр.89 от 2012 г./ 

 

ЧАСТ: ПРОЕКТНО-СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
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Всяка част на техническия инвестиционен проект трябва да съдържа подробна 
количествена сметка, подписана от отговорния проектант за необходимите за реализацията 
й строително– монтажни работи (демонтажни и монтажни), както и самостоятелна 
спецификация на необходимите материали и оборудване. 

Да се изготви обобщена количествено- стойностна сметка по УСН и ТНС. Единичните 
цени на предвидените СМР да се определят по осреднени разходни норми и пазарни цени 
на часови ставки, материали и механизация, вкл. допълнителни разходи и печалба в 
строителството към момента на изготвянето им. 

Отделните части на инвестиционния проект трябва да се изработят по реда и условията 
на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и 
настоящата техническа спецификация. 

Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от 
ЗУТ. Инвестиционният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове 
строително – монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на обекта, в т. ч. 
подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително-монтажни 
работи, материали и изделия. 

В инвестиционния проект трябва да се предвидят висококачествени и синхронизирани с 
БДС материали, оборудване и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации 
за произход и разрешения за влагане в строителството, съгласно изискванията на Закона за 
техническите изисквания към продукти и подзаконовите нормативни актове към него. 
Обяснителните записки следва да изясняват и обосновават приетите технически решения, 
да цитират нормативните документи, използвани при проектирането и строителството, 
инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация. 

Проектното решение да бъде икономически целесъобразно и да гарантира минимални 
експлоатационни разходи. 
 
Обем и съдържание на техническия инвестиционен проект: 

Част: Архитектура; 
Част: Строителни конструкции;  
Част: ВиК; 
Част: Електро; 
Част: ОВК 
Част: ЕЕ 
Част: Вертикална планировка 
Част: Пожарна безопасност 
Част: Пожароизвестяване 
Част: ПБЗ 
Част: План за управление на отпадъците 
Част: Проектно-сметна документация 

 
Всяка проектна част на Техническия проект да съдържа: 
 Чертежи, по които може да се изпълняват СМР в следните препоръчителни 
мащаби: ситуационно решение - в М 1:200; разпределения, разрези, фасади  М 1:50  или  М 
1:100, визуализации; 
 Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения по части, към 
която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходните данни; 
 Изчисления, обосноваващи проектните решения. 
 Подробна количествена сметка по всички части и за всички демонтажни и 
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строително- монтажни дейности заложени за реализация. Към количествената сметка да се 
представят спецификации на материали и оборудване, дограма и обзавеждане и др. 
 Техническият инвестиционен проект се предава в 3 /три/ оригинални екземпляра на 
хартиен носител и 1 (едно) копие на електронен носител, в обем и съдържание отговарящи 
на изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти и заданието за проектиране. 
 Всички документи трябва да бъдат авторизирани със съответните подписи на 
съставителите, печати за пълна проектантска правоспособност и печат на Изпълнителя. 

 Към проектните части да се приложат актуални копия на удостоверения за 
правоспособност от КИИП и КАБ и актуални застрахователни полици по чл.171 от ЗУТ. 
Всички копия следва да бъдат заверени „Вярно с оригинала“. 
 Инвестиционните проекти е необходимо да са изготвени в съответствие с 
изискванията на действащата към момента на изработването им нормативна уредба. 
 Инвестиционният проект следва да е изготвен в съответствие с предвижданията на 
ПУП, правилата и нормативите за устройство на територията, изискванията по чл.169 ал.1 и 
ал.2 от ЗУТ, взаимната съгласуваност между отделните части, пълнота и структурно 
съответствие на инженерните изчисления и други специфични изисквания съобразно 
предназначението на обекта. 
  
При разработване на проектното решение да се спазват изискванията на действащата 
нормативна база 

Изходни данни 
Възложителят предоставя: 
 Техническо обследване на строителната конструкция; 
 Технически паспорт; 
 Обследване за енергийна ефективност; 
 Комбинирана скица от кадастрална карта и ПУП, съгласувана с експлоатационните 
дружества; 
 Скица на поземления имот по КК. 
 
Всички проектни части се подписват от представител на Община Суворово. 
Изпълнителят е длъжен да извърши необходимите корекции и преработки, ако такива 
се налагат, за своя сметка в срок до 10 календарни дни след писмено уведомление от 
Възложителя. 

 

2.  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР 

 
Изпълнението на строително- монтажните работи (СМР) ще се извършва на 

основание разработения и одобрен технически инвестиционен проект, при спазване на 
изискванията на всички действащи към настоящия момент в Република България закони, 
правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти и работи от такъв характер. 

Заложените по- долу изисквания за изпълнение на СМР са минимални. Изпълнителят 
следва да спазва всички действащи нормативи, правилници, спецификации, национални и 
хармонизирани европейски стандарти и др., както и да спазва добрата инженерна практика 
при изпълнението на видовете СМР, предмет на поръчката. 

Отсъствието на дадена информация, критерий или друго в настоящата спецификация 
не освобождава Изпълнителя от отговорността да изпълни работите съгласно всички 
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действащи нормативи, правилници, спецификации, национални и хармонизирани 
европейски стандарти и др., както и да спазва добрата инженерна практика. 

При необходимост, Строителният надзор и/или представител на Авторския надзор 
и/или Възложителя ще дават указания относно правилата за изпълнение и приемане на 
работите. 

 
Изисквания за изпълнение на СМР: 

1. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на 
строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител 
(съгласно Наредба РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 
продукти в строежите на Република България. 

2. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се 
коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове не могат да 
бъдат по-кратки от нормативно определените  по чл. 160, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20, 
ал. 4, т. 9 на Наредба 2/2003 г. на МРРБ за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти. 

3. Извършените СМР се приемат от Ръководител проект. Същият ще осъществява 
непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще правят рекламации 
за некачествено свършените работи. Изготвят се необходимите актове и протоколи съгласно 
Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за 
действително извършените СМР. 

4. Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на строежа се актуват 
съгласно остойностената количествена-стойностна сметка на Изпълнителя за реално 
изпълнение количества.  

5. Да се изпълнят изискванията на Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и 
поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително и за хората с уврежданията. 

6. Извършените СМР да бъдат в съответствие с БДС или еквивалент, при спазване на 
действащите нормативни актове. 

7. Да се опазват геодезичните знаци /осови камъни, репери и др./. Ако е неизбежно 
премахването на геодезичен знак да се извърши прецизен репераж. Преди премахването на 
знака да се уведоми техническата служба на Общината за проверка на репеража и 
определяне на начина и срока за възстановяване на геодезичния знак. 

8.  Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите подземни и надземни 
проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи. В случай на нарушени трасета 
или при прекъсване на трасета на подземна комуникация, неприсъстващи в изходната 
информация предоставена от експлоатационните дружества, да се информира и търси 
съдействие от Възложителя и съответното експлоатационно дружество. 

9. При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, същите 
да се възстановят преди предаване на обекта. 

10. Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на 
всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите нормативни 
документи. 

11. Полагането и монтирането на всички материали и оборудване да става по 
предписанията и условията на съответните производители и проектни детайли.  

12. Изпълнителят е длъжен да участва с упълномощен представител във всички 
организационни форми от управлението на проекта за целия период, като изпълнява 
приетите законосъобразни и в съответствие с договора общо приети задачи и срокове за 
тяхното изпълнение. 
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13.  Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията по договора за безвъзмездна 
финансова помощ, сключен между Община Суворово и Договарящия орган по Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020, както следва: 

- Изпълнителят следва да осигурява достъп за извършване проверки на място и одити,  
включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на 
снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация; 

- Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на 
място; 

- Да докладва на Възложителя своевременно за възникнали нередности; 
- Да информира Възложителя /или неговия представител/ за възникнали проблеми при 

изпълнение на Проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване; 
- Да спазва изискванията на Законодателството на Европейската общност и 

националното законодателство; 
- Да спазва всички действащи национални стандарти и признати национални 

технически спецификации, касаещи предмета на поръчката; 
- Да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването й по 

Проекта; 
- Да спазва и прилага изискванията за публичност и визуализация, описани в Насоките 

за публичност, публикувани на Интернет страницата на Управляващия орган на Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ 

14.  Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени с настоящите 
указания, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване. 

 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СРОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Предвиденото времетраене за изпълнение на строежа да е определено така, че да се 
осигурят достатъчно на брой дни с подходящи климатични условия за качественото 
изпълнение на работите. Поръчката обхваща изпълнение на СМР в специфични обекти с 
широк обществен достъп, поради което се налагат специални изисквания към графика за 
изпълнение на работите. 
 
Текущ контрол по време на строителния процес 
Осъществява се от: 
- Външен изпълнител за изпълнение на строителен надзор; 
- Техническите експерти на общината в качеството й на Възложител ще осъществяват 
инвеститорски контрол и проверки на място. 
- Управляващият орган на ОПРР 2014-2020 - Главна дирекция „Програмиране на 
регионалното развитие” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
чрез свои представители. 
Постоянният контрол върху изпълнението на СМР от време на целия строителен процес от 
откриване на строителната площадка до предаване на строежа за експлоатация ще се 
осъществява относно: 

- съответствие на изпълняваните на строежа работи по вид и количество с одобрените 
строителни книжа и КСС; 

- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в 
проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, 
оферта на изпълнителя и др.; 

- съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като 
неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни графици. 

Контролът по отношение на разходите има за цел да гарантира, че финансираните продукти, 
работи и услуги са доставени и че разходите по проекта са действително извършени и 
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включва: 
а.) Извършване на 100% документални проверки: 
- проверка на оригинални разходооправдателни документи за доказване на реалното 
изпълнение на дейността, вкл. реквизити, съгласно действащото законодателство; 
- проверка на съпътстващи документи с доказателствен характер. 
- проверка за аритметични грешки. 
б.) Извършване на 100% проверки на място. 
- проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с техническите проекти и 
всички изменения в тях, одобрени от общината; 
- измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на 
извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния 
надзор и инвеститорския контрол количества и тези по КСС; 
- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и 
продукти и съответствието им с изискванията на техническия проект. 
 
ПРИЕМАНЕ, РАЗПЛАЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИЯ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР 

Извършените СМР се приемат от Ръководител проект, представител на Възложителя и 
от Строителния Надзор. Изпълнителят трябва своевременно, в процеса на работа, да 
съставя и/или подписва цялата необходима строителна и екзекутивна документация, да 
съставя и/или подписва всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 
г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, да съставя и/или подписва 
всички документи, необходими за изплащане на действително извършените и претендирани 
СМР, както и всички други документи съгласно Договора. 

 
Изпълнителят е длъжен да спазва всички необходими условия за оформяне на 

документите за изплащане на извършените и претендирани СМР при спазване на 
указанията на Управляващия орган на ОПРР относно комплектацията и документовата 
обоснованост и комплектованост на исканията, както и на стандартните процедури от 
взаимодействието със строителния надзор, финансовите планове и други договорни 
условия. 

Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол 
за изпълнени видове СМР, в съответствие с договорените условия. 

Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите 
спецификации и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на предаване 
на работата. 

При установяване на нередности и/или дефекти и/или некачествени материали и/или 
некачествени работи, същите се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като същият 
е длъжен да приведе обекта в годно за експлоатация и в съответствие с допустимите 
отклонения на ПИПСМР условия и състояние. Гаранционните срокове на извършените 
поправки трябва да бъдат не по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 Наредба № 2 от 
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти. 

Възложителят, чрез свои представители ще осъществяват непрекъснат контрол по 
време на изпълнението на видовете СМР и ще правят рекламации за некачествено 
свършените работи. 

Изпълнителят е длъжен да координира всички свои дейности със Строителния Надзор 
и с Възложителя за съвместяване на други текущи повреди и строителни дейности в зоните 
на изпълнение на проектните СМР. 
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СТРОИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Изпълнителят трябва 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.   

Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно 
нормативните изисквания, както и да спазва указанията и изискванията на Възложителя и 
на управляващия орган по отношение на създаването на необходимите документи, годни за 
верификация от съответните органи, както и да изпълняват всички указания за привеждане 
и окомплектовка на всички документи. 

След завършване на строежа, Изпълнителят трябва да подреди, опише и предаде на 
Възложителя оригиналите на цялата документация за строежа, освен тази която трябва да 
се съхранява при него, за която Изпълнителят трябва 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 работите, до 
края на изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020”, т.е. поне до 
31 август 2027 г. (освен когато подлежат на съхранение за по- дълъг срок по силата на 
нормативни изисквания). 

 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да 
осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и 
Наредба № 2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително- 
ремонтните работи. 

Изпълнителят следва да спазва стриктно изискванията на Плана за безопасност и 
здраве (ПБЗ), както и при необходимост да го доразработи и съгласува със съответните 
органи. 

 
УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

В съответствие с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 05.11.2012 г., обн. ДВ бр. 89 от 
13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г. при извършване на строително – монтажните работи 
Изпълнителят следва да изпълни одобрения план за управление на строителните отпадъци 
(ПУСО), изготвен в рамките на техническия проект. 

 
 

МЕХАНИЗАЦИЯ 
Изпълнителят е длъжен да осигури необходимите основни, специфични или временни 

механизация и оборудване, необходими за изпълнението на всички работите, предмет на 
Договора, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация. 

 

3. УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО 

По Проекта ще бъде осъществяван авторски надзор от Проектантските екипи, 
изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията 
(ЗУТ) и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните 
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дейности, да гарантира спазването на параметрите на техническите проекти, както и да дава 
указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени 
обстоятелства при реализирането на проектите. 
Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи: 

1. Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, след 
уведомяване от Възложителя или лицето упражняващо строителен надзор. 

2. За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи. 
Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор 

своевременно и ефективно, като се отзовава на повикванията на Възложителя. 
Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР 

изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна 
документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 
от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на 
отделни части на технически проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, 
спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и 
подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. 

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно 
одобрената проектна документация и приложимата нормативна уредба посредством 
проектантите по отделните части на проекта. 

Авторският надзор ще бъде упражняван покана от Възложителя във всички случаи, 
когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно: 
-  Присъствие при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по 
време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, 
заверки при покана от страна на Възложителя и др.; 
-  Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение 
на строително- монтажните работи за спазване на предписанията, съдържащи се в проекта 
за точното му изпълнение от страна на участниците в строителството; 
-  Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при 
необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и 
др.; 
-  Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите. 
 

IV. ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
За цялостното изпълнение на проекта Изпълнителят е необходимо да създава и 

поддържа актуална екзекутивна документация - чертежи, допълнителни изчисления, и др. 
Процедурите по създаване, одобрение, съхраняване и архивиране следва да се 

координират със Строителния надзор и управлението на проекта от страна на Възложителя. 
В процеса на работа всяка промяна на инвестиционния проект задължително трябва 

да бъде предварително отразена в заповедната книга на строежа  и съгласувана най- малко 
от представител на Авторския надзор, Техническия ръководител на обекта от страна на 
Изпълнителя и от представител на Строителния надзор с необходимата според случая 
квалификация. 

При подготовка за предаване на обекта, Изпълнителят ще изготви окончателна 
екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, 
записите в заповедната книга на строежа , изработените допълнително или актуализирани 
проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на 
СМР. При комплектоване на екзекутивната документация, на нея ще се посочат всички 
извършени промени и обясненията за тях. 
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На актуализиране ще подлежат само тези документи и чертежи, на които се налагат 
промени с оглед на изпълнените СМР, а останалите ще се приложат без изменение 
подпечатани с печат „Важи за екзекутив“. 

Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в 
строителния процес според нормативните изисквания. 

Изпълнителят ще се съобразява с указанията на Строителния надзор относно 
идентификация и контрол на редакциите на проектната документация и ще ги следва през 
цялото време на изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна документация. 

 

V. АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО 
Изпълнителят е длъжен да създаде и/или подпише всички Актове и Протоколи, 

съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. 

Изпълнителят е длъжен да окаже пълно съдействие на останалите участници при 
подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия. 

Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните 
изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на 
подготовката и провеждането на приемателния процес. 

 
VI. ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 

Изпълнителят следва да организира своята дейност в съответствие с основните 
документи към договора и изискванията на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 
2020. 

Изпълнителят е длъжен да осигурява достъп и информация по всяко време на 
оправомощени лица и длъжности, като: 

- Представители на строителния надзор; 
- Представители на Възложителя или на упълномощени по силата на договор 

длъжностни лица; 
- Представители на ръководните органи на управлението на изпълнението на обекта; 
- Представители на контролни органи по силата на официални разпоредби; 
- Представители на проверяващи или одитиращи органи и институции; 
- Да предоставя информация за медии след официално съгласуване с Възложителя. 
Да съдейства на оправомощените лица за набиране, документиране, архивиране и 

комплектоване на всички необходими документи на Възложителя за своевременното 
финансиране, верифициране и одитиране на проекта. 

 
 
Важно! На основание чл. 48, ал. 2 от ЗОП, Всяко посочване на стандарт, 

спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон се 
допълва с думите „или еквивалентно/и"! 

 

 
VII. СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТАНДАРТИ И НОРМИ 

Ако в Договора или в Приложението с индивидуалните предписания за конкретен 
обект има поставено условие доставените изделия и материали, извършената работа и 
изпитванията да отговорят на изискванията на определени стандарти, то трябва да бъде 
прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти, в случай че няма 
друго специално указание. 
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Каталози и препоръки на производителите 

Каталозите, инструкциите и препоръките (технологични карти) на Производителя за 
материал, оборудване или продукт, определени в съответствие с техническите стандарти, 
физическите параметри, техническите характеристики и изходните данни или технологията 
за полагане или монтаж, съхранение, детайли и пр. не освобождават Изпълнителя, от които 
и да било от неговите договорни задължения и гаранции за качество. 

 
            

 


