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Приложение № 1 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

към обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на строително-монтажни работи на 

обект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил 

Левски“, в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисаря“ 

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА: 

Общо за обект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в 

двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисаря“ са 

предвидени следните видове и обеми строително монтажни дейности: 

 ЧАСТ АРХИТЕКТУРА   

№ по 

ред 

Дейност Едини

чна 

мярка 

Количе

ство 

Мултифункционално игрище - 42х22 м 

 

1 ПЕ-фолио м2 924,00 

2 Доставка и полагане на изкуствена 

тревна настилка с усилена 

полиуретанова основа, височина 20 мм, 

цвят: зелен, вкл. подлепващи ленти и 

лепило 

м2 924,00 

3 Доставка и полагане на посипка от 

кварцов пясък с грануметрия от 0,3 до 1 

мм 

м2 924,00 

4 Разчертаване на спортна маркировка, 

вкл. подлепващи ленти и лепило 

Бр. 4,00 

Ограда 

1 Доставка и монтаж на мека плетена 

мрежа от ПЕ, растер 40 х 40 мм, вкл. 

необходимите крепежни елементи 

м2 702,4 
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2 Доставка и монтаж на двукрила врата с 

брава, 160х200 

Бр. 2 

Спортно оборудване 

1 Доставка и монтаж на демонтируем 

комплект табло с кош за баскетбол 

Бр. 2 

2 Доставка и монтаж на комплект мрежа за 

волейбол 

Бр. 1 

3 Доставка и монтаж на комплект врати за 

футбол с мрежи 

Бр. 2 

    

 ЧАСТ ЕЛЕКТРО   

№ по 

ред 

Дейност Едини

чна 

мярка 

Количе

ство 

Площадкови ел. мрежи  

1 Доставка и монтаж на табло – ГРТ,  

разработено съгласно приложена 

принципна схема, влагозащитено, 

заземено 

К-т 1 

2 Обособяване на извод, комплект с 

предпазител 3Р50А, електромер 3Р за 

контролно мерене 

К-т 1 

3 Доставка и монтаж на комплект с 

предпазител за извод за осветление в 

стълб, 1Р 6А 

К-т 9 

4 Направа изкоп и обратен насип 0,4/1 м, 

вкл. трамбоване и сигнална лента 

м 120,00 

5 Доставка и полагане в изкоп на PVC 

тръба Ф75 mm, с необходимите 

съединения 

м 50,00 

6 Доставка и полагане в изкоп на PVC 

тръба Ф40 mm, с необходимите 

съединения 

м 120,00 

7 Направа на кабелна шахта - един капак 

60/60/80 см 

К-т 1 
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8 Доставка и монтаж на стълб за спортно 

осветление, Н=8м, вкл. рогатка и 

фундамент (анкерна група) 

Бр. 4 

9 Доставка и монтаж на LED прожектор 

200W, 230V, IP65 

Бр. 8 

10 Доставка и монтаж на LED прожектор 

30W, 230V, IP65-дежурно осветление 

Бр. 1 

11 Доставка и изтегляне в стълб на кабел 

NYY 3x1,5mm² 

м 90,00 

12 Доставка и изтегляне в положена PVC 

тръба на кабел NYY 3x4mm²   

м 170,00 

13 Доставка и изтегляне в положена PVC 

тръба на кабел NAYY 4x16 mm² 

м 250,00 

14 Направа суха разделка на кабел до 16 

mm² 

Бр. 28 

15 Измервания К-т 1 

Заземление  

1 Доставка и полагане на поцинкована 

шина 40/4mm 

м. 30,00 

2 Доставка и набиване на 2 броя 

заземителен кол Ø 20/1,5м 

бр. 4,00 

3 Измервания к-т 1,00 

    

 ЧАСТ ВиК    

№ по 

ред 

Дейност Едини

чна 

мярка 

Количе

ство 

Земни работи  

1 Направа на масов машинен изкоп        м3 29,00 

2 Направа на уплътнен обратен насип от 

трошен камък или подходяща земна 

земна основа 

       м3 24,00 

3 Доставка и монтаж на отводнителна 

система b=0.15м, h=0.10м 

       м 111,00 

4 Доставка и монтаж на утаителна шахта        бр.  2,00 
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5 Тръби PVC  с фабрични фасонни части 

за канализация в сгради ф 160мм 

дебелостенни  

       м 20,00 

 

 ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА     

№ по 

ред 

Дейност Едини

чна 

мярка 

Количе

ство 

Земни работи  

1 Фрезоване на същ. асфалт - 3,0см        м3 28,00 

2 Рязане на асфалт и направа на машинен 

изкоп за единични фундаменти и ст.бет. 

бордове 

       м3 25,00 

3 Направа на уплътнен обратен насип от 

трошен камък под армираната бет. 

настилка 

       м3 155,00 

Кофражни работи - изработка, кофриране и декофриране  

1 Единични фундаменти, ст. Бет. Бордове, 

стълби и арм. Бет. Настилка 

       м2 55,00 

 Бетонови работи - доставка и полагане    

1 Подложен бетон - бетон С8/10        м3 1,60 

2 Единични фундаментни - бетон С20/25        м3 14,10 

Армировъчни работи - изработка и монтаж 

1 Единични фундаментни - армировка 

В420 (A III) 

       кг 261,6 

2 Ст. Бет. Бордове и стълби - - армировка 

В420 (A III) 

       кг 3800,09 

3 Армирана бет. Настилка - армировка 

В420 (A III) 

       кг 648,66 

Стоманена конструкция - изработка, доставка и монтаж 

1 Студено формувани затворени квадратни 

профили и планки - стомана клас S 235 

JR 

       кг 4476,84 

2 Боядисване двукратно с антикорозионен 

грунд, вкл. и на заварки 

       м2 173,41 
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А. Проектни решения по част „Архитектура“: 

Описание на разработката: 

Проектът за мултифункционално игрище е изготвен във връзка с подобряването на 

спортната база на ОУ "Васил Левски" в град Хисаря. Инвестиционните намерения на 

общината са за изграждане на спортно игрище с ажурна ограда, позволяваща тренирането 

на няколко вида спорт. 

Ситуиране 

Теренът е ситуиран в южната част на училищния двор, върху съществуваща 

асфалтова. площадка. Достъпът е осигурен от преминаващата източно пешеходна алея, 

която е основен подход към училището. 

Функционално решение 

Спортното игрище е с размери 22х42м и включва тренировъчни полета за няколко 

вида спорт. Габаритите на всяко от тях съответстват на изискванията за провеждане на 

всеки от тях. Допълнителна площ е предвидена около игралнитеполета - зона за сигурност 

и комуникация. Спортната площадка е обезопасена с б-метрова ажурна ограда. 

Конструкция и материали: 

Използваната настилка, за игрището е изкуствена трева с височина 20мм, която 

позволява практикуването на четирите вида спорт. Прилежащата към терена ограда ще се 

изгради от мека мрежа, фиксирана за метални пилони с височина 6 метра. Осветлението се 

осигурява посредством LED прожектори, разположени в четирите ъгъла на игрището, на 

височина 8 метра. 

Технически показатели: 

Обща площ на мултифункционалното спортно игрище = 924,00м2  

Площ тренировъчно поле хандбал = 755,00м2 

Площ тренировъчно поле футбол = 755,00м2  

Площ тренировъчно поле баскетбол = 375,00м2 

Площ тренировъчно поле волейбол = 164,00м2 

Категория на обекта: 

Обектът се причислява към пета категориястроежи, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, б. 

„а“ от ЗУТ.  

Проектнатадокументация във фаза технически проект е в обем и съдържание, 

съобразени със законовата и нормативна уредба, действаща за Република България към 

момента, а именно: 

- Закон за устройство на територията; 

- Наредба 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
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територии и устройствени зони; 

- Наредба 4 от 21.05.2001г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; 

- Наредба 4/1.07.2009г за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в 

съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с 

увреждания; 

- Наредба 1з-1971 от 29.10.2009г.за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безЪласност при пожар; 

- Наредба 2 от 29.юни.2004г. за планиране и проектиране на комуникационно-

транспортните системи на урбанизираните територии; 

- Наредба 1 от 12.януари.2009 за условията и реда за устройството и безопасността 

на площадките за игра. 

Б. Проектни решения по част „Електро“: 

При разработка на проекта са взети и предвид изискванията на: 

- Закон за устройство на територията 

- Наредба N9 1з-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар - в сила от 05.06.2010г. 

- Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии -

2004г. 

- Наредба № 4 от 14 август 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

електрически уредби в сгради. 

- Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити 

пространства - 2010 г. 

Описание на разработката: 

Проектът за мултифункционално игрище е изготвен във връзка с подобряването на 

спортната база на ОУ "Васил Левски" в град Хисаря. Инвестиционните намерения на 

общината са за изграждане на спортно игрище с ажурна ограда, позволяваща тренирането 

на няколко вида спорт. 

Теренът е ситуиран в южната част на училищния двор, върху съществуваща 

асфалтова площадка. 

Мултифункционалното спортното игрище е с размери 22х42м. Габаритите 

съответстват на изискванията за провеждане на различни видове спорт. Допълнителна 

площ е предвидена около игралните полета - зона за сигурност и комуникация. Спортната 

площадка е обезопасена с 6-метрова ажурна ограда. 

Ел.табла и захранващи линии: 

По отношение на осигуреност на ел.захранването обектът е трета категория. 

Захранването на обекта с ел.енергия ще се осъществи от съществуващо Главно 
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разпределително табло, находящо се в съществуваща сграда на територията на обекта. 

Измерването на ел.енергия е съществуващо. 

Необходимата мощност за обекта е: Редн=2kW, Iраб=4А. 

Разпределителното табло за управление на осветлението ще се захранва от кабел 

тип NAYY 4х16мм2. Кабелното трасе от ГРТ до спортния терен за ще се изгради 

подземно, като кабел тип NAYY 4х16мм2 се изтегли в PVC тръби. 

Новият извод в Главно разпределително табло ще се оборудва с трифазен 

автоматичен предпазител тип 3Р, 50А и трифазен електромер за контролно измерване на 

консумираната ел. енергия. 

Ел. таблото за управление на осветлението захранва всеки един от стълбовете за 

осветление с кабели тип NYY 3x4 мм2 - за основното осветление, и NYY 3x1,5мм2 - за 

дежурното осветление, положени в площадковата тръбна мрежа. Захранващите кабели 

са избрани по допустимо нагряване, проверени по допустима загуба на напрежение и 

имат достатъчен резерв. Точното трасе на захранващите кабели към всеки стълб да се 

уточни на място след съгласуване с мястото на отводнителната решетка. 

В ГРТ се монтират контактори за управление на осветлението на всеки от четирите 

стълба. Контакторите се управляват ръчно от двупозиционни влагозащитени прекъсвачи 

монтирани на фасадата на таблото. Предвиденото дежурно осветление е захранено на 

отделен токов кръг, управляван автоматично от часовник тип "Фонотроника". 

Преди въвеждането на кабелите в експлоатация, трябва да се направят 

необходимите електрически изпитания от лицензирана лаборатория. 

Осветителна инсталация: 

За спортната площадка се предвижда прожекторно осветление със светодиодни 

прожектори 200W/220V, като основно осветление, и светодиоден прожектор 30W/220V за 

дежурно осветление. 

Осветената повърхност на игрално поле формира основната част за наблюдение на 

играчи и публика. Добрата видимост на всички събития на игралното поле се определя от 

хоризонталната осветеност Ех в lх. Избраните осветителни тела осигуряват необходимата 

средна хоризонтална осветеност за всяко едно от игрищата (по отделно), както и за целия 

терен, съгласно изискванията за подобен вид обекти според БДС EN 12193 - спортни 

площадки на открито, Exm=75 lх и са енергийно ефективни. 

Прожекторите се монтират на стоманени поцинковани стълбове с височина Н=8м, 

на подходящи рогатки/стойки оразмерени за съответния брой осветителни тела. Основно 

осветление се реализира от прожектори монтирани по два на всеки стълб. Прожекторът за 

дежурно осветление се монтира на стълб №1, както е указано на чертежа. 
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Стълбовете се окомплектоват с DIN шини и автоматични предпазители за всеки 

прожектор. За всеки прожектор се изтегля кабел тип NYY 3x1,5мм2 от прожектора до 

клемната кутия и изводът се окомплектова с предпазител 6А, 1Р. Преди въвеждането на 

осветителната уредба в експлоатация, трябва да се насочат осветителните тела към 

игралното поле и да се направят необходимите изпитания от лицензирана лаборатория. 

Заземителна инсталация: 

Ще се заземят Разпределителното ел. табло за управление на осветлението и 

стоманените стълбове за осветление. Заземителите ще бъдат тип „Електрод" - по 2бр. 

ф20/1,5м от неръждаема стомана. Заземителите на стълбовете ще се съединят с 

поцинкована шина 40/4мм. Преходното  съпротивление на отделните заземители за 

мълниезащитата не трябва да надвишава 10 омаза стълбове и ел.табла. Връзката на 

заземителите със заземителната инсталация да става с болтови съединения. Преди 

въвеждането на обекта в експлоатация да се направят необходимите изпитания от 

лицензирана лаборатория. 

В. Проектни решения по част „Конструктивна“: 

Носещата конструкция на оградата е стоманена, състояща се от колони и греди. Те 

са проектирани от студено формувани квадратни профили. Пространственото укрепване се 

състои от диагонални укрепващи връзки, поемащи натоварването от вятър. 

Носещите колони са разположени през разстояние 6м. Монтажните съединения 

между отделните елементи са решени чрез заварки. 

Конструктивните елементи са проектирани от стомана марка S 235 JR по стандарт 

БДС EN 10219. 

Стоманените колони са вбетонирани в единичните фундаменти. 

Предвидена е армирана бетонова настилка с дебелина 10cm, която се изпълнява по 

цялата застроена площ на игрището. Настилката се изпълнява с наклон 2,0% в едната 

посока и 0,2% в другата. 

Основите са конструирани като единични стоманобетонови фундаменти с размери 

80/80/80см под стоманените колони и единични фундаменти под ел. стълбовете с размери 

90/90см. По трите страни на армираната настилка са предвидени стб. бордове, които 

оформят денивелацията между игрището и съществуващия терен. Фундирането да се 

извърши задължително в здрав почвен пласт с прието нормативно почвено напрежение 

Ro=150kN/m2 и мин. на 80см от най-ниската кота съществуващ терена надолу. 

След достигане на проектна кота изкоп да се извика задължително геолог за 

установяване на точния състав на пласта и за приемане на земната основа. 

Материали 
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1. Бетон клас С20/25 (В25) съгласно 206:2013 + A1:2016/NA:2017 - за 

конструктивни елементи; С8/10 (В10) съгласно 206:2013 + A1:2016/NA:2017 - за подложен 

бетон 

2. Армировъчна стомана клас В420 (AIM) съгласно БДС 4758:2008 

3. Стомана: 

- с означение S 235 JR съгласно БДС EN 10027 

- клас S235JR по БДС EN 10219 - студено огънат квадратен профил 

- клас S235JR - за планки 

Останалите материали са подробно описани в чертежите. 

Г. Проектни решения по част „ВиК“: 

За да отвежда дъждовната вода, и за да не попадат такава от прилежащите терени са 

предвидени отводнителни решетки по периферията на игрището. Решетките са предвидени 

от композитен материал с ниско тегло за бърза и лесна инсталации, от неръждаема стомана 

или композитен материал. С V-образно сечение за по-добра хидравлика и самопочистващ 

ефект и за клас на натоварване А15 - В125, съгласно БДС EN 1433. 

За да не се затлачват механично отводнителните решетки с почвени частици, са 

предвидени утаителни шахти. 

След утаителните шахти, посредством дебелостенни PVC тръби повърхностните 

води се отвеждат по ската и се изливат свободно. 

Д. Проектни решения по част „Пожарна безопасност“: 

Описание на строежа. Клас по функционална пожарна опасност. 

Обектът предмет на проектиране представлява мултифункционално спортно 

игрище към ОУ "Васил Левски", Момина баня, гр. Хисаря, позволяващо тренирането на 

няколко вида спорт. Спортното игрище е с размери 22x42m и включва тренировъчни 

полета за няколко вида спорт и е обезопасено с 6-метрова ажурна ограда. 

Използваната настилка за игрището е изкуствена трева с височина 20mm, която 

позволява практикуването на четирите вида спорт. Прилежащата към терена ограда ще се 

изгради от мека мрежа, фиксирана за метални пилони с височина 6м. 

Игрището е ситуирано в южната част на училищния двор, върху съществуваща 

асфалтова площадка. Достъпът е осигурен от преминаващата източно пешеходна алея, 

която е основен подход към училището. 

Физкултурният салон е разположен в южната част на имота, в непосредствена 

близост до съществуващата сграда на училището. Достъпа до салона от училището се 

осигурява чрез новоизградена топла връзка и външен вход разположен на североизточната 

фасада. 
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Конструкцията на игрището се състои от стоманени квадратни профили - колони и 

греди. Колоните са вбетонирани в единични стоманобетонови фундамнети. Предвидена е 

армирана бетонова настилка с дебелина 10cm. По трите страни на игрището са предвидени 

стб. бордове, които оформят денивелацията между игрището и съществуващия терен. 

Достъпа до игрището се осъществява през две врати с широчина 157см и височина 

210см. Входовете на игрището са разположени на североизточната и югозападната му 

страни. 

Парцела граничи по всички страни с улици с трайна настилка. 

Застроената и разгънатата площ на игрището са 924,00 м2. 

Пасивна пожарна безопасност. 

Клас по пожарна опасност 

Клас на функционална пожарна опасност - Ф4 - сгради за обществено обслужване в 

областта на образованието, чийто помещения се използват в продължение на определен 

период през денонощието и в тях присъстват постоянно хора с определена възраст и 

физическо състояние, запознати с планировката на сградите - подклас Ф4.1 - съгласно чл.8, 

ал.1, табл.1 - обекта е открито спортно игрище разположено в двора на ОУ „Васил 

Левски“. 

Степен на огнеустойчивост 

Съгласно чл.12, ал.1 - сградите или части от тях се подразделят на степени на 

огнеустойчивост в зависимост от огнеустойчивостта на основните строителни 

конструкции и елементи и класа по реакция на огън на строителните продукти, от които те 

са изработени - табл. 3 - обекта е V-та степен на огнеустойчивост (пожаронезащитена 

стоманена конструкция).. 

Пътища за противопожарни цели. 

Съгласно чл.27, ал.1. - За противопожарни цели се използват всички пътища, 

обслужващи строежите - парцела на училището в което е разположено игрището, граничи 

от всички страни с пътища с трайна настилка 

Евакуационни пътища 

Съгласно чл.41, ал.2 - Светлата широчината и броят на евакуационните изходи в 

зависимост от броя на хората и площта на помещенията се определят, както следва: 

т.2 - до 50 човека - един изход с минимална светла широчина 0,9 m - игрището е с 

два евакуационни изхода, всеки със светла широчина 1,57м - виж графичната част. 

Съгласно чл.43, ал.8 - не се разрешават въртящи се или сгъваеми врати и прегради, 

както и вдигащи се врати на изходите по пътищата за евакуация – на изходите вратите са 

двукрили. 



 

11 

 

Съгласно чл.44, ал.1 - Дължините на евакуационните пътища в помещенията и 

сградите се определят в зависимост от броя на изходите, стълбищата и крайните 

евакуационни изходи - дължината и посоката на евакуационните пътища е посочена в 

графичната част. 

Съгласно чл.44, ал.2 - Дължината на евакуационния път в помещението не трябва 

да надвишава: 

т.2 - от която и да е точка на помещение с два или повече изходи до евакуационен 

изход – 40м - най-голямата дължина на евакуационния път е 24,50м - виж графичната част. 

Съгласно чл.47, ал.4 - Стълбищата по пътя за евакуация се предвиждат с наклон не 

по-голям от 1:1,5, като широчината на стъпалото е не по-малка от 0,25 m, а височината на 

стъпалото - не по-голяма от 0,22 m - стъпалата са с височина 16см и широчина 30см. 

Съгласно чл.54, ал.1 - проходите и вратите по пътя за евакуация в строежите се 

проектират с минимална светла височина 2,0 m - вратите са със светла височина 2,1 m - 

виж графичната част. 

Част електрически инсталации 

Захранването на обекта с ел. енергия ще се осъществи от съществуващо Главно 

разпределително табло, находящо се в съществуваща сграда на територията на обекта. 

Кабелното трасе от ГРТ до спортния терен за ще се изгради подземно, като кабелите се 

изтеглят в PVC тръби. 

За спортната площадка се предвижда прожекторно осветление със светодиодни 

прожектори, като основно осветление, и светодиоден прожектор за дежурно освеление. 

Прожекторите се монтират на стоманени поцинковани стълбове с височина Н=8м. 

Заземяват се Разпределителното ел. табло за управление на осветлението и 

стоманените стълбове за осветление. Заземителите ще бъдат от неръждаема стомана. 

Заземителите на стълбовете ще се съединят с поцинкована шина 40/4mm. 

Активни мерки за пожарна безопасност: 

Противопожарно водоснабдяване 

Обекта е разположена в урбанизирана територия и за външно водоснабдяване за 

пожарогасене ще се ползва пожарен хидрант от уличния водопровод, в съответствие с 

чл.170 от Наредба №1з-1971. 

Обекта е открито мултифункционално спортно игрище от подклас на функционална 

пожарна опасност Ф4.1 и в тази връзка, съгласно чл.193, ал.1, т.8 от Наредба №1з-1971, за 

него не се изисква и не се проектира сградна водопроводна инсталация за пожарогасене. 

Евакуационно осветление 

За обекта не се предвижда изпълнението на аварийно евакуационно осветление, 

като такова не се изисква съгласно Наредба № Iз-1971. 
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Пожарогасителна система. 

За обекта не се предвижда изпълнението на пожарогасителна инсталация, като 

такава не се изисква съгласно приложение Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № 

Iз-1971 за СТПНОБП. 

Пожароизвестителна система. 

За обекта не се предвижда изпълнението на пожароизвестителна инсталация, като 

такава не се изисква съгласно приложение Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № 

Iз-1971 за СТПНОБП. 

Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари 

Съгласно чл.3, ал.2 - строежите в зависимост от функционалната им пожарна 

опасност се оборудват с пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в 

помещения, съоръжения и инсталации, в това число свободни дворни площи. 

От приложение №2 - открити спортни площадки за обществено обслужване в 

областта на образованието/Ф4.1 - не се изискват пожаротехнически средства за 

първоначално гасене на пожари. 

Е. Проектни решения по част „ПБЗ“: 

Права и задължения на участниците в строителството 

Възложителят или упълномощено от него лице, координаторът по безопасност и 

здраве за периода на проектирането и строителството, строителят, техническият 

ръководител и бригадирът преди започване на проектирането и строителството да се 

запознаят със своите права и задължения съгласно раздел II чл. 5 до чл. 29 на Наредба №2 

и след уреждане на договорните си отношения да пристъпят към спазването и 

изпълнението им. 

Общи изисквания 

Строителната площадка е определена и открита при условията и по реда на ЗУТ 

/спазен е чл. 30 от Наредба №2. 

Строителната площадка е оградена с оградна мрежа /временна/. 

На входа на площадката ще бъде поставена информационна табела /на основание 

чл. 12 ал.1 и 2 от Наредба №2/със следното съдържание /съгласно чл.13 от Наредба №2/: 

- Дата на откриване на строителната площадка 

- Номер и дата на разрешението за строеж 

- Точен адрес на строителната площадка 

- Възложител /име и адрес/ 

- Вид на строежа 

- Строител /име и адрес/ 
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- Координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране 

/име и адрес/ 

- Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа /име и 

адрес/ 

- Планирана дата за започване на работа на строителната площадка 

- Планирана продължителност на работа на строителната площадка 

- Планиран максимален брой работещи на строителната площадка 

- Планиран брой строители и лица самостоятелно упражняващи трудова дейност на 

строителната площадка  

-  Данни за вече избрани подизпълнители 

Строителят уведомява съответното поделение на изпълнителна агенция "Главна 

инспекция по труда" и ДНСК преди започване на работа, като изпраща копие от 

съдържанието на информационната табела /чл. 12 ал. 3/. 

Да се спазват изискванията по чл.30 до чл.64 на Наредба №2. 

Пожарна и аварийна безопасност 

Територията на строителната площадка се категоризира за ПАБ и означава със 

знаци и сигнали съгласно нормативните изисквания /чл. 65 ал. 1/. 

На видни места на строителната площадка се поставят табели със: 

- Телефонен номер на службата за ПАБ 

- Адрес и телефонен номер на местната медицинска служба 

- Адрес и телефонен номер на местната спасителна служба 

Пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на 

строителната площадка в помещения и складове отговарящи на нормативните изисквания 

за ПАБ. 

Организацията за ПАБ на територията на строителната площадка отговаря на 

правилата и нормите за пожарна безопасност като обект в експлоатация. 

За създаване на организация строителят: 

1. Разработва и утвърждава инструкции за: 

- Безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни дейности, 

включително зоните и местата за работа; 

-  Пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други 

електрически уреди; 

- Осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време. 

2. Издава заповеди за: 

- Назначаване на нещатна пожаротехническа комисия; 

- Определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене. 
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3. Следи за спазването на изискванията за предотвратяване и ликвидиране на 

пожари, както и за евакуация на работещите и намиращите се в зоната на пожара лица. 

При извършване на СМР на територията на обекти в експлоатация се спазват и 

правилата и нормите за ПБ на такива обекти. 

В случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, строителят или 

техническият ръководител незабавно уведомява съответната служба за ПБЗН. 

ПАБ е задължителна и в обхвата на чл. 67 до чл. 75 от раздел V. 

Строителни машини и устройства 

Строителните машини, които работят или се предвижда да работят на строителната 

площадка трябва да: 

- отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на 

предвидените СМР; 

- са правилно проектирани, конструирани и достатъчно устойчиви за използване за 

работата, за която са предвидени; 

- са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване 

и да са безопасни за използване. 

Товаренето, разтоварването, транспортирането, монтажът и демонтажът на 

строителните машини се извършва под 

ръководството на определено от строителя лице при взети мерки за безопасност. 

- Опасните зони около строителните машини, съоръжения и други елементи, 

които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите при 

транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин 

така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат. 

Да се спазват изискванията по чл.76 до чл.86 на Наредба №2. 

Скелета, платформи, люлки и стълби 

За извършване на СМР на височина се използват скелета, платформи и люлки, 

които имат инструкция от производителя за монтаж, експлоатация, допустимите 

натоварвания, демонтажа и изискванията за безопасна работа. 

- Скелета, платформи и люлки, които не отговарят на споменатите изисквания, 

както и комбинации от различен тип и вид може да се използват само след изчисляване и 

оразмеряване по индивидуален проект в съответствие с предназначението им. 

Състоянието на скелетата, платформите и люлките се проверява от техническия 

ръководител и бригадира, непосредствено преди тяхната експлоатация и през определени 

от строителя интервали. 

Изграждане на СМР- мерки за безопасност 
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При изпълнение на земните работи, изграждане на стоманобетонните конструкции - 

кофражни и армировъчни работи, полагане на бетон, изграждане на покривни 

конструкции, монтаж на стоманени конструкции и инсталации, изпълнение на изолации, 

мазилки, остъкляване и облицовки, извършване на бояджийски работи да се спазват 

изискванията на прил. 1 до 5 към чл. 2 ал. 2 от Наредба №2, а при извършване на 

товароразтоварните работи и складиране при СМР - прил. 7 към чл. 2 ал. 2 от Наредба №2. 

 

Ж. Строителни отпадъци: 

Във връзка с управлението на дейностите по отпадъците на територията на обекта, 

ще се извършва: 

- периодичен контрол за запазване на изискванията за разделно събиране на 

отпадъците; 

- проверка на състоянието на съдовете за съхраняване на отпадъците и 

почистване на евентуални замърсявания; 

- поддържане на отчетна информация за предаване на отпадъците; 

- осигуряване при необходимост на допълнителни договори с лица, които 

притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 

35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно 

наредбата за класификация на отпадъците; 

своевременно предаване на отпадъците за последващо оползотворяване или 

обезвреждане. 

З. Изисквания към строителството: 

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане 

на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на 

строителния обект. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, следва 

да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на нормативните 

документи.  

Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на 

ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба и одобрения проект, респективно следва да се 

изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове, 

настоящата Документация и техническата спецификация. 

Строежите се изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към 

строежите, определени в Приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския 

парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за 

предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на 

Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за: 
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1. механично съпротивление и устойчивост; 

2. безопасност в случай на пожар; 

3. хигиена, здраве и околна среда; 

4. достъпност и безопасност при експлоатация; 

5. защита от шум; 

6. икономия на енергия и топлосъхранение; 

7. устойчиво използване на природните ресурси. 

Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията 

на нормативните актове за: 

1. опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени 

обекти и на недвижимите културни ценности; 

2. инженерно-работенте правила за защита при бедствия и аварии; 

3. физическа защита на строежите. 

В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението 

на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и отговарят на 

изискванията, определени със Закона за работенте изисквания към продуктите, и с 

наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия закон. 

Контролът на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ се осъществява от 

консултанта при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и 

при упражняване на строителен надзор. 

Административният контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ 

при проектирането и строителството се осъществява от органите по чл. 220 – 223 от ЗУТ. 

Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на 

строителната площадка, строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, 

междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни 

работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори. 

При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт заинтересуваната страна 

отправя писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако 

представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, 

страната се замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от 

него длъжностно лице. 

Всички предписания, свързани с изпълнението на строежа, издадени от 

оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, се вписват в 

заповедната книга на строежа, която се съхранява на строежа. 
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Изпълнителят е длъжен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с 

което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности, до приемане 

на обекта от Възложителя. 

Обектът да бъде изпълнен в завършен вид с готовност за въвеждане в експлоатация, 

като качеството на извършваните СМР, да бъде в съответствие с всички действащи 

нормативни изисквания. 

Гаранционните срокове – следва да са съобразени с посочените в Наредба № 2 от 31 

юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. Некачествено свършените работи и некачествените материали и 

изделия по време на гаранционните срокове ще се коригират и заменят за сметка на 

Изпълнителя. Изпълнителят е задължен да влага в строежа само строителни продукти, 

които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на 

работните изисквания и спецификации. 

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Закон 

за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. Строежът 

следва да се изпълнява в съответствие с изискванията на нормативните актове и 

съществените изисквания за хигиена, опазване на здравето и живота на хората и опазване 

на околната среда. 

!!!ВАЖНО!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал.2 от ЗОП да се счита 

добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията и проектите по 

настоящата поръчка са посочени стандарти, работен одобрения или спецификации 

или други работен еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, 

търговска марка, патент, тип, произход или производство. 

Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен 

модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя 

на основание чл.50, ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже 

с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по 

еквивалентен начин на изискванията, определени в работенте спецификации и/или 

проектите. 

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на 

действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните 

проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на 

Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се 

допуска изпълнение с нестандартни материали. 


