
 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

за обществена поръчка с предмет: 

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДГ №25 „ВЕСЕЛА“ В ГРАД ДОБРИЧ” 

 

 

I. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА 

Във връзка с реализацията на Капиталова програма на Община град Добрич за 2019 

г. се налага провеждането на обществена поръчка, за избор на изпълнител на строително-

монтажни разботи (СМР), с предмет: „Основен ремонт на ДГ №25 „Весела“ в град 

Добрич”.  

Дейностите предвидени за изпълнение включват конструктивно укрепване на 

административен корпус, ремонт на площадкова канализация и подмяна на подпорна 

стена, находящи се в двора на детската градина. 

Сградата се намира в УПИ III, кв. №596, жк „Русия 2“, град Добрич, ул. „Никола 

Петков“ №28, град Добрич. 

 Сградата е четвърта категория буква "б" (съгласно чл. 137, ал.1, т. 3 (б) от ЗУТ и  

Наредба №1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи чл.8, ал.2, т. 3). 

 

Функционално разпределение 

Сградата се състои от пет блок-секции, представляващи 4 корпуса и топла връзка 

между два от тях. Три от блок-секциите са двуетажни сгради.  В югозападното и 

югоизточното двуетажни тела са разположени помещенията на детските групи с 

обслужващите ги помещения - разливни, гардеробни и санитарни възли към всяка група. 

В северозападния корпус са разположени помещения на администрацията, лекарски 

кабинет, както и кухненския блок, с подготвителни помещения, складове и помещение за 

отпадъците. В североизточния корпус на първо ниво е разположено котелно с обслужващи 

помещения и склад, на второ ниво са разположени перално помещение и санитарен възел. 

Между различните блок-секции на сградата са образувани два вътрешни „двора“, с 

приблизително квадратна форма, изцяло покрити с плочници. 

Покривите на всички сгради е тип  плосък, „топъл“, с финишно покритие от битумна 

хидроизолация. 

Сградите са достъпни с входове от югоизток и североизток за обслужване на 

детските групи, от северозапад за администрацията и отделен вход от североизток за 

обслужване на самостоятелния корпус, в който се намира котелното. 

В детската градина се провеждат занимания с деца разделени на 6 групи от по 25 

деца, на възраст от 2 до 4 години. 

 

  

II. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:  

           Прогнозната стойност на обществената поръчка е: до …….. лева 

(…………………………………..) без ДДС или ……… (…………………………..) лева с 

ДДС, с включени непредвидени разходи. 

Прогнозната стойност на поръчката се явява максимална стойност за офериране от 

участника. 



 

 

Участник, предложил обща цена за изпълнение на поръчката, по-висока от 

прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие. 

 

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:  
Срокът за изпълнение на СМР е съгласно офертата на избрания за Изпълнител 

участник, в зависимост от предложените от него срокове в Предложение за изпълнение на 

поръчката.      

Срок за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол 

за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на 

строежа (Приложение 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение 15 към 

чл.7, ал.3, т.15 от Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството). 

Срокът за изпълнение на всички видове СМР от предмета на поръчката е по 

предложение на участника. Участникът в своето „Предложение за изпълнение на 

поръчката” – по образец на Възложителя, следва да предложи срок за изпълнение на 

поръчката в календарни дни, който ПОДЛЕЖИ на оценка. 

Срокът за изпълнение на СМР не може да бъде по-кратък от 90 (деветдесет) 

календарни дни и по-дълъг от 120 (сто и двадесет) календарни дни, и при изпълнението 

на договора продължителността му не трябва да надвишава оферирания срок в 

Предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя.  

 

Участник, който предложи срок за изпълнение на СМР, по-кратък от поставения 

минимален срок или по-дълъг от поставения максимален срок, ще бъде отстраняван 

от по-нататъшно участие в процедурата. 

 

IV. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Основен ремонт на ДГ №25 „Весела“ 

в град Добрич” и включва: 

- подмяна на част от канализацията за битови води и сградно канализационно 

отклонение към същ. РШ; 

- укрепване на земната основа на едноетажна сграда администрация чрез 

инжекционни микропилоти; 

- възстановяване на стоманобетонни конструктивни елементи и тухлени зидове; 

- изграждане на нова подпорна стена в северната част на двора. 

 

За обекта, предмет на настоящата обществена поръчка има изготвени и одобрени по 

надлежния ред следните инвестиционни проекти:  

- Основен ремонт/реконструкция/обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на обекти от образователната инфраструктура в Община град 

Добрич. Основно обновяване и ремонт на сгради на детски градини и училища на 

територията на Община град Добрич - № ОП – 248 / 2015 г. за  ДГ № 12 „Щурче”,  

№ ОП – 247 / 2015 г. за ДГ № 18 „Дора Габе” и № ОП – 250 / 2015 г. за ДГ № 25 

„Весела”, и  



 

 

- Актуализация и допълване на одобрени инвестиционни проекти, с цел укрепване и 

осигуряване на конструктивната носимоспособност, сеизмичната осигуреност, 

безопасни експлоатационни условия и дълготрайност на строежи, за следните 

обекти находящи се в град Добрич: ДГ № 12 „Щурче”,  ДГ № 18 „Дора Габе” и ДГ 

№ 25 „Весела”.  

 

Инвестиционният проект, предмет на настоящата обществена поръчка за ДГ №25 

„Весела‘: Актуализация и допълване на одобрени инвестиционни проекти, с цел укрепване 

и осигуряване на конструктивната носимоспособност, сеизмичната осигуреност, 

безопасни експлоатационни условия и дълготрайност на строежи, за ДГ № 25 „Весела”, 

е разделен на 5 етапа. 

1. Проектно решение  
Проектът предвижда следните основни строителни дейности:  

- изграждането на система за мониторинг на деформациите –  изграждане на реперна 

мрежа и провеждането на периодични геодезически измервания; Тази дейност не е 

предмет на настоящата обществена поръчка.   
- подмяна на площадкова канализация;  
- укрепване на земната основа на едноетажния административен корпус чрез 

инжекционни микропилоти;  
- възстановяване на конструктивни елементи и тухлени зидове;  
- антисеизмично укрепване на сградата; Тази дейност не е предмет на настоящата 

обществена поръчка.  
- изграждане на нова подпорна стена в северната част на двора. 

 

2. Етапи на изграждане  
Предвидените в цялостния проект дейности са от различно естество и тип. 

Спецификата на предвидените строително монтажни работи и дейности позволява 

изпълнението на някои от тях като независимо една от друга, както технологично, така и 

съобразно разпоредбите на чл. 152 ал. 2 от ЗУТ. Това дава възможност да има етапност 

при строителството.  
Етапи:  

2.1. Първи етап – подмяна на част от канализацията за битови води и сградно 

канализационно отклонение към същ. РШ;  
2.2. Втори етап - Укрепване на земната основа на едноетажна сграда 

администрация чрез инжекционни микропилоти  
2.3. Трети етап -  Възстановяване на конструктивни елементи и тухлени зидове:  
    „Възстановяване на стоманобетонни елементи с десортиран бетон, обрушено 

бетонно покритие и корозирала армировка“ и „Инжекционни системи за поправка 

на пукнатини в стоманобетонови елементи и тухлени зидове“.  
2.4. Четвърти етап - Антисеизмично укрепване на сградата. – Този етап не е 

предмет на настоящата обществена поръчка.  
2.5. Пети етап - Изграждане на нова подпорна стена в северната част на двора.  
 



 

 

Има етапи, които задължително е необходимо да се изпълнят в следната 

последователност:  

първо: „Подмяна на част от канализацията за битови води и сградно канализационно 

отклонение към същ. РШ  

второ: „Укрепване на земната основа на едноетажния административен корпус чрез 

инжекционни микропилоти“,  

         трето: „Възстановяване на конструктивни елементи и тухлени зидове“. 

 

3. Описание на етапите  
3.1. Подмяна на част от канализацията за битови води и сградно канализационно  
отклонение към същ. РШ  

Във връзка с направените геоложки сондажи на почвата около сградите и 

установените силно наводнени льосови почви и като се има предвид, че льосът е типична 

пропадъчна почва, която рязко намалява своя деформационен модул при увеличаване на 

водното съдържание, то е необходимо да се предотврати навлизането на канални 

отпадъчни води в почвата около сградата, с оглед предотваратяване на бъдещи дефекти по 

елементите на строежа. Вкопаната канализация е от каменинови тръби, положени в 

охранителен канал е компрометирана, вследствие на счупване и разместване на тръбите. 

Изтичащите от нея отпадни води, преминават през нехидроизолирания бетонов 

инсталационен канал, попадат в основата на сградата и наводняват почвата под 

фундаментите. Във връзка със спецификата на обекта е нужна подмяната на 

амортизираната площадкова канализация с цел предотвратяване опасността от течове в 

почвата.  
Проектната разработка предвижда:  

- подмяна на вкопаните събирателни канализационни клонове на първия етаж в 

санитарните помещения с нови;  
- изпълнение на нови събирателни РШ във вътрешните дворове за подменените 

канализационни клонове;  
- напорна канализация, чрез монтирането на канална помпена шахта във вътрешния 

двор на сградата и припомпване на каналните води от вътрешните дворове до 

включването им в съществуващата дворна РШ към съществуващото СКО.  
С оглед запазване цялостта на съществуващите основи и предотвратяване на 

възможност за нови течове от тръбопроводите е предвидено те да се изпълнят „ видими“- 

окачени по строителните елементи на сградата. Припомпената вода, чрез канална помпена 

шахта и напорен тръбопровод, изпълнен от HDPE тръби окачени по външната стена на 

вътрешния двор, по тавана на склада и вкопан извън сградата, ще се заусти в 

съществуващата дворна РШ към съществуващото СКО.  
Предвидени строително-монтажни работи са:  
- Канализация за битови води;  
- Сградно канализационно отклонение към същ. РШ; 

  
3.2. Укрепване на земната основа на едноетажния административен корпус чрез 

инжекционни микропилоти.  



 

 

Предвидени строително-монтажни работи са:  

- Изпълнение на сондажи за инжекционни микропилоти, оборудването им с 

инжекционни тръби и заливане с екранен разтвор; 

- Изпълнение на отвори в подовата плоча на кота ±0,00 и запълване на празнините и 

каверните непосредствено под плочата с циментов; 

- Просондиране през отворите и инжектиране на инжекционен циментов разтвор; 

- Изпълнение (инжектиране) на инжекционните микропилоти.; 

- Проектната разработка предвижда и архитектурни строително-монтажни работи, 

съпътстващи изграждането на инжекционните микропилоти. Това са възстановяване на 

вътрешните настилки на помещенията и прилежащите външни настилки около сградата. 
 
3.3. Възстановяване на конструктивни елементи и тухлени зидове   

Възстановяване на стоманобетонни елементи с десортиран бетон, обрушено бетонно 

покритие и корозирала армировка чрез  инжекционни системи за поправка на пукнатини в 

стоманобетонови елементи и тухлени зидове 
 
3.4. Антисеизмично укрепване на сградата - Не е предмет на настоящата 

обществена поръчка.  

 

3.5. Изграждане на нова подпорна стена в северната част на двора   
Този етап предвижда разрушаване съществуващата до този момент подпорна стена, 

намираща се в северната част на двора, и изграждане на мястото й на нова 

стоманобетонна подпорна стена. 

 

Средствата, предвидени в Капиталова програма на Община град Добрич за 2019 година са 

за извършване на първи, втори, трети и пети етапи, без четвърти. 

 

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

Изпълнението за обекта, предмет на поръчката, включва извършване на СМР, 

предвидени в изготвения и одобрен работен проект, количествено измерени в част сметна 

документация. 

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство” от 

ЗУТ и започва след подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка. 

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях за строежите се 

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в 

Поканата за участие и Техническата спецификация. 

Изпълнителят изпълнява СМР за обекта, предмет на поръчката, в съответствие с 

издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а 

от ЗУТ. 

По време на изпълнението на СМР, лицензиран консултант – строителен надзор (чл. 

166 от ЗУТ) въз основа на сключен договор с Възложителя за обекта ще упражнява 

строителен надзор в обхвата на договора си и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ. 

По време на изпълнението на СМР, Възложителят ще осигури за обекта 

упражняването на инвеститорски контрол. 



 

 

Във връзка с точното спазване на инвестиционния проект при изпълнението на СМР, 

авторите на приложимата проектна документация по части, ще осъществяват авторски 

надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С 

осъществяването на надзор от експертите проектанти – автори на отделни части на 

работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта за строеж, спазването на 

архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката 

на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 

(приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на 

съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г). Всички образци на 

документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват от споменатите по-

горе участници. Възложителят ще се представлява от Общината. 

При изпълнение на СМР изпълнителят следва да се съобразява със заложените 

изисквания в одобрения инвестиционен проект, като при всички възникнали 

неясноти или проблеми следва да търси указанията на Проектанта. 

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в 

съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите 

спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и 

добрите строителни практики в България и в Европа. 

Всички строителни продукти и материали, които се влагат от Изпълнителя при 

изпълнението на СМР, трябва да имат оценено съответствие съгласно нормативната 

уредба. 

Изпълнителят следва да изпълни строежа по такъв начин, че да не представлява 

заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на 

околната среда при: 

 отделяне на отровни газове; 

 наличие на опасни частици или газове във въздуха; 

 излъчване на опасна радиация; 

 замърсяване или отравяне на водата или почвата; 

 неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;  

 наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на 

строежа. 

Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на 

строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, 

трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за 

съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език. 

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават 

подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в 

строежите и само такива, които са заложени в одобрените проекти със съответните им 

технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, 

определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. 

Всички подлежащи на влагане продукти, материали и оборудване се приемат с 

протокол от Проектант, Възложител, Инвеститорски контрол, Строителен надзор.  

 



 

 

Строителни продукти и уреди, потребяващи енергия. 

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение 

на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя. 

В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в проекта и 

отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните 

материали и оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за 

качество и произход, декларации за съответствие от производителя или от представителя 

му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към 

продуктите и другите подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя. 

Всяка промяна в одобрения проект трябва да бъде съгласувана и одобрена от 

Възложителя. 

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, 

материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за 

изпълнение на строежа. 

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според 

одобрения от Възложителя работен проект и качество, съответстващо на БДС. Да 

съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други 

нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги 

отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от 

съответните държавни институции. 

Изпълнителят трябва да съхранява Заповедната книга на строежа. Всички 

предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и 

подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в 

обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е 

промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството. 

 

Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

План за безопасност и здраве. 

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва 

да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно 

безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при 

строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на 

всички лица, които се намират на строителната площадка. 

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в 

страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания 

и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически 

нормативни документи за строителство. 

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните 

органи План за безопасност и здраве за строежа. Изпълнителят осигурява Координатор по 

безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба 

№ 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи. 



 

 

Изисквания относно опазване на околната среда. 

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да 

ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. 

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да 

възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си 

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

 

VI. КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС  

Контролът се осъществява от: 

 Консултант, осъществяващ строителен надзор; 

 Директорът на детската градина; 

 Възложителят, чрез Експерти, осъществяващи инвеститорски контрол; 

Възложителят ще осигури Консултанти, които ще упражняват строителен надзор 

съгласно чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ и Инвеститорски контрол. 

Лицата, които осъществяват посочения по-горе контрол може по всяко време да 

инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават 

инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната 

технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, 

отклонения и ниско качество на изпълнение, работите се спират и Възложителят 

уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. 

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните 

работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат 

съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитвания. 

По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до 

подписване на акт за установяване на годността за приемане на строежа (Образец 15) ще 

се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно: 

 съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените 

строителни книжа и КСС; 

 съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в 

проектната документация и техническа спецификация; 

 съответствие с представените от Изпълнителя и приетите от Възложителя като 

неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове; 

Контролът по отношение на разходите 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 работните проекти и 

всички изменения в тях, одобрени от общината; 

- измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане 

наизвършени 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 работния проект; 

- проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици. 

Проверки и изпитвания. 

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на 

упълномощени представители на Възложителя и Консултанта. 

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва 

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

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се 

извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение. 

VII. ОБЩИ СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ И ПРАВИЛА 

При изпълнение на СМР на обекта да се спазва националното законодателство и 

добрите европейски практики. 

Основните нормативни актове: 

 Закон за устройство на територията; 

 Наредба № РД-02-20-2 от 8 юни 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и 

приемане на хидроизолационни системи на строежите; 

 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; 

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

строителството; 

 Наредба №РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България; 

 Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и 

норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

 Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително 

на хората с увреждания; 

 Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност; 

 Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

 Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП); 

 И всички други действащи към момента закони, наредби, правилници, 

ръководства, технически разпореждания и други отнасящи се до предмета на поръчката; 

При изпълнението на строежите трябва да се влагат, строителни продукти, които 

осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в 

приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 

март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на 

строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както 

следва: 



 

 

 носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на 

строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време на 

строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания; 

 безопасност при пожар; 

 хигиена, опазване на здравето и живота на хората; 

 безопасна експлоатация; 

 защита от шум и опазване на околната среда; 

 енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение; 

 устойчиво използване на природните ресурси. 

 

VIII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ 

1. Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са 

годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към 

строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да 

отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по 

отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за 

вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания. 

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за 

определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:  

 „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и 

пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни 

показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по 

отношение на основните изисквания към строежите;  

 „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен 

производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва 

да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите; 

 „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния 

продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите; 

 „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава 

експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, 

изразени като ниво, клас или в описание. 

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в 

съответствие с Регламент № 305/2011, чл. 5, ал. 2  и 3 от ЗТИП и Наредбата за 

съществените изисквания към строежите на МРРБ, приета с ПМС № 325 от 06 декември 

2006г. на МС и оценяване на съответствието на строителните продукти. Строителните 

продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи 

предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на 

български език. Декларациите са: 

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискваниятана Регламент 

(ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато 

за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена 

Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни 

показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“; 



 

 

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е 

обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При 

съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася 

маркировката „СЕ“; 

3)декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато  

строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно 

производство, за влагане в един единствен строеж. 

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални 

изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са 

определени. 

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи 

характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само 

такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически 

характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени 

със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. 

Всяка доставка се контролира от Консултантът, упражняващ строителен надзор на 

строежа. 

 

IX. СПИРАНЕ, ПРОДЪЛЖАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК. 

 

Спиране на строителството: 

Изпълнението на СМР на обекта може да бъде спряно поради: искания за изменения 

в проектите; неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора; забавяне 

доставката на машини и съоръжения; неблагоприятни геоложки условия; смяна на някои 

от участниците в строителството; спиране на строителството по предвидения в ЗУТ ред 

или по друга причина. Спирането се констатира с подписването на акт за установяване 

състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, 

т. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството) от страна на Възложителя, строителя, проектантите по съответните части 

на изпълненото строителство, технически правоспособните физически лица по 

съответните части за изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен 

надзор, лицето, упражняващо строителен надзор, и лицето, упражняващо технически 

контрол за част „Конструктивна“, ако е приложимо. 

 

Продължаване на строителството: 

След отстраняване на причините, довели до спиране на строителството, се съставя и 

подписва акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните 

работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и 

предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството други случаи (приложение № 11) и строителството 

се възобновява. 

 

Приемане на изпълнението: 



 

 

При установяване в хода на изпълнението на некачествено изпълнени строително-

монтажни работи, вкл. влагане на лошокачествени или нестандартни материали и др., се 

спира изпълнението им и не се заплаща възнаграждение за тях. За констатираните такива, 

Възложителят уведомява Изпълнителя.  

Приемането на обекта след извършването на всички строително-монтажни работи се 

удостоверява чрез подписване на констативен акт за установяване годността за приемане 

на строежа (приложение №15), съставен на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ и подписан от 

Възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо 

строителен надзор и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили 

строителен надзор по съответните части. С този акт се извършва предаването на строежа и 

строителната документация от Изпълнителя (Строителя) на Възложителя.  

 

Документи, които следва да представи Изпълнителят при искане за плащане: 

При искане за заплащане на извършено СМР, Изпълнителят следва да представи: 

заповедна книга, протоколи за приемане на извършени СМР, заменителни таблици, пълна 

строителна документация съгласно Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените 

материали, сертификати, становища, протоколи от изпитвания и др. приложими, и 

екзекутивна документация, ако е приложимо. 

Протокол (бивш образец 19) - следва да се представи образец на Протокол за 

приемане на извършени СМР във формат “xls.” (MS Office Excel) и подписан на хартиен 

носител. 

Заменителна таблица - В случай на извършени промени и приключили СМР, 

Изпълнителят следва да представи заменителна таблица за извършени промени в СМР във 

формат “xls.” (MS Office Excel) и на хартиен носител. 

 

Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи. Гаранционни 

условия: 

Гаранционният срок на изпълнените СМР на обекта е съгласно офертата на 

Изпълнителя („Предложение за изпълнение на поръчката”) и не трябва да е по-малък от 

посочените в чл. 20, ал. 4 от 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, и не по-голям от 

удвоения размер на минималните гаранционни срокове. 

Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на: 

- удостоверение за въвеждане в експлоатация за строежа, предмета на договора по 

чл. 177, ал. 3 от ЗУТ от органа, издал разрешението за строеж; 

За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява 

писмено Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да започне работа за отстраняване на 

дефектите в минималния технологично необходим срок, одобрен от Възложителя. 

Възложителят може сам да отстрани проявилите се в гаранционните срокове 

дефекти в случаите когато Изпълнителят не отстрани същите и да прихване направените 

от него разходи от гаранцията за изпълнение на договора. Ако стойността на извършените 

разходи надвишава размера на гаранцията за изпълнение на договора или същата е 

изчерпана, Изпълнителят възстановява на Възложителя разликата в седемдневен срок от 

получаване на писмена покана. В случаите, когато Изпълнителят не възстанови 



 

 

доброволно разликата включително когато гаранцията за изпълнение на договора е 

изчерпана, Възложителят реализира претенцията си по общия исков ред. 

 

Неразделна част от Техническата спецификация е инвестиционен проект в 

работна фаза и количествени сметки. 

Забележка:  

При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, 

изискване или друго подобно в настоящата спецификация, в инвестиционните 

проекти, част от нея, както и навсякъде другаде от документите по настоящата 

процедура, следва да се има предвид, че е допустимо да се предложи еквивалент. 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ГОДНОСТТА (ПРАВОСПОСОБНОСТТА) ЗА 

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ: 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, 

за изпълнение на строежи - първа група, четвърта категория или по-висока категория, 

съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 

от ЗУТ. Документи, чрез които се доказва съответствието с това изискване – 

Удостоверение за вписване в ЦПРС, а за чуждестранните участници – еквивалентен 

документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава 

- членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в 

съответен регистър на тази държава. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ : 

Участникът следва да притежава застраховка „Професионална отговорност в 

строителството“, с покритие в размер съгласно минималната застрахователна сума за 

обекта, предмет на поръчката, определена с чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и 

реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

Съгласно  чл. 5 ал. 2 т. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане 

в проектирането и строителството, Минималната застрахователна сума за 

строител, за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ е 100 000 лв. 

За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за 

професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но 

направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран 

участникът.  

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 

СПОСОБНОСТИ : 

1. Участникът следва да е изпълнил през последните пет години, считано от датата 

на подаване на офертата, дейности – строителство с предмет, идентичен или сходен с 

този на поръчката на минимум 1 (един) обект, като обемът не е от значение.  

Под строителство, сходно с предмета на поръчката се разбира ново 

строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция на сграда – строеж 

четвърта или по-висока категория по смисъла на чл. 137 ЗУТ, включващи дейности 



 

 

по укрепване на земната основа в съществуващи сгради посредством инжекционни 

микропилоти. 

За изпълнено се счита строителство за строеж/обект, въведен в 

експлоатация. 

 

2. Участникът следва да разполага с персонал, който ще отговаря за изпълнението 

на поръчката с определена професионална компетентност за това, като минимум, както 

следва: 

2.1. Технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл. 163а от ЗУТ или 

еквивалент. Посоченият експерт следва да притежава и опит като технически 

ръководител в изпълнението на завършено строителство с предмет, идентичен или 

сходен с този на поръчката на минимум 1 (един) обект, като обемът не е от значение 

2.2. Експерт по безопасност и здраве - да притежава актуално удостоверение за 

„Длъжностно лице по безопасност и здраве”, или еквивалентен документ за чуждестранни 

лица. Посоченият експерт следва да притежава и опит като експерт по безопасност и 

здраве в изпълнението на минимум едно завършено строителство: ново строителство 

и/или основен ремонт и/или реконструкция на сграда. 

Забележка:  

Възложителят допуска съвместяване на двете длъжности, при изпълнение на 

поръчката.  

 

                                 КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА  

 

Критерий за възлагане:  Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: Цена 

и качествени показатели    

Методика за определяне на комплексната оценка  

 Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде 

избрана икономически най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма 

степен отговаря на предварително обявените от възложителя условия.   
 Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да 

получи дадена оферта е 100 точки.   
На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.  

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 

класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:  
1. по-ниска предложена цена;  

2. по-изгодно предложение по показатели извън посочения по т. 1, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест.  

В случай че, участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горния ред, 

комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 

на първо място оферти.  
  

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:  
 



 

 

   Показател – П  

(наименование)  

Максимално 

възможен бр. точки  

Относителна 

тежест в КО  

1. Срок за изпълнение на СМР – П1  100  50 %  

2. Ценово предложение – П2 100  50 %  

  

 Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:  

  

  КО = П1 х 50% + П2 х 50%    

  

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които 

е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите 

за подбор. Преди да пристъпи към оценяване на показателите от предложенията за 

изпълнение на поръчката на участниците, Комисията проверява дали същите са 

подготвени и представени в съответствие с изискванията на поръчката и 

техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от 

обществената поръчка участник, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на Възложителя.  

  

  Начин за определяне на оценката по всеки показател:  
  

Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” – П1  

Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на строително-

монтажните работи в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът 

за изпълнение на СМР е предложен в различна мерна единица. Максимален брой точки по 

показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 

50%. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:   

  

П2 = (П2min / П2i) х 100 = .......... (брой точки)  

  

Където П2i е предложеният срок на изпълнение на СМР съгласно Предложението за 

изпълнение на поръчката на съответния участник.  

Където П2min е минималният предложен срок на изпълнение на СМР съгласно 

Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници.  

  

* Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол 

за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на 

строежа (Приложение 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение 15 

към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството). 
 



 

 

**Участници, които предложат срок за изпълнение на СМР за обособена позиция, по-

кратък от поставения минимален срок или по-дълъг от поставения максимален срок, ще 

бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата.  

 
Всеки участник във възлагането следва да представи към техническото предложение 

линеен календарен график за изпълнение на поръчката – Приложение №А. Графикът 

следва да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. 

Линейният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията 

на одобрения проект и техническата спецификация на Възложителя. Линейният 

календарен график е график за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да 

отразява всички посочени в КС дейности. В графика следва да се посочи времето за 

изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят на необходимите строителни 

лица (работници) за всяка една операция и общите за проекта човекодни. В графика 

участникът следва да посочи броя и вида на необходимата механизация за всяка една 

дейност, посочена в КС.  

 

Линейният календарен график следва да обосновава предложения от участника срок за 

изпълнение на СМР. В противен случай участникът ще бъде отстранен от възлагането. 

 

Участник, чийто линеен календарен график има липсващи изискуеми показатели, показва 

технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие с 

техническите спецификации, одобрения проект или други условия, заложени в поръчката 

или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се отстранява. 

 

Предложеният от участниците линеен график трябва да включва целия процес на 

изпълнение на поръчката от момента на започване на работа (от датата на предаване на 

площадката) до момента на приключване на работата по обекта и предаване на 

изпълнението с протокол на Възложителя.  

 

Когато в техническото предложение и неговите приложения участникът е допуснал 

вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната 

последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната 

технология, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на 

поръчката, участникът се отстранява. 

 

Когато техническото предложение не съответства на ценовото предложение по отношение 

на дейностите за изпълнение на поръчката, ангажираните строителни работници по 

квалификация и брой, използваната техника и механизация, времевите предложения, 

участникът се отстранява. 

 

Ако участник не представи линеен календарен график към техническото си предложение 

или представеното от него техническо предложение или приложения линеен календарен 

график към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен 

от участие във възлагането.  

 

Офертата следва да съдържа Декларация за оглед – подписана от директорката на 

детската градина или определено от нея лице. 


