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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

Център за настаняване от семеен тип се реализира в рамките на договор 
BG161РООО1/1.1-12/2011/049 по проект „Подай ръка“, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целевата група са деца 
от 3 до 18 години - момичета и момчета, с лека и средна степен на с умствена изостаналост 
и физически увреждания, на които да се предостави социална услуга от резидентен тип, 
осигуряваща жизнена среда за пълноценно израстване и развитие.

Услугите, предоставяни в “Центъра за настаняване от семеен тип“, ще отговарят на 
критериите и стандартите, предвидени в Закона за социално подпомагане, Правилника за 
прилагане на Закона за социалното подпомагане и останалите действащи нормативни 
актове, както следва: за местоположение и материална база, за хранене, здравни грижи, 
търсене на работа и подкрепа при трудова заетост образователни услуги и информация, 
организация на свободното време и личните контакти.

Квалифициран персонал от социални работници, медицински сестри и възпитатели 
ще полага грижи и ще прилага индивидуален подход съобразен с конкретните потребности 
на всяко настанено лице.

С реализирането на проекта „Център за настаняване от семеен тип“ и 
осъществяването на дейността му - съобразена с изпълнение на критериите и стандартите 
за социални услуги за деца, Закона за закрила на детето, Закона за социално подпомагане и 
правилниците за тяхното прилагане, община Смолян допринася за пълноценно физическо, 
емоционално и познавателно развитие и социално включване на децата в естествената за 
тях среда. Усилията са насочни към постоянна качествена и индивидуализирана грижа, 
която гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие, 
личностното съзряване и социалното включване на всяко дете в естествената за него среда;

С функционалната дейност на центъра за настаняване от семеен тип се очаква 
постигането на следните цели:

• Задоволяване основните жизнени потребности на децата от храна, подслон, 
сигурност, развитие и осигуряване на условия за тяхното надграждане;

• Осигуряване на сигурна и безопасна среда за живот и задоволяване на базовите 
потребности на децата;

• Осигуряване на всяко дете достъп до специализирани здравни, социални, 
образователни и други услуги в общността;

• Консултиране и информиране;
• Задоволяване на образователните потребности;
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• Осигуряване на условия и подкрепа на всяко дете за придобиване на знания и 
развиване на умения и готовност за самостоятелен и независим живот;

• Създаване на условия за свободно изразяване на мнения и взимане на 
самостоятелно решение от децата, както и участие при обсъждането на въпроси, свързани с 
ежедневието и вътрешния ред.

II. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строителни и монтажни 
работи за изграждане на сграда - център за настаняване от семеен тип в кв. Устово в гр. 
Смолян. Строителството се изпълнява по инвестиционен проект, разработен по възлагане 
от инвеститора и третира носещата конструкция на център за настаняване от семеен тип, в 
упи XI -  „за ЦНСТ”, кв. 100 по плана на гр. Смолян, кв.Устово (ПИ 9260150) Община 
Смолян, Област Смолян.

Технико -  икономически показатели:
ПЛОЩ НА ИМОТА 1 319.43 m2
ЗП 360.63 m2
РЗП 688.27 m2
КИНТ 0.52
ПЛ 27.33 %
ОЗЕЛЕНЕНА ПЛОЩ 4 9 %

1. Ситуационно решеиие.
Сградата е ориентирана, съобразно санитарно-хигиенните норми, развита е на 2 нива 

с частичен сутерен. При проектирането на подходите към сградата са съобразени с 
наличната денивалация. Достъпната среда е осигурена посредством пешеходна рампа и 
стълби към служебните помещения. Отчетени са специфичните климатични особенности на 
района. Конкретното решение за функционалното разполагане на помещенията в сградата е 
съгласувано с възложитела и съобразено с предоставения за целта терен.

2. Функционално съдържание.
Център за настаняване от семеен тип е разчетен да бъде обитаван от 14 деца от 3 до 18 

години и общо 12-15 души персонал, от които 3-ма на смяна. Сградата е проектирана на 2 
етажа с частичен сутерен. На сутеренно ниво са разположени английски двор, коридор, 
стълбище, асансьор, битова със санитарни възли, помещения по отоплението и складове.

На първи етаж са разположени всички помещения от групата за деца с физически 
увреждания, антре, асансьор, коридор, стълба, дневна-трапезария, кухня и дежурна за 
персонал и санитарни възли.

На втори етаж са разположени всички помещения от групата за деца от 3 до 6 години 
и тези от групата за деца от 7 до 18 години, заедно със децата, приети по спешност, всички 
санитарни възли, както и антре, стълбище, асансьор, коридори и външна евакуационна 
стълба.

3. Строително - технически условия.
Сградата е решена на 2 нива с частичен сутерен, като подпокривното пространство е 

неизползваемо. Изпълнението на сградата е монолитно -  стоманобетонова носеща 
конструкция, тухлени фасадни 25sm и преградни стени 12sm. Покривната конструкция е
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дървена, стъпваща на стоманобетонова плоча със стреха. Наклонът е 21°, като се завършва с 
хидро изолация и керемиди тип „Мизия” или еквивалентни.

Ограждащите стени се предвижда да се изграждат двуслойно с външно положен 
топлоизолиращ пласт EPS 8cm, осигуряващ изискуемите топлоизолационни показатели. 
Всички бетонови повърхности, излизащи на фасадата са топлоизолирани със същия 
материал, за да бъдат прекъснати температурните мостове. Стоманобетоновата плоча на 
таванът се изолира 15ст минерална вата. Подовите настилки гранитогрес, теракот и 
ламинилан паркет са осигурени срещу плъзгане. Под армираната бетонова настилка към 
помещенията, които не са складове, коридори и технически се полага топлоизолация SPS 
6cm. Дограмата на прозорците се предвижда да бъде PVC със стъклопакет и възможности за 
отваряеми и неотваряеми крила -  50 % отваряема площ, 5-камерен профил - цветен, троен 
стъклопакет. Външните врати са с алуминиева дограма и стъклопакет.

Фасадите се завършват с цокъл от каменна облицовка -  „гнайс” или еквивалент, а 
етажите с полимерна мазилка и цвят по избор на проектант и Възложител.

Вътрешният парапет от северозападната страна на сградата е метален с височина 
85см. Подпрозоречните парапети са с височина от 90см. Парапетът на терасата е с плътна 
част и е завършен с метална ръкохватка, с обща височина от 105см. Външният парапет на 
рампата, с наклон в съответствие с чл. 16, ал. 1, т.2 и ал.2 от същата наредба е предвиден 
като двоен парапет с височина на ръкохватките между 50 и 75 cm - за ползване от деца и от 
малки хора, и между 85 и 100 cm - за общо ползване (по чл. 15, ал. 3, Наредба 4/1.07.2009).

Отоплението на сградата е локално с котел на дизел. Цялостното отопление и 
частична вентилация по помещения е подробно разработено в част ОВК.

Осветлението на сградата цялостно е с естествено осветление и е предвидено 
изкуствено. Цялостното осветление и електрическа мрежа по помещения е подробно 
разработено в част ЕЛ.

Канализационната и водоснабдителна мрежа на сградата е решена в част ВК.
Подробна разработка по вертикална планировка, достъпна среда и озеленяване на 

терена с всички детски и градински съоръжения е направена в части ВП и Ландшафна 
архитектура.

4. Констуктивно решение
Сградата е на четири нива, от които едно -  неизползваемо подпокривно пространство. 

Предвижда се конструкцията на сградата да бъде изпълнена по традиционен монолитен 
способ със стоманобетонова носеща конструкция.

Отделните елементи на носещата конструкция са както следва:
>  Основи -  Под сградата се предвижда да бъдат изпълнени ивични и единични 

фундаменти с дебелина 50 ст  -  на две нива. Дълбочината на фундиране се определя от два 
фактора:

- min 80 cm да са под нивото на съществуващия терен,
- и да навлизат min 30 cm в здравия почвен пласт!
Под фундаментите се изпълнява уплътнен насип до постигане на 7 МРа от трошен 

камък с височина 40 cm.
Развити са два типа рандбалки, които осигуряват пространствената работа на 

конструкцията и намаляват изкълчвателната държина на колоните. При разкриването на 
високи подпочвени води -  да се осигури водочерпене с подходящ дебит, което да осигури 
нормални условия за изпълнение на предвидените СМР. Също така да се осигури 
полагането на хидроизолация и дренажна система. Детайли за изолациите и дренажа са 
дадени в проектите по части: Архитектура и ВиК. Също така конструкцията до кота ±0.00 
да се изпълни от бетон с клас по водонепропускливост W0,6. Изпълнява се обратен насип от 
земна маса, уплътнен на пластове от по 2 0 ст  до постигане на 7 МРа (в него се развиват 
хоризонталните клонове на канализацията). Под настилката се изпълнява насип от
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трамбован чакъл - 15 cm, уплътнен до 12 МРа. На чертежи с №№ 2 и 3 са дадени детайли 
на основите на сградата. Ако е необходимо изкопът да се укрепи - по проект на 
изпълнителя.

>  Стени до кота ± 0,00 -  Предвижда се външните стени да бъдат 
стоманобетонови. В горния край на стените се оформя ст. б. пояс със сечение 25/25ст., 
армиран с надлъжна армировка 4N 14 и стремена 0  6 през 25ст.

^  Вертикалните носещи елементи са колони, вертикални пояси и 
стоманобетонова асансьорна клетка. Тя е отделена с фуга 5 ст , запълнена от 
пенополистирол от конструкцията на сградата. Армирането й е показано на чертеж № 14, а 
на колоните и вертикални пояси — на чертеж №13. Надлъжната армировка на ВНЕ се 
снажда като се армировъчните пръти се редуват «късо» /«дълго».

У Хоризонталните носещи елементи са стоманобетонови междуетажни плочи 
с греди, пояси, парапети и бордове към тях. Кофрирането и армирането намеждуетажни 
плочи и на гредите е показано на чертежи №№ 4 до 12.

>  Покривна конструкция -  Предвижда се да бъде изпълнена дървена 
покривна конструкция с покритие от керамични керемиди върху дъсчена обшивка. Да се 
вложи в конструкцията иглолистен дървен материал първо качество с влажност < 15%. 
Дървените елементи се обработват ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с подходящи химически препарати 
против инсекти, гниене и други неблагоприятни въздействия! Механичната обработка на 
дървените елементи да се извърши преди импрегнирането. Огнезащитата на дървеният 
покрив се извършва с воден разтвор на антипирени, например амониеви соли на 
фосфорната и сярната киселина. Покривната конструкция подробно е разработена на 
чертежи 15 и 16.

>  Метална стълба Ст.1 - Разрези и детайли да се гледа чертеж № 17. Детайли 
на парапета -  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

>  Стени -  Всички ограждащи и преградни стени се предвижда да бъдат 
изпълнени от решетъчни керамични тухли с максимално обемно тегло 11,0 kN/т З . Тухлите 
се зидат с вароциментов разтвор или варов, за преградните стени.

5. Материали за изпълнение на конструкцията:
^  Бетон клас В20 с R=11,5МРа за фундаменти, рандбалки, колони,плочи, греди, 

асансьорна клетка и пояси;
>  Армировъчна стомана: - СтЗ AI с Ra=225MPa,- СтЗ AIII с Ra=375MPa.
>  Решетъчни керамични тухли с максимално обемно тегло 11,0 kN/m3,
^  Газобетон с обемно тегло -  максимум 6,0 kN/m3.
>  СТОМАНА ВстЗпс4 по БДС 2592-71 или S 235 по EN 10025-2
>  СТОМАНА ВстЗкп по БДС 2592-71
^  Иглолистен материал -  1-во качество.

6. Изисквания при изпълнение на строителството - конструкция
При изпълнение на конструкцията да се спазват указанията, дадени в 

конструктивния проект -  чертежите, правилата и нормите за техника на безопасност при 
строително-монтажни работи, изискванията на правилника за изпълнение и приемане на 
строително-монтажните работи и специфичните изисквания на проекта по част: План за 
безопасност и здраве на обекта.

Технологията за изпълнение на конструкцията -  по отделен проект! Задължително 
условие при нейното изработване е да се осигури стабилитета на конструкцията на ВСЕКИ 
етап от изпълнението!

При бетониране при температури под +5° С да се изискат допълнителни указания от 
проектанта.
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ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА КОНСТРУКЦИЯТА И ОТДЕЛНИТЕ Й 
ЕЛЕМЕНТИ ДА СТАВА СЪЕЛАСНО ПИП СМР!

При всяка евентуална промяна в проекта или неясноти за изпълнението 
своевременно да се уведомява проектанта — конструктор за съгласие и допълнителни 
указания. Да не се извършва бетониране преди да са приети от проектанта — конструктор 
армировката на носещите конструктивни елементи!

7. Електрически инсталации
Проектът е изготвен по архитектурни планове, ВиК и ОВиК и съдържа следните 

видове ел. инсталации:
-Електрозахранване и разпределителни табла.
-Инсталация осветление и контакти.
-Структурна кабелна, телефонна и TV система.
-Мълниезащитна инсталация.
-Заземителна инсталация.
-Ситуация на кабели НН.

Захранващи линии и ел. табла
От табло електромерно с кабел N Y Y 5x50mm се захранва ЕРТ/Елавно 

Разпределително Табло/ намиращо се на кота +0,00. От ГРТ се захранват консуматори на 
първия етаж, Т1 и Тсутерен по радиална схема за втори етаж и сутерен. Сечението на 
кабелите са отразани на разчетната схема на таблата.

Общата разчетна максимална мощност е 56 kW.
Схемата на захранване на електромерното разпределително табло Телектромерно е 

TN-C-S, при която функциите на защитния и неутралния проводник /PEN/ са обединени и 
се осъществяват от един проводник от източника до електромерното табло. Там защитния 
/РЕ/ и неутралния /N/ се разделят и не се свързват никъде повече, като инсталациите са с 3 и 
5 проводни. Всички табла ще са в съответствие с БДС EN60439-1. Предпазителите са 
изчислени по номинален или пусков /за двигателите/ ток. Предвидено е монтирането на 
дефектно-токови защити 30 т А  на токовите кръгове за контактните излази, които захранват 
подвижни консуматори и за консуматорите в мокри помещения. Захранващите проводници 
са тип NYY, изтеглени в PVC тръби със съответния диаметър. Кабелите са изчислени по 
трайно токово натоварване и допустим пад на напрежение.

Инсталация осветление и контакти
Осветлението на обекта е съгласно БДС EN12464-1 Светлина и осветление. 

Осветление на работни места за осветеност на помещенията. Съобразно функцийте на 
помещенията се използуват различни осветителни тела показани на легендата на чертежа. 
Приложени са светлотехнически изчисления за помещенията. В зависимост от средата на 
помещенията са използувани тела с различна степен на защита IP21, IP33, IP44. Цялата 
инсталация е трипроводна линия. Управлението на осветлението е с ключове и часовник за 
външно осветление. Осветителната инсталация се изпълнява с проводник NYY скрито във 
гофрирани тръби. Освен нормалното осветление е приложено дежурно и евакуационно 
осветление. Евакуационното осветление се изпълняват от осв.тела с вградена акумулаторна 
батерия. За безопасно напускане на помещенията при пълно отпадане на напрежението е 
предвидено и осветително тяло за евакуационно осветление с пиктограма показваща пътя 
на евакуация. Осветлението е захранено с кабел NYY 3x1,5 в тръба. Осветителните тела са 
със собствени акумулаторни батерии, осигуряващи автономна работа минимум 60 минути.

Инсталацията за контакти обслужва контакти общи нужди. Инсталацията е дадена с 
осветителната инсталация на които в легендата са нанесени всички видове контакти както и 
типа на изпълнението им. Инсталацията контакти се изпълняват с трипроводна и пет
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проводна линия. Всички контакти са тип “Шуко” за скрита инсталация. Контактите ще се 
монтират на височина 0,5м от пода за общи нужди и 1,30м за технологични контакти. В 
помещенията е отразена технология и съгласно в нея са нанесени технол.консуматори 
съобразно мощностите им. Табла вентилация и табло котел е от специализирана фирма. На 
схемите на таблата са отразени захранващите кабели към осветителните тела и контактите. 
Напредпазителите на контактите в таблата е предвидена дефектно токова защита.

Двигателна инсталация - За захранване на консуматорите от част ОВ са 
предвидени двигателни табла.

Сгруктурна кабелна, телефонна и TV система - изграждането на структурна 
кабелна система, телефонна и телевизионна система за обекта обхваща всички спални 
помещения, дневни и дежурен възпитател.

Системата е проектирана за пренос на данни чрез интернет доставчик, а за 
телефоните чрез БТК. Проектът е разработен съгласно изискванията на действащите 
международни стандарти за структурно окабеляване ISO 11801-2 Edition и EN 50173-1. EN 
50173-2, EN 50173-5.

Външното телефонно кабелно трасе включително и входа в сградата се изпълнява 
по указание на БТК и не е предмет на проекта. Оборудването на шкафа се извършва по 
спецификация на инвеститора зависимост от изискванията на ползвателите. Проектът 
предвижда да се изградят: - 15 комуникационни кабелни сегмента Cat.6, ниво +0,00 на 
сградата; 26 комуникационни кабелни сегмента Cat.6, на ниво +3,05 на сградата;

Комуникационните изводи са поместени в конзоли, които са окомплектовани с 2 
конектора RJ45 cat.6, 3 контакта тип „Шуко”. Проектът за изграждане на структурната 
кабелна система е изготвен на база на разпределението на помещенията от архитектурния 
проект и обхваща спални помещения, дневни и дежурен възпитател. Комуникационния 
шкаф се намира в помещение на главно ел. табло. Кабелната телефонна и интернет мрежа 
се изгражда с неекраниран меден кабел FTP 4x2x0.5 принципа на технология тип “звезда”. 
За спални помещения и дежурен възпитател се предиждат по два комуникационни извода 
изпълнени с кабели тип FTP Са^бтерминирани в двойна информационна розетка 
„телефон/компютър”, монтирана в общ блок със съответния брой контакти на ел. 
инсталацията височина 0,5м от готов под на местата посочени на чертежите. Хоризонтално 
и за спусъците кабелите се изтеглят в гофрирани тръби Ф16мм, предварително заложени 
под мазилка. От комуникационния шкаф, намиращ се в помещение на главно ел. табло, се 
изтегля в PVC тръби ф29мм вертикално 26 FTP 4x2x0.5 за спалните помещения и дневните. 
Преминаванията на кабели (PVC тръби) през междуетажните плочи да става през отвор 
500x120 мм. След изтегляне на кабелите отворите се измазват с пожарозащитен хоросан 
Е90.

Кабелна телевизия - инсталацията за кабелната телевизионна система се изгражда 
с коаксиален кабел RG6. В крайните точки се монтират абонатните контакти. Конекторите 
са тип F. Системата е отворена и може да се разширява.

Мълниезащитна инсталация Мълниезащитната инсталация е проектирана 
съгласно "‘Наредба 8 -  за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити 
пространства” ДВ 6/2005 г. Сградата е III категория на мълниезащита, тип Б 
замълниезащитна зона. В двуетажната сграда се предвиждат Збр. мълниеприемници с 
пръти от алуминий с дължина 5,00м, монтирани на покрива. Общите мълниезащитни зони 
за трите мълниеприемника са показани на чертежа.Между трите мълниеприемника ще се 
монтира свързващ проводник AlMgSi0.5 ф8, неизолиран, положен на носачи по билото. 
Отводите ще бъдат 2 бр., изпълнени с проводник AlMgSi0.5 ф8, неизолиран. По керемидите 
отводите ще се положат на носачи през 1м. По външната стена отводите ще се положат под 
топлоизолацията зад улуците. На височина 1.5 м над терена ще се монтира контролна клема 
в ревизионна кутия и след това горещопоцинкована шина 40/4 мм -  под топлоизолацията
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по стената и в изкоп с дълбочина 0,7м до концентрирания заземител. Концентрираните 
заземители са с L63/63/6mm-3m. Съпротивлението на заземлението не трябва да надвишава 
20 Q.

Заземителна инсталация - за защита на персонала от опасно високи допирни 
напрежения е предвидена и разработена заземителна инсталация в асаньорна шахта, 
заземяване двигател асансьор, заземителен контур в котелно и заземяване на метални врати 
с поцинкована шина 40/4. Предвижда се заземителна уредба. За заземяване на фунията се 
предвижда отделен заземител с болт. Съпротивлението на заземлението не трябва да 
надвишава 10 Q.

Ситуация на кабели НН - На ситуация е показано захранването на обекта. Кабела 
е оразмер пад и напрежение.

КОД 01 -Електрообезопасяване:
У Предвидено е заземяване на технологичните съоръжения,корпусите на всички 

двигатели, кабелни скари и метални конструкции,които могат да попаднат под напрежение.
>  Корпусите на всички ел.машини, двигатели, осветителни тела, контакти се 

свързват задължително към петия проводник на ел. мрежата, който не е защитен никъде по 
дължината си с предпазна апаратура и има сигурна метална връзка.

>  Срещу авария ел. съоръжения и захранващите ги линии са предвидени: - за 
защита от къси съединения -  автоматични двуполюсни ичетириполюсни прекъсвачи, 
комплектовани с дефектно токова защита.

>  Съгласно „Нормите за проектиране на мълниезащитата на сгради външни 
съоръжения”, са осигурени технически средства за защита от пряк удар на мълния, защита 
от ел. магнитна индукция и статично електричество.

>  За помещението за ел. табла са осигурени: диелектрически 
килимчета,диелектрически боти, ръкавици, предпазни очила, предупредителни 
табели,пожарогасител.

КОД 04 -  Изкуствено осветление:
За всички помещения е осигурена нормена осветеност, отговаряща на изискванията 

на БДС EN 12464-1 и са отчетени специфичните изисквания на технологията за осветеност 
и начин на монтаж на осв. тела с цел получаване на необходимата осветеност в 
помещенията. Предвидено е евакуационно осветление.

Специфични изисквания към електроинсталациите
Контролът на преходното съпротивление на заземителната уредба трябва да се 

извършва не по-рядко един път в годината в сухите летни месеци, съгласно изискванията на 
правилниците.

С цел осигуряване нормална безопасна работа на електропотребителите да се 
извършват изпитания на ел. двигателите не порядко от един път на две години.

За периодичността на текущите ремонти да се изработят местни заводски 
инструкции в зависимост от конкретните условия.

Аварийният запас от електросъоръжения, части и детайли трябва да отговарят на 
конкретните нужди с цел осигуряване при необходимост нормалната експлоатация на ел. 
съоръженията в помещенията. Оглед и почистване на прах и замърсяване на 
електросъоръженията, двигатели, апаратура и други съоръжения да се провежда в срокове, 
определени съобразно местните условия, но не порядко от един път на три месеца.

Специфични изисквания към осветителната инсталация
В процеса на експлоатация, осв. уредби да се подлагат на следните периодични 

проверки:
>  -не по-рядко от един път в годината да се измерва степента на осветеност в 

контролните точки и нивото на общата осветеност;
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>  състоянието на осв. уредба (наличието на стъкла, решетки и мрежи на осв. 
тела, изправност на уплътненията на осв. тела със специалноизпълнение) да се проверяват с 
периодичност, определена от лицата, които отговарят за ел. инсталациите;

>  По време на измерване на осветеността да се измерва напрежението в точката 
на захранване и в най-отдалечената точка на осветителната инсталация.

Оглед и проверка на осветителната мрежа се извършва със следнатапериодичност:
У измерване на изолационното съпротивление на кабели -  1 път в годината;
>  измерване на товарите и стойността на напрежение в отделни точкина ел. 

инсталацията -  1 път в годината; -проверка на състоянието на работното осветление и 
проверка на съответствието на номиналните токове на прекъсвачите и стопяемите вложки 
на предпазителите с работните - 1 път в годината;

-Почистване на осв. тела, подмяна на изгорелите лампи и ремонт на 
инсталацията да се извършват при изключено напрежение.

- Едновременно с почистване на всички осв. тела да се проверява изправността 
на закрепващите детайли и на контактите.

Всички инсталации да се изпълнят съгласно изискванията на разпоредбите за този вид 
строителство.

8. Отопление и вентилация
Сградата е на три отопляеми нива.
8.1. Отопление:
За отопление е предвиден котелно помещение. Котела е нафтов водогреен Qhom= 46- 

56 kW, комплект с автоматика и горелка; помпен възел ОИ; разширителен съд 60 л.; 
предпазен вентил; помпен възел БГВ; бойлер 300 л. със серпантина и ел.патрон 6 kW.

Горивното стопанство включва: р-р за нафта хоризонтален от полиетилен 2 m3 (в 
отделно помещение) с наливна фуния с филтър груб 2”; дихател с искрогасител 1 /4” и 
нивомер. Захранването на котела става с тръба / г \  финен филтър с меки връзки и 
бързозатварящ вентил V ”.

Котела се зауства в комин 300/400 MM.;h=9.5 м. посредством изолиран фукс ф 160. 
Отоплителната инсталация е двупътна лъчева с вертикални щрангове 2 бр., колекторни 
кутии, тръби от омрежен полиетилен А1 фолио в пода ф 16/2 в гофриран шлаух ф23 и 
отоплителни тела от А1 глидери H500-162W(At=60° С).

Отоплителните тела се комплектоват с радиаторен вентил ъглов V ” с термоглава, 
секретен вентил /г ' и секретен обезвъздушител 3/8”.

Отоплителните тела се монтират на 10 см. от кота готов под и на 3 см. от стени.
Колекторните кутии се монтират на 30 см. от пода.Разпределителната мрежа е с 

наклони 3 %о към котелното.
Разпределителната мрежа и вертикалните щрангове се изолират с тръбна изолация 13

мм.
За балансиране на хидравликата са предвидени баланс-вентили.
Q o h  = 41627 W;
QBrB= = 11746 W;
Режим - 80/60° С ;
Разширителен съд мембранен 60 л.
8.2. Вентилация:
Предвидена е вентилация на складове 2 бр. и пералня СВ-1 и СВ-2, гарантиращи 3 

кратен шъздухообмен за складовете и 5 кратен за пералнята.
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За съблекалнята е предвидена нагнетателна вентилация НВ-1, която включва НЖР, 
филтър, вентилатор канален 150 мЗ/ч;250 Pa; 155W; шумозаглушител; ел. калорифер 
2 kW; спиро канал ф 150; изолация Юмм. и решетка нагнетателна.

За санитарните помещения е предвидена смукателна вентилация.
Оформени са смукателни вентилации от CBWC, СВЗ и СВ4, изградени от тръба 

спиро ф 150 и ф200 и завършващи с вентилационни шапки.
Смукателните вентилатори са за стенен монтаж с обратна клапа, таймер и пилотна 

лампа - 90 мЗ/ч, ЗОРа, 30 W.
Ел. управлението на вентилаторите е чрез отделен ключ, монтиран до този за 

осветлението на съответното помещение.
Предвидени са и съответните пожарни и регулиращи клапи.

9. Водопровод и канализация
Водопроводната система на сградата ще се захрани от същ. ул. водопровод ф50- 

ПЕВП тръби. На отклонението в парцела ще се изгради ВШ в която се разполага вод.възел, 
състоящ се от: спирателен вентил ф1", мрежест филтър.възвратна арматура ф1"мм, водомер 
-ф32 - 7мЗ/Ь, спирателен вентил с изпускател ф1". СВО ще се изпълни от ПЕВП тръби ф40. 
Всички тръби се полагат върху здрава основа. Задължително се изпълнява пясъчна 
възглавница Юсм. обратен насип с мека пръст 30 см над теме тръба и баластра до 
котлована на пътното платно. Задължава се Строителят да спазва всички норми и 
правилници за БХТПБ. Правилника за извършване и приемане на строителните и 
монтажните работи.Около подземните проводи да се копае внимателно, на ръка в 
присъствие на представители на експлоатиращото предприятие.

Цялата хоризонтална водопроводна мрежа и вертикалните участъци ще се изпълнят от 
полипропиленови тръби с алуминиева вложка. Разводките в стените ще се изпълнят от 
полипропиленови тръби. Водопроводната инсталация в пода - от полиетиленови тръби и се 
полага в гофрирани тръби.

Главната хоризонтална мрежа /главните хоризонтални клонове за студена, топла и 
циркулационна вода и техните разклонения/ са проектирани открито, в сутерена и на 
първия етажв окачен таван изолирани с подходящя топлоизолация. С бойлер -  ЗООл./ по 
част ОВК монтиран в котелното помещение в сутерена / ще се подгрява вода за питейно- 
битови нужди. Проектирана е циркулационна мрежа снабдена с циркулационна помпа.

Проектираната канализационна система е смесена. Битовата канализация - СКО се 
отвежда гравитачно към съществуващата ул. канализация ф200 - минаваща по ул. 
„А.Беров"

Вътрешната канализационна инсталация е решена вкопана под кота ±0,00 и -2,70. 
Същата е предвидена от РУС ф110 и ф 160 усилени. Отводнителните тръби от сан.прибори 
ще се изпълнят със РУС ф50 и ф 110 тръби. Отводняването на покрива е с външни 
водосточни тръби.които с дворна канализация се обединяват с битовите води и насочват 
към уличната канализация.. За ревизия на дворната канализация ще се изградят РШ от 
готови елементи с чугунени капаци,

10. Ландшафтна архитектура
Детски съоръжения
Предвидено е изграждането на игрова площадка за деца на възраст от 3 до 12 год. с 

площ 106 ml и игрище за баскетбол с размери 8/8 т .  Детската площадка е проектирана 
съобразно изискванията, залегнали в Наредба 1 от 12.01.2009 г. за усповият и реда за 
устройството и безопасността на площадките за игра. В източната част на площадката се 
разполага информационна табела, оцветена с ярки и контрастни цветове (съгласно чл.10 от 
горепосочената Наредба). Табелата съдържа информация за безопаснатаексплоатация на
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площадката за игра, включително за въведените забрани и ограничения на територията й, 
които се означават със символи и знаци съглано проекта.

Предвидени са следните съоръжения:
• Детско комбинирано съоръжение;
• Детско съоръжение люлка "махало";
• Детско съоръжение пружинна клатушка;
• Детско съоръжение маса за игра спясък;
• Пясъчник.

Малкото комбинирано съоръжение е с максимална височина на падане 1.20 т .  
Монтирането му е по детайл напроизводителя. Необходимата площ на зоната за безопасност е 
28 ш2. Съоръжението е с кула с покрив и балкони с парапети,улей за пързаляне, катерушка, 
стъпала, различни нива, масичка и занимателни панели на първото, предназначени и за игра 
на деца с увреждания. Ориентацията на улея на пързалката е по посока изток. Съоръжението 
е монтирано върху настилка от борови кори.

Необходимата площ на зоната за безопасност за клатушката е 5.8 m2, а за люлката 
"махало" -  25.13 т 2. Люлката и клатушката са монтирани върху настилка от каучукови плочи.

При реализиране на детската площадка е необходимо изпълнителят да предостави:
• подробни инструкции, определени от производителя на детски съоръжения за 

определяне на минималното разстояние за разполагане, ползване и монтаж,включително и 
сертификати и протоколи от изпитванията;

• инструкции за ударопоглъщащите нактилки и указания заполагане, поддържане и 
контрол, конкретни изисквания задебелината в зависимост от височината на свободнопадане 
съгласно БДС EN 1177.

Други съоръжения и елементи, използвани на територията на обекта са беседка, пейки и 
кошчета за отпадъци. Пейките са с чугунена конструкция, закрепена неподвижно за терена 
чрез бетонов фундамент. Кошчетата са от бетон.

Около сградата са използвани павета бетон с размери 40/20/6 cm с червен цвят и павета 
бетон с размери 20/10/6 cm с жълт цвят. В зеленчуковата градина са използвани плочи бетон 
жълти, с размери 40/40/5 cm. Основата на настилките от бетоновите плочи и павета е 
изпълнена от трамбован чакъл и пясък.

За плочопътеката са използвани плочи пясъчник, положени върху пясъчна възглавница.
Ударопоглъщаща настилка под и около детските съоръжения люлка и клатушка е 

изпълнена от плочи каучук, с размери 50/50/4 cm. Дебелината й е съобразена с максималната 
височина на падане от детските съоръжения. Каучуковите плочи се полагат върху основа от 
трамбован чакъл и пясък.

Ударопоглъщаща настилка отговаря на стандартите за качество БДС EN 1177.
За спортното игрище е използвана саморазливна каучукова настилка с дебелина 2 cm, 

положена върху основа от армиран бетон с дебелина 6 cm.
Настилките са оформени с бетонен бордюр с размери 50/20/1 Ост, поставен на нивото на 

настилките и зелените площи.
Използвани са разнообразни дървесни и храстови растителни видове. В южната част на 

обекта е предвидена зеленчукова градина, а в южната и западна част - градина с плодни 
храстови видове.

Растителността е подбрана внимателно и не представлява опасност за децата.
От южната страна на детската площадка се предвижда разполагането на широколистно 

дърво за засенчване. От северозападната страна на обекта се предвижда разполагането на 
иглолистни дървета за изолация от студените ветрове.

Подбрана е растителност с декоративен ефект през различните сезони.
Използваният видов състав подробно е описан в количествената сметка и проекта.
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Обемът на планираните строително-монтажни работи, които ще се извършат, изисква 
те да бъдат приключени в оферирания от изпълнителя срок, но е не по-късно от 13.01.2014 г. 
/тринадесети януари две хиляди и четиринадесета година/.

При увеличаване на срока за изпълнение на дейностите по проекта, поради настъпване 
на някое от основанията, регламентирани в договора за безвъзмездна финансова помощ, 
горепосоченият краен срок /13.01.2014 г./ се променя съразмерно.

Строителната дейност започва със своеобразен подготвителен етап, през който на 
изпълнителя се предоставя цялата необходима документация -  технически и работни 
проекти, запознава се с целите и необходимите резултати от проекта. Той подготвя 
строителнита площадка.

Следва реалното изпълнение на строително-монтажните работи съгласно проектната 
документация.

Строително-монтажните работи (СМР) ще се извършат съгласно одобрени технически 
и работни проекти.

Строителната площадка трябва да се поддържа чиста и безопасна. Всички отпадъци се 
натоварват на камион и се извозват на определеното за целта депо. При окончателното 
завършване на строително-ремонтните работи се прави и основно почистване на обекта.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Строителството се осъществява въз основа на представените от участника, определен 
за изпълнител, техническа оферта и приложенията към нея.

Изпълнителят следва да представи Проект за временна организация на движението 
съгласуван с ОД на МВР.

Изпълнителят трябва да планира проекта по такъв начин, че работите да могат да се 
извършват без прекъсване за целия строителен период.

За осигуряване необходимите условия за здравословни и безопасни условия на труд 
по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със 
специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на 
периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени 
с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.

Строителните машини (ако такива се използват) и инвентарни приспособления 
трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като 
предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да 
става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

ГУ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО М ИНИМ АЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА
ПЕРСОНАЛ И МЕХАНИЗАЦИЯ.

Съгласно т.4 на Раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, съдържащи се в 
Том II -  Книга IV, неразделна част от документацията за поръчката.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО

Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени със сертификат за 
произход с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от 
неговия упълномощен представител, като всеки сертификат да е придружен с
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декларация за съответствието на строителния продукт, подписана и подпечатана от 
производителя или негов представител -  (съгласно Наредба за съществените изисквания 
към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 
325 от 06.12.2006г.).

Материалите, които ще използва изпълнителят, следва да отговарят на 
минималните изисквания за качество на БДС или еквивалентно. Прилагането на други 
стандарти и шифри е възможно, само ако гарантират същото или по-високо качество от 
визираните.

За целта различията между уговорените и предложените стандарти, следва да са 
детайлно описани от Доставчика и да бъдат представени пред Възложителя минимум 
15 дни преди датата на исканото съгласие за тяхното прилагане. В случай че 
Възложителя прецени, че предложените от Доставчика отклонения не гарантират 
изискуемото еднакво или по-високо качество, Изпълнителят е длъжен да се съобразява 
със стандартите описани в документите.

Посочените в документацията за процедурата търговски марки на 
материали са само информативни за указване на техническите параметри. Прн 
оферпрането се допускат еквивалентни материали, които отговарят на тези 
изисквания или на по-високи.

Сертификатът за произход трябва да бъде издаден от компетентните органи 
на страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика и трябва да 
съответства на международните споразумения, по които тази държава е страна, или 
на съответното законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС.

Качеството на изпълнението на отделните видове работи е съгласно посочената 
нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

• Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти (обн. ДВ бр. 106/2006 г.);

• „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи” 
/ПИПСМР/.

Изпълнителят следва да предложи решения по гореизброените точки, съобразени с 
изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба.

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Изпълнителят следва да предложи решението, съобразено с техническите проекти и 
допълнителните изискванията на възложителя, възникващи по време на изпълнението.

Технологията на изпълнение на видовете строително-монтажни работи да бъде 
съобразена с предвижданията на техническите проекти и да осигурява максимална 
ефективност и качество. Да се спазват изискванията на действащите Правилници за 
изпълнение на видовете строително-монтажни работи.

VII. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

СМР да се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана 
на труда, както и всички изисквания по ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия 
на труд). Задължително се прави застраховане по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за
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задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, 
важащо за целия период на договора.

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

• наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта, ако е 
необходим;

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

• наличие на обекта и ползване на ЛПС — каски, колани, ръкавици, предпазни 
шлемове и др.;

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

• наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и 
предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на 
сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух);
На обекта се въвежда „Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и 

извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, 
одобрена с НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. на Министерството на труда и социалната 
политика и Министерство на здравеопазването.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ

Предаването и приемането на извършените строително-монтажните работи - 
предмет на договора, съгласно проведената обществена поръчка, ще се извършва на етапи 
чрез междинни и едно окончателно плащания. Изпълнителят е длъжен писмено да покани 
възложителя да се яви на обекта, за да приеме извършената работа, като в поканата се сочи 
ден и час за приемане, в които ден и час възложителят следва да осигури присъствие на 
легитимен представител. От представителят на възложителя /инвеститорски контрол или 
ръководителя на проекта/, както и от лицето, упражняващо строителен надзор, се извърша 
проверка на представените документи, в резултат на което се верифицират количествата и 
цените. Изпълнението на етапа се удостоверява с Констативен протокол за установяване на 
действително извършени работи (образец №19), подписан от представители на страните по 
Договора, от лицето, упражняващо авторски надзор, както и от лицето, упражняващо 
строителен надзор, който удостоверява с подписа си, че са му представени необходимите 
сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда Наредба №
3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за 
съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните 
продукти. Всеки констативен протокол се придружава от Подробна количествена сметка, в 
това число отчет за действително извършените разходи за изпълнение на СМР и сметка за 
изплащане на СМР. Гореизброените документи, се изготвят в пет еднообразни екземпляра и 
се представят на Ръководителя на проекта за одобряване .

Всички останали документи необходими за верифициране разходите по 
изпълнението на проекта, изискващи се от Сертифициращия орган и посочени в Указания 
дадени с писмо ДНФ №02/31.08.2007г. на Министерство на финансите, се представят на 
ръководителя на проекта за проверка и одобрение.

Ръководителят на проекта проверява всички представени документи и след като се 
увери в съответствието им с действително извършеното на място, одобрява подписания 
констативен протокол.
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След окончателното приключване на строително-монтажните работи консултантът, 
упражняващ строителния надзор, изготвя окончателен доклад до Възложителя за 
подписване на Констативен акт обр. 15 и за въвеждане на обекта в експлоатация/или 
издаване на удостоверение за ползване.

IX. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на ЗУТ.
На входа на площадката и на други подходящи места се поставят схеми с означение 

на местоположението на отделните подобекти и на маршрутите за движение на пътни 
превозни средства и на пешеходци.

Разстоянията от санитарно-битовите помещения до складовете, на които се 
съхраняват материали, опасни за здравето на работещите, включително пожаро или 
взривоопасни се съобразяват със санитарно-хигиенните изисквания и с изискванията за 
ПАБ. Санитарно-битовите помещения се разполагат в места, където в минимална степен 
има опасности от пропадания на почвата и експозиция на химични, физични и биологични 
агенти.

Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана 
площадка. В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се ограничава по 
подходящ начин. Когато опасната зона излиза извън границите на строителната площадка, 
в резултат на което се ограничава, затруднява или спира движението, тя се определя със 
схема за временна организация и безопасност на движението.

За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се използват 
постоянни или временни ограждения (парапети, мрежи и др.), които създават опасност за 
падане от височина се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здрави покрития, които 
да понесат съответното натоварване и се означават и/или сигнализират по подходящ начин.

Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни 
климатични условия.

Преди началото на СМР за съществуващите на строителната площадка въздушни 
електропроводи се прилага една от следните мерки:

1. изместване на безопасно разстояние от района на строителната площадка;
2. изключване на напрежението в тях;
3. при невъзможност за изключване се поставят:
а) бариери (ограждения) или знаци и сигнали така, че да се осигури безопасно 

разстояние до електропроводите;
б) подходящи предупредителни устройства и висящи защити, ако под тях ще 

преминават транспортни средства.

Бригадирите, майсторите, механиците, обслужващите строителните машини и 
помощния персонал имат следните задължения:

- на всички опасни места трябва да се поставят предупредителни знаци, надписи, 
указания и инструкции по техника на безопасността;

- всички бригадири и работници на обекта са длъжни да използват предпазни каски;
- даване на първа медицинска помощ през време на работа на работните места;
- новопостъпилите работници могат да бъдат допуснати до работа само след 

преминаване на инструктаж по безопасност и хигиена на труда, както и встъпителен 
производствен инструктаж, отразено с подписа им в съответните дневници;

- бригадирите и майсторите са длъжни да поддържат чисти работните места и да 
упражняват постоянен контрол и надзор за правилно и безаварийно водене на работите;
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- товаро-разтоварните дейности с тежки товари да се извършват под ръководството 
на лице, длъжно да контролира спазването на безопасни начини за извършване на тези 
дейности.

Горепосочените мероприятия и извлечения от норми и правила по техника на 
безопасността на СМР не изчерпват всички въпроси, свързани с безопасността на работата 
при строителството.

X. ДОКЛАДВАНЕ

За изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, предвидени в 
договора за поръчката, изпълнителят изготвя и предоставя на Възложителя следните 
доклади, които са необходими за подаване на актуална информация на Възложителя, във 
връзка с изготвяне на междинни и окончателни доклади до Управляващия орган, съгласно 
Договора за безвъзмездна помощ BG 161РООО1 /1.1 -12/2011 /049.

Междинни доклади за изпълнението на задълженията си по договора.
Окончателния доклад за изпълнението на договора.
Изпълнителят изготвя на български език в З(три) екземпляра на хартиен и магнитен 

носител горепосочените доклади.
Съдържание на докладите:
А. Междинни доклади на Изпълнителя, трябва да съдържат информация относно:
1. Изпълнение на задълженията му.
2. Финансовото състояние на договора за строителство, включващ отчет за 

изразходените средства и прогноза за оставащия период.
3. Проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договор, в т.ч. 

предложените и /или предприетите действия за решаване им.
4. Друга информация, по преценка на изпълнителя.
Докладите на изпълнителя задължително съдържат приложения, подкрепящи 

изложената в него информацията. Приложенията могат да бъдат документи, схеми таблици 
и други.

Междинните доклади се дават заедно с протоколите за приемане на извършени СМР.
Б. Окончателният доклад на Изпълнителя, трябва да съдържа информация относно:
1. Изпълнение на задълженията му.
2. Администрирането на договора за строителство - срещи, протоколи, 

кореспонденция и други.
3. Финансовото състояние по изпълнението на договора, включващ отчет за 

изразходените средства.
4. Екипа на строителя.
5. Проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договор и предприетите 

действия за решаване им.
6. Анализ на постигнатите резултати по време на изпълнението на договора.
7. Друга информация, по преценка на Изпълнителя.
8. Декларация за предаване на необходимата документация на строителния надзор за 

изготвяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /обр.№15/ 
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.

Изпълнителят изготвя окончателния доклад описан в настоящата точка, на български 
език, в 3 (три) еднообразни екземпляра на хартиен и магнитен носител за възложител, 
строителен надзор и за изпълнител.
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XI. СПИСЪК НА БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ И НАРЕДБИ В ОБЛАСТТА НА
СТРОИТЕЛСТВОТО

Наредба №4 от 2001г. за обема и съдържанието на инвестиционните проекти;
Наредба №4/17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни 

водопроводни и канализационни инсталации ;
Наредба №8/ 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и 

съоръжения в населените места;
Наредба № 1з-1971 от 29 октомври 2009г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар
Безопасност на машините Електрообзавеждане на машините. Част 1: Общи изисквания -  

БДС EN 60204-1.
ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд (Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.; 

последно изм. и доп. ДВ бр. 33, бр. 48/2006 г.);
НАРЕДБА № 2/от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 
2004 г.);

НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на 
здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, 
(обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.);

Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008г. за минималните изисквания за знаци и 
сигнали за безопасност и/или здраве при работа

НАРЕДБА № i-209 от 22 ноември 2004 г. За правилата и нормите за пожарна и аварийна 
безопасност на обектите в експлоатация (обн. Дв. Бр. 107 от 7 декември 2004г.)

НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, (обн., ДВ, 
бр. 88 от 8.10.1999 г., в сила от 9.01.2000 г., изм., бр. 48 от 13.06.2000 г., в сила от 1.01.2003 
г. - бр. 52 от 8.06.2001 г., изм. и доп., бр. 43 от 13.05.2003 г.);

Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателните 
съоръжения
и всички други нормативни актове, имащи отношение към предмета на обществената 
поръчка.

1. Равнозначност на стандарти и нормативи
Навсякъде, където в поръчката се правят указания за специфични стандарти и 

нормативи, на които трябва да отговарят стоките и доставяните материали, а също така 
извършената работа или проби, то ще се прилага обезпечаването на последното действащо 
или преработено издание на съответните стандарти и действащи нормативи, освен ако 
изрично не е упоменато друго в поръчката. Където такива стандарти и нормативи са от 
национално ниво или се отнасят само за определена страна или регион, то в случая ще се 
приемат други авторитетни еталони, които осигуряват значително равностойно или по- 
високо качество от изрично упоменатите стандарти и нормативи. Различията между 
упоменатите стандарти и предложените алтернативни еталони трябва подробно да се 
обяснят в писмена форма от Изпълнителя.

2. Съвместимост на стандарти и нормативни практики, използвани в проекта
За качеството на предложените от Изпълнителя, за целите на настоящата поръчка, 

вносни съоръжения и материали, произведени в съответствие с различни национални и 
международни стандарти, ще бъде отговорен само Изпълнителя.

Отговорност на Изпълнителя остава извършването на необходимите разяснения, 
документация и други действия, свързани със сертификацията на стоките, материалите и
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оборудването за този проект, както се изисква от местните власти. Сертификационния 
процес (по отношение на Българските Стандарти и Правилниците за Приложение), трябва 
да се започне навреме, за да се получи исканата сертификация преди доставката на каквито 
и да са стоки, материали или съоръжения.

Посочените в проектите търговски марки на материали са само информативни 
за даване на техническите параметри, спряма които са извършени изчисленията. 
Могат да се ползват други еквивалентни материали по еквивалентни стандарти, 
които имат същите технически параметри или по-високи.

XII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ

През периода на изпълнение на проекта, Изпълнителят ще носи отговорност за 
защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и 
оборудване.

Защита на собствеността
Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или 

държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или 
вреди вследствие на работата му.

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна 
на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка 
на Изпълнителя.

Изпълнителят ще възстанови всички площи и вещи повредени или нарушени от 
неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда 
върху собственост, в резултат на работата по този Договор, Изпълнителят ще носи 
отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези искове. 
Преди започване на работа Изпълнителят ще предприеме за своя сметка проучване на 
имотите в съседство на площадката, за да установи съществуващото състояние на тези 
обекти. Изисквания за предварителна инспекция / одобрение.

Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши 
нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените 
подобекти, рехабилитационни дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на 
тези спецификации.

Противопожарна защита
Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да 

предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите 
сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на 
евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и 
Инженера, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в 
следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или 
устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да 
упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички 
инструкции, издадени от местните власти и Инвеститора.

Опазване на дърветата и зелените площи
Без одобрението на Възложителя на Изпълнителя не е разрешено да премахва, 

премества или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или 
тротоари. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в
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района работите, е отговорност на Изпълнителя. Ако има ненужно унищожени или 
повредени дървета или тревни площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или 
унищожено дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро 
качество и характеристики.

XIII. ОСНОВНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ / ПРОДУКТИ. 
ОДОБРЕНИЯ И ЗАМЕНИ.

1. Основни строителни материали/продукти, които следва да се опишат от 
всеки участник в Списъка на основните строителни продукти/материали, които ще 
бъдат доставени за изпълнение на обществената поръчка -  списъкът се изготвя по 
образец съгласно Приложение №  2 а -  съдържащ се в Том II - Книга VI:
• Дограма -P V C .
• Дограма -  алуминиева.
• Материали за топлоизолация съгласно КС.
• Покривно покритие керемиди - тип "Мизия" или екв.
• Хидроизолация - PVC фолио.
• Пароизолация - PVC фолио.
• Видове бетон съгласно КС.
• Отопление: радиатори, тръби и фасонни части.
• Котел, чугунен водогреен, нафтов комплект с горелка и автоматика.
• Бойлер със серпентина и ел.патрон 6kw.
• Помпа циркулационна -електронно управление.
• Материали за електрическата инсталация, телефонна и TV система съгласно К С - 

кабели, осветителни тела, контакти, ключове.
• Материали за вътрешна ВиК инсталация съгласно КС - тръби и фасонни части.

2. Заменяне
Всички материали, вложени в работата по настоящата поръчка трябва да са нови, 

освен ако не е посочено друго.
Изпълнителят е свободен да предложи каквито и да са типове, марки, производители 

и т.н. стига те да покриват определените технически параметри и да осигуряват 
изискващите се качества и надеждност. Фактът, че са упоменати един или повече 
производителя или стандарти, не освобождава изпълнителя от отговорност да подсигури 
материали, отговарящи на всички определени изисквания. Фактът, че за какъвто и да е 
артикул са определени или одобрени имена на производители, няма да се тълкува по 
подразбиране, че същият не е нужно да отговаря на допълнителни работни характеристики, 
конструкция или други изисквания, точно определени за този продукт.

3.Складиране и охрана на оборудване и материали
Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум 

продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира 
доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за 
складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. Изпълнителят трябва да 
обърне специално внимание на адекватното им опазване в склада и на Площадката. 
Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката ненужни материали или оборудване.

Изпълнителят трябва да организира така подреждането на материалите, че да не 
могат да застрашат безопасността на хората. Изпълнителят трябва да окачи и спазва 
обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите. 
Изпълнителят трябва да получи от производителите детайлна информация относно метода
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на съхранение и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва тези 
изисквания. Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и 
оборудването, ще се считат за включени във този Договор и няма да се извършват никакви 
допълнителни плащания във връзка с това.

4. Инсталиране и тестване на оборудването и строителни работи
Изпълнителят трябва да има на лице достатъчно квалифициран персонал, подходящо 

оборудване, машини и строителна механизация с достатъчен капацитет за извършване на 
работата.

Изпълнителят носи пълната отговорност за правилното функциониране на Работите 
по време на тестването им .

За готови материали или стоки Изпълнителят трябва да се сдобие от доставчиците с 
Тестови Сертификати. Такива сертификати трябва да удостоверяват, че съответните 
материали или стоки са тествани и трябва да упоменават резултатите от извършените 
проби. Изпълнителят трябва да предостави със съответните сертификати за 
идентифициране на материалите и стоките, доставени на Площадката.

XIV. ПОЧИСТВАНЕ.

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадките всички 
отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на работата или 
представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и 
трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по 
пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в 
съответствие със закона на депо посочено от общината.

След завършване и тестване (ако е необходимо) на строителните и монтажни работи 
Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци, а също така и 
временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация 
или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването 
на работите. Окончателното почистване на работния район трябва да приключи в рамките 
на седем (7) дни от възстановяването на настилките.

В случай че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на 
отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се 
изисква в настоящето, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и 
изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките и 
тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, 
или ще бъдат дължими от Изпълнителя.

XV. ЧЕРТЕЖИ.

Работните чертежи са задължение на Възложителя. Едно копие от всеки чертеж 
трябва да бъде предоставен на Изпълнителя.

Възложителят ще предостави на Изпълнителя едно копие на чертежите. 
Изпълнителят ще поддържа разпечатан комплект на чертежите. На тези копия в 

червен цвят ежедневно трябва да се нанася извършената работа и всички промени. Този 
комплект трябва да е на разположение за проверка по всяко време.

Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми Възложителя за всичко, което се 
установява по време на ремонтните и монтажни работи, а Възложителят своевремнно да
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представи проектно решение за продължаване на раблотата. Възложителят следва да бъде 
уведомен за всяка допълнително извършена работа, като проектантът следва да отбележи 
промените в работните чертежи в мащаб, равнозначен на този в чертежите. Размерът на 
хартията на допълнителните чертежи трябва да е същият като чертежите. Освен новото 
строителство, на тези копия Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което 
установява по време на ремонтните и монтажни работи. Всяка допълнително извършена 
работа трябва да се отбелязва в работните чертежи в мащаб, равнозначен на този в 
чертежите.

При приключване на всички работи, Изпълнителят трябва да представи 
екзекутивните чертежи и трябва да се подпише, удостоверявайки, че работата е извършена, 
както е показано в чертежите.

Работите няма да се считат за завършени и готови за предаване, докато 
екзекутивните чертежи не са предадени на Възложителя, одобрени от него и съгласувани с 
Независимия строителен надзор .

“Екзекутивните чертежи” трябва да включват цялата регистрирана информация от 
гореспоменатите разпечатки и всички други промени, настъпили по време на 
строителството. “Екзекутивните чертежи” трябва да са в размер и мащаба на чертежите в 
оригинал.

XVI. МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.

При изпълнението на поръчката изпълнителят е длъжен да спазва изискванията за 
изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, финансирани по 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

Обозначителни и указателни табели
При откриване на строителната площадка, строителят монтира на място 

информационна табела за строежа по чл. 157 ал. 5 от ЗУТ, предоставена от Възложителя и 
при необходимост я актуализира.

Информационната табела съдържа:
• Вид на строежа /подобект/;
• Възложител с трите имена и адрес;
• Строител -  име и адрес;
• Строителен надзор на обекта;
• Номер и дата на разрешителното за строежа;
• Дата на откриване на строителната площадка;
• Срок за изпълнение;
• Координатор по безопасност и здраве на изпълнителя на строежа -  име и адрес.

XVII. ВРЕМЕННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, 
ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ

Всички временни съоръжения трябва да се предоставят от Изпълнителя. 
Изпълнителят ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с 
изискванията на местните власти или комунални фирми и съгласно всички местни норми и 
правилници.

При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни 
повече, то те трябва да бъдат преместени и площадката трябва да се възстанови в
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първоначалното си състояние. Всички разходи във връзка с временните съоръжения, 
включително поддръжка, преместване и изнасяне, трябва да се поемат от Изпълнителя.

Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за нуждите на 
строителството, санитарните възли, полеви офиси, както и да осигури вода за промиване на 
тръбопроводите и за проби.

За своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира, оперира и поддържа 
цялата система, нужна за временно ел. захранване за строителни цели, полевите офиси и 
извършване на проби. При приключване на работата в района. Изпълнителят, координирано 
с ел. компанията, ще изключи и премести системата за временно ел. захранване. Ако 
системата за временно ел. захранване използва генераторни станции, то тези станции 
трябва да са шумоизолирани от съседните домове чрез специална преграда.

Изпълнителят трябва да предостави и заплати всички разходи за временни тоалетни 
и умивалници за нуждите на своите служители. Съоръженията трябва да са на подходящи 
места и да бъдат скрити както трябва от обществени погледи.Съоръженията трябва да се 
поддържат в чисто състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква.

Ако се ползват съществуващи съоръжения в ремонтираните сгради трябва да 
се ползват временни измерителни уреди и консумираните материали да се заплащат 
от Изпълнителя на съответното заведение.

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ПРОДУКТИ, ТЕХНИЧЕСКО 
ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ, УСТРОЙСТВА И ДРУГИ 
КОМПОНЕНТИ С ПОСОЧЕН ТИП, МОДЕЛ ИЛИ ТЪРГОВСКА МАРКА В 

НАСТОЯЩИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ СЪГЛАСНО ЧЛ.32, АЛ.2 ОТ 
__________________ ЗОП ДА СЕ ЧЕТЕ „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”.__________________

“ Този документ е създаден в рамките на договор BG161Р0001/1.1-12/2011/049 по проект „ Подай ръка ", който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие ” 2007-2013 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа 
се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. ”

Том II -  Книга II


