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РАЗДЕЛ 1 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 

 

1. Наименование на поръчката: Основен ремонт на сградата на Автогара, гр. 

Айтос 

 

2. Описание на предмета на поръчката: 

 

Предмета на обществената поръчка е изпълнение на строителство – основен 

ремонт на сградата на Автогара в гр. Айтос. 

Има изготвен Техническият проект по частите: Архитектурна, Конструктивна, 

Електро, ВиК, ОВК, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, ПБЗ и ПУСО.  

 

 Категорията на строежа е пета, съгласно чл. 10, ал.1, т.4 от Наредба 

1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 

 

3. Съществуващо положение: 

Обектът представлява основен ремонт на сградата на Автогарата, като същата 

запазва функциите си. Няма промени в градоустройствените показатели на сградата и 

имота. Дворното пространство не е предмет на проекта. 

 

 част Архитектурна: 

Сградата, която ще се ремонтира, е построена през 1974г. В нея се помещават: 

автогара на гр. Айтос, търговски обект към автогарата и трафопост. Трафопостът е 

допълнително пристроен към основната сграда и не е предмет на настоящия проект. 

Сграда е с монолитна конструкция от стоманобетонни плочи и тухлени зидове и 

представлява три обема: ниско тяло - за администрация и трафопост от север; високо 

тяло в централната част на композицията - за основно фоайе/чакалня и продажба на 

билети; нисък обем от юг, който помещава търговски обект - закусвалня. Фасадите на 

сградата са с варо-циментова мазилка, с мозаечен цокъл. Покривът е плосък с 

конструкция от стоманобетонови греди и плочи. Отводняването на покрива е решено 

със скрити улуци над покривната плоча. В следствие на времето те са прогнили и 

амортизирани, което е довело до течове и нарушаване на фасадата на сградата и 

покривната плоча. Водосточните тръби не са подменяни и са в лошо състояние, а на 

места липсват. Сградата не е топлоизолирана. Дограмата е метална с единични стъкла и 

дървена. Това води до значителни топлини загуби през студените сезони. Южната 

фасада на чакалнята е с висок процент на остъкляване, което води до прегряване в 

помещението през лятото. Сградата е с частичен сутерен - неизползваем. Настилки, 

мазилки, облицовки /оборудване в санитарните възли/ и инсталации са силно 

амортизирани. Отоплението е на печки на твърдо гориво. В пространството на 
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основната приемна зала допълнително са изградени помещения за продажба на билети 

на транспортни компании. Настилката в залата е мозайка, стените са облицовани с 

мраморни плочи, които на места липсват, а таванът е окачен и силно компрометиран. 

За сградата не е осигурена достъпна среда по Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, 

изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна 

среда за населението, включително за хората с увреждания. Не са спазени хигиенните 

изисквания. 

 

 част Конструкции 

Съществуващата сграда е проектирана през 1971 год. по действащите в този 

период нормативни документи. 

В план сградата е правоъгълна, разделена на три обема: ниско тяло за 

администрация и трафопост; високо тяло в средната част за фоайе и отново ниско тяло 

за търговски обекти. Сградата е с частичен сутерен - неизпозваем. Покривът е плосък с 

носеща конструкция - стоманобетонна плоча и греди. 

Носещата конструкция на сградата е монолитна, стоманобетонна, скелетно-

гредова с носещи елементи - колони, греди и плочи. 

Извършено е конструктивно заснемане на основните носещи елементи. 

Направено е обследване с цел да установи носимоспособността на конструкцията, 

сеизмичната устойчивост, състоянието на елементите и наличието на видими дефекти. 

Въз основа на това се предвиждат мерки за усилване с оглед бъдещата експлоатация. 

Моментното състояние на сградата е следното: 

- Конструктивните елементи са в добро състояние, не са напукани, повредени 

или неприемливо деформирани. 

- Има участъци, по които трябва да се вземат конструктивни мерки, като 

някои елементи от носещата конструкция подложени на външни въздействия е 

необходимо да се репарират. 

 

  част ВиК: 

 

 Имотът е захранен с вода и канал, като сградните ВиК са с достатъчна 

проводимост и се запазват без промяна. 

Сградната водопроводна инсталация за битово-питейни нужди се състои от 

мрежи за студена и гореща вода. Захранването на санитарните прибори е от 

съществуващите отклонения към кота +0,00. За измерване на консумацията в зони 

„Автогара” и „Бюфет за готови сандвичи и пакетирани закуски” са предвидени 

контролни водомерни възли . 

 

 част ЕЛЕТРО 

Елекрическото захранване на обекта е съществуващо и има договор с 

разпределителното дружестно. 

 

 

 част ОВК 
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Към настоящия момент в сградата няма изградена климатична и вентилационна 

система. 

 

4. Проектно решение 

 

 част Архитектурна: 

Сградата запазва функцията си. Техническите показатели не се променят. Ще се 

направи ремонт на сградния фонд, включващ подмяна на настилки, врати, дограми, 

инсталации; измазване, шпакловане и боядисване на стените и таваните. По всички 

външни стени ще се положи външна топлоизолация EPS -10 см и минерална мазилка 

или композитен материал по начин и с цвят указан от проектанта. Всички интериорни и 

екстериорни врати се подменят с нови. Външната дограмата се подменя изцяло с 

алуминиева, като витрините са димоуплътнени, самозатварящи се. Остъкляването им е 

съгласно чл.47, ал.2 от Наредба №13-1971 с прозрачно стъкло - триплекс. 

Отводняването на покрива ще се осъществява с нови скрити улуци и водосточни 

тръби. Предвижда се нов каменен цокал. По южната фасада ще се монтират 

алуминиеви жалузи. 

За осигуряване на достъпна среда по Наредба №4 от 2009г. за проектиране, 

изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна 

среда за населението, включително за хората с увреждания се предвижда изграждане на 

рампа. 

С цел спазване на наредбата за автомобилни превози и категоризация на 

сградите за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република 

България се предвижда промяна на предназначението на помещенията. Изгражда се нов 

санитарен възел към чакалнята с достъп за хора с увреждания, помещение за майки с 

деца, помещение за багаж, помещение за първа медицинска помощ, кабинет за 

управител. Предвижда се отделен вход за шофьори със стая за почивка и санитарен 

възел. Ремонтира се и „Бюфета за готови сандвичи и пакетирани закуски”, като се 

предвижда директен достъп от чакалнята и изграждане на нови стъпала пред входа с 

финишно покритие термолющен гранит. Допълнително изградените помещение за 

продажба на билети в чакалнята се премахват, както и козирката над югоизточния вход. 

Изграждат се нови гишета за продажба на билети и два виндфанга в пространството на 

чакалнята. Настилката във всички помещения се подменя с релефен гранитогрес, като 

той се залепя с циментово лепило върху нова циментова замазка. Стените и таванът се 

грундират с дъбоко-проникващ грунд, шпакловат с гипсова шпакловка, шлайфат се, 

полага се грунд и се боядисват с латекс, като предварително се изтръгва 

съществуващата боя. 

Английските дворове към сутерена се затварят. Ремонтни дейности в сутерена 

не се предвиждат. 

Технически показатели 

- Площ на УПИ   - 1489 м
2
; 

- Застроена площ на сградата - 423 м
2
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- Площ на проектната разработка - 376 м
2 

 

- Пл. на застрояване - 42% 

- Кинт 0,42 

      

 част Конструкции 

Конструктивният проект съдържа следните действия: 

- Моделиране и статическо изследване на сградата за експлотационни и 

сеизмични натоварвания 

- Оразмеряване съществуващите и новите носещи елементи според 

действуващите нормативни елементи. 

- Прилагане на необходимите детайли с точни и подробни указания за рмонт и 

усилване на съществуващите носещи елементи. 

 

Ремонтът на носещата конструкция съдържа: 

 

Демонтажни, разрушителни и укрепителни работи: 

- Демонтаж на компрометираната покривна изолация. 

- Сваляне на металната конструкция на окачените тавани 

- Сваляне на каменната облицовка по фасади и колони. 

- Разрушаване на напуканата тухлена зидария. 

- Изчукване и отстраняване на напуканото бетоново покритие на всички 

носещи стоманобетонови елементи, подлежащи на ремонт. 

- Извършване на укрепителни работи, едновременно с разрушаването на 

напуканите тухлени зидове и изчукване на напуканото бетоново покритие. 

 

Строителни работи: 

- Изграждат се нови фундаменти под новите шайби и се усилват някои 

фундаменти на някои от съществуващите колони и сутеренни стени. 

- Изграждат се новите носещи вертикални елементи - шайби и колони. Където е 

необходимо да преминат в партерния етаж, се правят просеки в междуетажната плоча 

или греда, след предварително изградено укрепване на хоризонталните елементи. 

- Изпълнява се усилване на някои от съществуващите колони за достигане на 

необходимата носимоспособност, чрез изграждане на стоманобетов кожух с 

допълнителен армировачен скелет, свързан със съществуващата армировка на колоната 

и с фусовите пръти на уширените фундаменти. 

- Прави се усилване на съществуващите греди, отново с цел достигането на 

необходимата носимоспособност с едностранен или четиристранен стоманобетонов 

кожух. 

- Усилва се стоманобетонната покривна плоча чрез доливка от горната страна на 

плочата с монтиране на армировачна мрежа. Връзката на стария и новия бетон става 
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чрез награпяване и адхезионни разтвори. 

Всички нови зидове ще се изпълнят от газобетон и гипсокартон. Така промяната 

на натоварването ще е незначителна няма да укаже кавото и да е било влияние върху 

носещата способност на конструкцията. 

Всички напукани или паднали бетонови покрития ще се възстановят със 

специални лепила за възстановявяне на бетон. 

След усилването си конструкцията ще отговаря на действащите в момента 

норми и правилници . Вертикалните товари и хоризонтални въздействия, които биха 

възникнали в процеса на експлоатация без проблем ще се понесат от елементите на 

конструкцията. 

Проектни материали за новата конструкция: 

- подложен бетон клас С8/10 (В 10); 

- бетон за конструкции С20/25 (В25) и ВЗО; 

- стомана клас А1(ф) - В235 и AIII(N) - В500; 

- циментов разтвор 1:1 за замонолитване. 

- материали за репериране на бетонови сечения. 

 

 част ВиК: 

Новата водопроводна мрежа е проектирана от: за студена вода - 

полипропиленови тръби PN16 bar, за топла - полипропиленови тръби PN20 bar с 

алуминиева вложка. 

Подгряването на водата е локално с електрически бойлери. 

Всички вопроводни клонове ще се изолират външно с микропореста 

топлоизолация. 

Заустването на отпадните води е към съществуващите вертикални 

канализационни клонове на сградата. Строителството на новите канализационни 

клонове ще започнат от заустването като предварително се проверят всички нива. 

Новите отводнителни клонове са предвидени от канализационни PVC тръби и фасонни 

части. На част от новите клонове се предвижда монтаж на противовакумни 

канализационни клапани. Подът на санитарните възли се отводнява с подови сифони. 

При кухненската мивка в заведението се предвижда монтаж на локален 

мазниноуловител 

 

 част ЕЛЕТРО 

В сградата ще бъдат монтирани нови разпределителни табла за автогарата и 

търговския обект 

Всички ел.инсталация на обекта ще бъдат изпълнени скрито, под мазилка или 

над окачен таван. 

За осветлението се предвижда проводник СВТ 3x1.5 мм
2
 в предпазни гофрирани 

тръби ф 16. За всички помещения са приложени светлотехнически изчисления съгласно 

БДС ЕИ 12464-1. 

Предвидено е евакуационно осветление, реализирано със светодионни 

осветителни тела и вградено автономно захранване 60 мин (от батерия). Осветителните 

тела се монтират над изходите от помещенията и по пътя на евакуацията. 

Инсталацията за контакти общи нужди ще се изпълни с проводник СВТ под 

мазилката. Главните линии за контактните излази са със сечение 3x4 мм, а 
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отклоненията към контактите с 3x2.5 мм . Всички контакти са тип „Шуко” със 

занулителна клема. 

Ще се изпълни мълниеприемна мрежа положена на дистационери открито над 

покрива със кръгъл проводник AlMgSi 0.5 ф8мм. Всички метални съоръжения по 

покрив и фасади ще бъдат присъединени към нея. Токоотводите ще са от същия 

проводник, положен скрито под мазилка в обсадна поливинилхлорид тръба. 

Заземителите са от ъглови колове 63/63/6 мм. с дължина 1.5 м. 

Ще се изпълнят интернет инстлация, инсталация за видео наблюдение и система 

за гласово оповестяване. 

 

 част ОВК 

Климатични инсталации: 

За поддържане на параметрите на микроклимата в летен и зимен режим се 

използват системите на директно изпарение с променлив дебит на хладилния агент клас 

„VRV". За  заведението за бързо хранене се използва инверторен сплит климатизатор. 

Външните тела ще се монтират на покрива на сградата. Вътрешните тела са за висок 

стенен монтаж или тип „касетъчен конвектор". Връзката между вътрешните и 

външните тела се осъществява посредством медни тръби с положена топлинна 

изолация от микропореста гума с дебелина 9мм. 

Вентилации: 

За осигуряване на нормативния въздухообмен и необходимите условия за 

протичане на технологичните процеси в помещенията са проектирани приточно-

смукателни вентилационни инсталации или локални смукателни такива. 

За помещение „зала пътници" е предвидена приточно-смукателна 

вентилационна инсталация осигуряваща нормативния въздухообмен. Пресният въздух 

се засмуква от свободно през мрежеста решетка. Обработката на пресния въздух става в 

рекуперативен смукателно/нагнетателен блок снабден с байпасна клапа, секция на 

директно изпарение и филтри клас G4. Вентилационната система е със смукателен и 

нагнетателен дебит 2000 m
3
/h. Въздухът след рекуператора се дообработва чрез 

отоплителна/охладителна секция на директно изпарение. Подаването и отвеждането на 

въздуха към/от помещението става посредством въздуховодна мрежа от поцинкована 

ламарина с положена топлинна изолация от микропореста гума с дебелина 9мм. 

Подаването на въздуха в помещението става през завихрящи таванни дифузори. 

Засмукването на въздуха става свободно над окачачен таван през решетка за защита от 

механични замърсители. Изхвърлянето на отработения въздух става над покрива на 

сградата през мрежеста решетка. 

За помещение „кухня" към заведението за бързо хранене е предвидена местна 

смукателна вентилационна инсталация обслужваща работните зони с най-голямото 

замърсяване (топлинно) това от скари, котлони, фритюрници и конвектомати. 

Засмукването на отработен въздух става посредством един крайстенен смукателен 

чадър. Разработената смукателна инсталация е с дебит 700 т3/Ь. Отвеждането на 

въздуха става посредством въздуховоди от поцинкована ламарина и вентилатор с 

изнесен двигател от потока на мръсния въздух. Смукателният чадър е предвидено да 

бъде окомплектован с маслоотделителни филтри. Отработеният въздух се изхвърля над 

покрива на сградата. Предвидена е нагнетателна вентилационна инсталация, която да 

компенсира отвеждането на отработен въздух от местната смукателна инсталация. 

Засмукването на пресен въздух става през фасадата на сградата. Вентилацията се 

осъществява от кръгла канална система, състояща се от: фасадна решетка, 
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електрически калорифер, канален филтър клас G4 и канален вентилатор с дебит 600 

m
3
/h. Разпределението на обработения въздух става посредством въздуховоди от 

поцинкована ламарина и вентилационни решетки. 

За помещения „тоалетни" са предвидени смукателни вентилационни инсталации 

отвеждащи отработения въздух по норматив за брой прибори. Отвеждане на въздуха от 

помещенията става посредством кръгли канални вентилатори, въздуховодна мрежа от 

поцинкована ламарина и вентилационни решетки. Изхвърлянето на отработения въздух 

става над покрива на сградата през мрежести решетки. Всички размери на въздуховоди 

и вентилационни решетки са обозначени на чертежите. 

 

 част ЕЕ 

 

За част ЕЕ има изготвен доклад - оценка за съответствие за енергийна 

ефективност от фирма „Ефективна” ЕООД, притежаваща удостоверение 

№00365/13.06.2016г. от Агенцията по устойчиво енергийно развитие. 

Предвидени са ограждащи конструкции, отговарящи на нормативните 

коефициенти на топлопреминаване, което води до минимални загуби на топлина през 

зимата и студов товар през лятото. За топлоизолация на външните стени и покрива са 

предвидени топлоизолации с необходимата дебелина. 

 

 част Пожарна безопасност: 

Клас на функционална пожарна опасност 

Съгласно Наредба 1з-1971 за СТПНОБП, чл.8, ал.1, табл.1, обектът се катер като 

клас на функционална пожарна опасност ФЗ и подкласове, както следва: 

- чакалня - подклас ФЗ .3 

- обслужващи автогарата помещения /каса, информация и др./ - подклас Ф3.4 

- бюфет за готови сандвичи и пакетирани закуски - подклас Ф3.2 

Степен на огнеустойчивост на строежа и конструктивните елементи: 

Предвид монолитната стоманобетонова конструкция на сградата - 

стоманобетонови плочи, греди, колони, същите определят II-ра степен на 

огнеустойчивост, съгласно Наредба 1з -1971 СТПНОБП, чл.12, ал.1, табл.3, по-голяма 

от нормативно допустимата. 

Вложените материали на носещите конструктивните елементи според 

класификацията по БДС ЕИ 13501-1 са негорими, с клас по реакция на огън А1, за 

които не се изисква изпитване. 

Покритията на вътрешни стени, тавани и подове са предвидени от материали с 

клас по реакция на огън не по-нисък от D-s2, съгласно табл.7 към чл.14, ал.12. 

Не се налага изграждане на брандмауери (съгласно чл. 13, ал.1, табл. 4, за сгради 

от II- ра степен на огнеустойчивост и клас на функционална пожарна опасност Ф1.2, 

без АПГИ, максимално допустимата застроена площ между брандмауерите е 2000м
2
 ).  

Не се налага изграждането на пожарозащитени стени и пожарозащитени 

помещения. 

Съгласно чл.16, ал.7 от Наредбата, се допуска помещението за съхранение на 

багаж с клас на функционална пожарна опасност Ф5В, без отделяне по ал. 1, т. 1 и 2 

или по чл. 22, ал. 2, тъй като е с площ < 200м2 и не повече от 25% от площта на етажа. 

Стълбището за достъп до подземния етаж е отделено от помещенията на 

приземното ниво, с врата с огнеустойчивост Е1 60. 

Евакуация 
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Максималният брой хора, които едновременно ще присъстват на обекта е: за 

автогарата - 42 човека и за заведението за бързо хранене - 17 човека. Осигурени са 

необходимите евакуационни изходи с изходи, с брой и размери съответстващи на чл.41, 

ал.2, т.2 с врати отварящи се по-посока на евакуацията. 

Разстоянието от най-отдалечените точки в помещенията до евакуационния изход 

е по-малко от 20м, в съответствие с чл.44 от Наредбата. 

Разстоянието от най-отдалечените входни врати до стълбището при еднопосочна 

евакуация е по-малко от 20м, в съответствие с чл.44, ал.3, т.1а и не по-голямо от 10 м в 

съответствие с чл.53, ал.3 от Наредбата. 

Стълбищната клетка е основен евакуационен път. Тя обслужва 9 надземни нива. 

Апартаментите с пряк достъп до стълбищната клетка и съгласно изискванията на чл.47, 

ал.1, т.З са предвидени с врати с огнеустойчивост Е1 60. 

Евакуационно осветление 

На основание чл.55, ал. 4 от Наредба 1з-1971 е предвидено евакуационно 

осветление,със светодионни осветителни тела и вградено автономно захранване 60 мин 

(от батерия).Осветителните тела се монтират над изходите от помещенията и по пътя 

на евакуацията. 

Ел. инсталации: 

Електрическите уредби и инсталации в сградата са предвидени от първа група с 

„Нормална пожарна опасност”, като са изграждането им се предвиждат материали с 

клас С по реакция на огън на изолацията и с клас по реакция на огън не по-нисък 

откА2. Корпусите на ел. таблата в обекта да се изпълнят с клас по реакция на огън не 

по-нДсъ^уЖ; В. Ел. инсталациите се изпълняват върху конструктивни елементи с клас 

на реа огън А1, скрито под мазилка. 

Активни мерки: 

Пожароизвестявяне, пожарогасене  

Съгласно Приложение №1, към чл.3, ал.1 не се изисква автоматична 

пожароизвестителна инсталация. За сградата не се изисква автоматична 

пожароизвестителна инсталация. 

Съгласно чл.56, ал.1, т.2 от Наредба 1з-1971 не се изисква оповестителна 

инсталация. 

Димо - и топлоотвеждащи инсталации, съгласно табл. 14 към чл. 123 и прил. 9 

на Наредба 1з-1971, не се изисква ВСОДТ. 

Външно противопожарно водоснабдяване 

Водоснабдяването за външни противопожарни нужди ще се осигури от ПХ на 

уличната водопроводна мрежа, съгласно чл. 144. (1) от Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за 

проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи в съответствие с 

изискванията на чл.161, ал.2 от Наредбата. 

Вътрешно (сградно) противопожарно водоснабдяване 

По смисъла на чл.193, т.8 от Наредбата за обществено обслужващи сгради с 

обем под 5000м
3
 не се изисква сградна водопроводна инсталация за пожарогасене. 

Предвидени са необходимите преносими уреди и съоръжения за първоначално 

пожарогасене, съгласно изискванията на Приложение №2 към чл.З, обозначени на 

чертежите към проекта. 

 

 

4. Изисквания към изпълнението на строителството 
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Общи и специфични изисквания към строителните продукти. 

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане 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 проектиране на сградите и техните 

обновявания, ремонти и реконструкции. 

По смисъла на Регламент № 305: 

 „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, чл.5, ал.2  и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените 

изисквания към строежите 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 изискванията на 

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

305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е 

издадена Европейска техническа оценка. 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 и само такива, които са заложени в проектите със съответните им 

технически характеристики, съответстващи  на техническите правила, норми и 

нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и 

строителство. 
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За всяка доставка се съставя протокол за приемане от консултантът, упражняващ 

строителен надзор на строежа, проектанта и представителя на възложителя, 

упражняващ контрол по изпълнението. 

Други изисквания: 

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 с 

качество, съответстващо на ЗУТ и всички други нормативни изисквания, 

съответстващи на предмета на поръчката. Да съблюдава и спазва всички норми за 

предаване и приемане на СМР. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, 

същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до 

приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции при 

необходимост. 

Изпълнителят трябва да осигури и 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, 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.  

 

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. 

За осигуряване необходимата безопасност на труда 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. 

Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички нормативни актове по 

безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, 

като: 

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

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

- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.за условията и реда за провеждането на 

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;  

- Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински 
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прегледи (обн., ДВ, бр.16 от 1987 г., изм. бр.65 от 1991 г. и бр.102 от 1994 г., 78 от 2005 

г.)  

- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на 

работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово 

правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006 г.) 

- Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето 

на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, 

бр.46 от 2001 г.)  

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и 

сигнали за безопасност и/или здраве при работа 

 

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. 

Изпълнителят трябва да предприеме мерки за опазването на околната среда по 

време на строителството, съгласно добрите строителни практики и при спазване на 

Закона за управление на отпадъците и нормативната уредба в областта на екологията и 

опазване на околната среда. 

Изсичането на дървета и унищожаването на съществуващи зелени площи (ако 

това се налага) става след разрешение издадено от Общината по реда определен в 

действащата Наредба на Общински съвет - Айтос. 

 

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното 

изпълнение. 

 

Чрез свои представители Възложителят по всяко време ще инспектира работите, 

ще контролира технологията на изпълнението и ще издава инструкции за отстраняване 

на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на 

изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско 

качествено 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 изпитания. 

 

Проверки и изпитвания. 

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка 

на упълномощени представители на Възложителя. 

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 и да бъде 

осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му 
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предложение  

 

Изисквания за сигурност 

От самото начало и до завършването на работата по 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 на 

възложителя, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети 

или вреди вследствие на работата му по изпълнение на поръчката.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. 

 

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. 

 

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 друго 

обслужване 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 улиците, 

тротоарите, алейте, злените площи и в имотите на съседните собственици. Веднага 

трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени 

места (улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките. 

След завършване и изпитване на строителните и монтажни работи, 

Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна 

почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, материали, 

строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е 

използвал при извършването на работите. Изпълнителят трябва да почисти и да остави 

Площадката в чисто състояние. 

 

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 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 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. 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. 
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Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки за предоставяне на 

временно ел.захранване от местната електрическа компания. Изпълнителят ще плати 

всички такси за включване на електрическата компания, и ще предостави работната 

ръка, материали и оборудване за монтирането на временното ел.захранване. При 

приключване на работата, Изпълнителят, координирано с ел.компанията,  ще изключи 

и премести системата за временно ел. захранване.  

 

5. Организация на строителството: 

 

Участникът трябва да вземе предвид характерните климатични условия и 

изискванията за подготовка на необходимата техническа документация преди 

изпълнението на строителните работи (Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството). 

По време на строителството участъците, по които ще се работи следва да бъдат 

сигнализирани и обезопасени с временна сигнализация, съгласно Наредба 

№3/16.08.2010 г. “За временна организация и безопасност на движението при 

звършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците" и съгласно 

указанията на контролните органи.  

 

6. Изисквания на Възложителя към обхвата и съдържанието на Техническото 

предложение  

В Техническото предложение участниците трябва да представят Строителна 

програма за изпълнение на договора, с описание на: 

Подхода за извършване на дейностите по строителство: Описание на 

основните видове строително монтажни работи;  Описание на основните материали и 

техническите ресурси за изпълнение на работите; Описание на предлагания подход за 

изпълнение на строителството, предмет на поръчката. Ключови моменти в 

изпълнението. Ясно посочване и разграничаване на етапите на изпълнение, съобразно 

осигуреното от възложителя финансиране. Подхода за изпълнение на строителството 

следва да отчете местоположението и предназначението на обекта, да не възпрепятства 

и/или пречи на движението и нормалното изпълнение на автобусните превози;  

Организация на работата и разпределение на задачите в екипа за изпълнение на 

поръчката:  Организиране на работите по изпълнение на дейностите по поръчката;  

Отношения, взаимовръзки и комуникация с останалите участници в работата по 

проекта (Възложител, строителен надзор, авторски надзор, държавна и общинска 

администрация, собственици на инженерни мрежи и пр.); Разпределение на задачите 

между експертите в екипа, съобразно уменията и опита им, с представени функциите 

им при всеки етап от изпълнение на поръчката. 

Участниците следва да представят Линеен график за видове работи – по 

етапност и последователност на изпълнението и разпределение на ресурсите и 

работната сила. Предложения линеен график трябва да е в съответствие с 

технологично-строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. 

Към линейният график да бъде приложена и диаграма на работната ръка. В 

представения линеен график участникът трябва да включи всички дейности предмет на 

обществената поръчка, като предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия. В 

ЛГ ясно да бъдат отразени сроковете за изпълнение (започване и приключване на 

строителството). 

Описание на начина на изпълнение на изискванията на Възложителя за 
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осигуряване на безопасност и здраве;  

Описание на начина на изпълнение на изискванията на Възложителя относно 

осигуряване на контрол на качеството при изпълнение на строителните дейности за 

реализиране на крайния строителен продукт;   

План за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната 

среда;   

 

*Програмата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, на 

Техническия проект, на действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката. 

 **Участник, чиито линеен график не съдържа някоя от необходими 

дейности, или показва технологична несъвместимост на отделните строителни 

операции, или е със сгрешена технологична последователност, или е налице 

несъответствие със строителната програма или е налице противоречие с 

действащата нормативна уредба се отстранява. 

 

7. Гаранционни срокове за строителните дейности. 

Предложените гаранционни срокове от участниците не могат да бъдат по-малки 

от предвидените в чл.20, ал.4 Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация 

на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

Участникът, който е предложил гаранционен срок по – малък от предвидените в 

чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. се предлага за отстраняване. Участниците 

могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената 

наредба, който да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, 

предвиден в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. 

*В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над 

максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага 

за отстраняване. 

 

8. Основни нормативни документи  

При изпълнението на строителството следва да бъдат спазени разпоредбите на 

посочените по-долу нормативни актове и други нормативни и подзаконови нормативни 

актове, отразяващи добрите практики в строителството на сходни обекти:  

 Закон за устройство на територията;  

 Закон за техническите изисквания към продуктите;  

 Закон за здравословни и безопасни условия на труд;  

 Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на СМР;  

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

строителните продукти;  

При изготвяне на Плана за опазване на околната среда по време на строителство 

и осъществяване на самото строителство трябва да се съблюдават изискванията на 

следните нормативни документи:  

 Закон за опазване на околната среда;  

 Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда;  

 Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съответствието 
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на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони.  

 


