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РАЗДЕЛ 1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

1. Обща информация 

Настоящата обществена поръчка е в изпълнение на проект „Ремонт и реконструкция 

на сградата на Общинска администрация в гр. Костенец, община Костенец с цел 

подобряване на нейната енергийна ефективност”, сключен договор с Държавен фонд 

„Земеделие“ (ДФЗ) № BG06RDNP001-7.008-0008-С01 от 04.12.2019 г. по Подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

Обектът е четвърта категория според Наредба №1 за номенклатурата на 

видовете строежи. 

 

Съществуващата сграда на Община Костенец е ситуирана в североизточната  част на 

УПИ VI , кв.90а. Захранването се осъществява северно от улица „ Боровец” и южно от ул. 

„Иван Вазов”.  

Сградата е масивна, монолитна построена през 1978г. Състои се от четири надземни и 

един полуподземен етаж. Изградена е от стоманобетонен скелет от конструктивни носещи 

елементи (греди, колони и плочи) и зидария от тухли.  

Основите са ивични и единични фундаменти и стоманобетонни стени до кота 0 с 

дебелина 50 см. Полуподземният етаж по северната фасада е на нивото на терена, а от 

южната е изцяло вкопан, като на дълбочина -0,7 м е изграден английски двор. От запад и от 

изток към сградата са долепени на калкан други постройки. В сутерена е разположено 

котелното с прилежащите му сервизни помещения. 

Подовете са с покритие мозайка, ламинат, теракот, мрамор или циментова замазка. 

Сградата е в добро конструктивно и техническо състояние. 

Външните ограждащи стени са зидария от тухли четворки, облицовани с пясъчник с 

дебелина 34 см. Сутеренните стени са стоманобетонни с дебелина 50 см, облицовани с 

пясъчник Стените са поддържани в сравнително добро състояние. Покривът на сградата е 

плосък, топъл с циментова замазка за наклон и хидроизолация от два пласта воалит с 

посипка. Таванската плоча е стоманобетонна. Съществуващата дограма по ограждащите 

елементи е дървена слепена.  
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Част от прозорците по южната и северната фасади са подменени с РVС с двуслоен 

стъклопакет. Масивна с плосък студен покрив с покритие от рулонна битумна 

хидроизолация.  

Външните врати на гаражите в сутерена са дървени плътни, а входната е с алуминиев 

профил. Общото състояние на дограмата, с изключение на подменените прозорци и врати е 

лошо.  

 

2. Обхват на поръчката 
В обхвата на настоящата обществена поръчка се включват дейностите по саниране и 

подмяна на отоплителната инсталация на административната сграда на община Костенец 

УПИ VI кв.90 

 

3. Предвидени дейности 

Планираните дейности са насочени към ремонт и обновяване на административната 

сграда на Община Костенец, като се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност и съпътстващи строително-ремонтни дейности да се модернизира сградния 

фонд и да се създаде приветлива ефективна среда за работа в общинската администрация. 

Строително-монтажните работи /СМР/ следва да се изпълняват в съотвествие с 

изготвения инвестиционен проект и количествените сметки към него, клаузите залегнали в 

проекта на договора и действащото българско законодателство за строителство. 

 

Инвестиционния проект предвижда следните интервенции по сградата: 

ФАСАДА - топлоизолиране на калкана - частта от фасадата, която е без каменна 

облицовка, подмяна на всички стари прозорци и оформяне на детайла около тях, 

включително с топлозиолация за намаляне на топлинен мост. 

 

ПОКРИВ – Полагат се 10 см XPS върху полиетиленово фолио за пароизолация. 

Върху топоизолацията се полага PVC хидроизолационна мембрана. Ревизира се и се 

подменят всички воронки и преливници, и се оформя детайла на покривния борд. 

 

ВЪТРЕШНИ ДЕЙНОСТИ – При изграждане на новата ОВК разводка се пробиват 

отвори в плочата за достигане на сутерена и външните климатични тела. Цялата ОВК 

инсталация включително кондензните тръби към нея минава по тавана на коридорите на 

сградата, като за скриването им е предвиден окачен таван от гипсокартон на щендерна 

конструкция и изместване на съществуващите осветителни тела под него, включително в 

голямата зала на кота +9,60. 

 

VRF СИСТЕМА: 

Външните агрегати на VRF система са разположени на терена до североизточната 

фасада на сградата. Те се захранват от Главното разпределително табло, разположено на 

приземния етаж. Захранващите линии, съответно СВТ 5х10мм2 и СВТ 5х16мм2 се изтеглят 

в стоманени тръби 2“ положени в изкоп. 
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Вентилаторните конвектори (таванни и стенни) се захранват от етажните 

разпределителни табла на всеки етаж. Захранващите линии се полагат над окачения таван в 

коридорите и закрепват за конструкцията му. В границите на помещенията, захранващата 

линии се полага в общ пакет с тръбната разводка по част ОВиК. Сечението на кабелите е 

СВТ3х1.5мм2. 

Във всяко етажно табло се предвижда монтиране на защитна апаратура за новите 

токовитe кръгове, захранващи вентилаторните конвектори. 

ВЕНТИЛАЦИЯ ПОМЕЩНИЕ ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ: 

Вентилационният блок на новата вентилационна инсталация в подземния етаж, ще се 

захранва съществуващото табло. Вентилаторни блок се доставя със собствено табло за 

управление. 

В Битовото помещение на подземния етаж ще се монтира бойлер за соларната 

система. За е бойлера в предвидено трифазно захранване със силов кабел СВТ 5х2.5мм2 от 

Етажното табло-ЕТ подземен. 

За осигуряване на безопасност и хигиена на труда, както и противопожарна 

безопасност, в експлоатацията на обекта са взети следните мерки: 

1. Начинът на изпълнение на електрическите инсталации е съобразен с нормативната 

уредба за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в 

сгради 

2. Да се спазва минимално разстояние 50см между елементите на ел.инсталациите, ОВ и 

ВК инсталациите. 

3. При работа по електрическата инсталация да се изключва от таблото съответния 

токов кръг. 

4. При използване на подвижна стълба да се вземат и други допълнителни мерки за 

безопасност. 

5. Всички неподвижни метални части на оборудването, въздуховодите и тръбите по 

част ОВИ и ВиК ще бъдат присъединени към защитния проводник. 

6. Всички доставени електрически уредби и/или техните части трябва да бъдат 

изпитани при производството и сертифицирани. 

7. Кабелните канали и конструкциите върху които ще бъдат положени кабелите, както и 

конструкциите върху които ще се монтират ключове, щепсели, съединители, разклонителни 

кутии и др.  се предвиждат с клас по реакция на огън А2. 

Предвидените лабораторни измервания като комплект се състоят от : 

 измерване на контур „фаза/защитен проводник” 

 контролно измерване на изолацията на главния захранващ кабел  
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Всички лабораторни измервания да се направят от оторизирана лаборатория, да бъдат 

съставени протоколи от тези измервания, които да бъдат неразделна част от документацията 

по приемането на обекта и пускането му в експлоатация. 

 

Част ВиК 

С настоящият проект не се предвиждат промени и преработка на сградните 

водопроводни и канализационни инсталации. 

Ревизията и подмяната на всички воронки и преливници при санирането на покрива 

да се изпълнят съгласно детайлите, дадени в част Архитектурна на проекта, в чиято 

количествена сметка са предвидени и необходимите позиции и количества за извършването 

на строително-монтажните работи. 

Отвеждането на образуваният кондензат от вътрешните климатични тела ще става 

посредством PVC тръби на заварка, които по етажите ще се положат успоредно на тръбните 

линии по част ОВК, скрито над окачения таван. 

Кондензата от етажната разводка ще се отвежда до полуподземния етаж, посредством 

нов вертикален канализационен клон, също положен успоредно на тъбните линии по част 

ОВК в инсталационен вертикален канал. На ниво полуподземен етаж кондензните 

вертикали ще се заустят към най-близко разположения вертикален канализационен клон от 

канализационната мрежа на сградата, а от там към уличната канализация. 

Заустването на кондензната инсталация към канализационната ще се осъществи 

посредством сферичен сифон, за да се избегне навлизане на миризми от канализационната 

инсталация. 

Тръбите да се положат с минимален наклон от 0.5% към вертикала. Укрепването на 

тръбите, ще става посредством скоби към конструкцията на сградата.. 

Част ОиВ 

 

ОТОПЛЕНИЕ: 

За отопление и климатизация на сградата, ще се използва термопомпена централна 

климатична инсталация на директно изпарение, тип VRF с отделни модули. Системата ще 

бъде разделена по етажи като е изчислена за всяка отделна зона според необходимият 

отоплителен/охладителен товар. Избраната климатична система позволява да се намалят 

експлоатационните разходи в сградата и да се намали монтажният обем на инсталацията, а 

също така е с най-високи екологични показатели. Предвидената климатична инсталация е 

фреонова система на директно изпарение, двутръбна схема на присъединяване. Системата е 

изключително ефективна - при използване в режим отопление коефициента на 

трансформация може да достигне над 3,80 , и до 4,15 в режим охлаждане при стандартни 

условия. Климатичната инсталация е термопомпена, инверторна и работи с екологично чист 
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фреон тип R410А. Работният диапазон на системата в режим охлаждане е от +43 °С  до -5°С, 

в режим отопление от -20°С до +15°С. Обезскрежаването на компресорно кондензаторните 

блокове се извършва стъпаловидно, което позволява отоплението да не прекъсва. Външните 

модули работят нискошумно 50-72 dB. 

 Тръбната разводка, ще се изпълни от медни тръби, топлоизолирани с изолация от 

микропореста гума със затворена клетка с дебелина 13мм. Тръбните разпределители са 

предвидени от тип Y-разклонители и тип 4 и 7-пътни разклонители. Тръбните линии, ще 

минават в инсталационен вертикален канал. Укрепването на тръбите, ще става с 

топлоизолирани скоби към конструкцията. Тръбите на инсталацията, излизащи от сградата 

до външните тела ще се положат в метални  скари с капак от поцинкована ламарина. 

Вътрешните тела ще бъдат тип четири пътна таванна касета, стенни климатизатори и 

др. Спазени са изискванията на климатичната инсталация за дължина на тръбен път и 

отстояния между първи и последен участък. Отвеждането  на образуваният кондензат ще 

става по PVC тръби предвидените места, съгласно проект по част ВиК. 

Системата на директно изпарение ще покрива загубите/печалбите на сградата от 

топлопреминаване и слънчево греене. 

ВЕНТИЛАЦИЯ:  

Оразмеряване на системите е съгласно Българските нормативни документи и 

Европейски стандарти в областта на ОВК системите. Проектното решение за зоната  на 

кафенето е на база Наредба 15 категория С или 11,52 м3/ч/м2. Дебитът въздух е 650 м3/ч. 

Предвижда се вентилационен блок с повишена ефективност от 80% и инверторни 

вентилатори и ел. калорифери за зимен режим за доотопляване на въздуха. 

За тоалетните се предвиждат непрекъсната вентилация на база 90 м3/ч на тоалетна. 

Изхвърлянето на тези инсталации е над покрива на сградата. 

Останалите помещения се проветряват естествено през отваряеми прозорци. 

 

4. Изисквания към Изпълнителя: 

► Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на 

строителните работи е допуснал отклонения от изискванията на строителните, техническите 

и технологичните правила или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.  

► Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със 

строителството, включително тези за опазване на околната среда и безопасността на 

строителните работи. 

► Строителните машини, съоръженията и инструментите да съответстват на 

характера на извършваната работа, да са в изправност, да са обезопасени и да се пускат в 

действие от лица с необходимата квалификация. 
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► Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и 

строителни изделия, както и да извършва качествено строително – монтажните работи. 

Материалите се доставят с изискуемите съгласно нормативната уредба доказателства за 

качество и произход. 

► Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) е на основание разработен 

и одобрен Инвестиционен проект, при спазване на изискванията на всички действащи към 

настоящия момент в Република България закони, правилници и нормативи, касаещи 

изпълнението на обекти и работи от такъв характер. 

► Заложените изисквания за изпълнение на СМР са минимални. Изпълнителят следва 

да спазва всички действащи нормативи, правилници, спецификации, национални и 

хармонизирани европейски стандарти и др., както и да спазва добрата инженерна практика 

при изпълнението на видовете СМР, предмет на поръчката.  

► Отсъствието на дадена информация, критерий или друго в настоящето задание не 

освобождава Изпълнителя от отговорността да изпълни работите съгласно всички действащи 

нормативи, правилници, спецификации, национални и хармонизирани европейски стандарти 

и др., както и да спазва добрата инженерна практика. 

► В случай, че Изпълнителят ще използва нови и неприлагани в страната строителни 

и други технологии, към Техническото предложение следва да се приложи раздел, съдържащ 

пълни описания на видовите дейности, както и документи, удостоверяващи разрешителния 

режим за изпълнението им на територията на Република България. 

► В случай на работи, за които липсват нормативни документи с изисквания за 

изпълнение и приемане, ще се спазват изискванията, посочени в проектната документация, 

инструкциите на производителя на оборудването и материалите (където е приложимо) и 

стандартите, обичайни за бранша. 

► При необходимост, Строителният надзор и/или представител на Авторския надзор 

и/или Възложителя ще дават указания относно правилата за изпълнение и приемане на 

работите. 

► По време на строителството за всички основни, както и за нови и неприлагани в 

страната строителни и други технологии и работи да се изработи Методология на 

строителството, съдържаща пълни строително-технологични решения, информация за 

влаганите материали, контрол на качеството, ПБЗ, опазване на околната среда и др. 

► Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането 

на всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите 

нормативни документи. 

► Да се опазват от повреди и да се възстановяват всички повредени и/или 

демонтирани съществуващи подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и 

зелени площи. 
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► В случай на нарушени или прекъсване на трасета на подземна комуникация, 

неприсъстващи в изходната информация предоставена от експлоатационните дружества, да 

се информира и търси съдействие от Възложителя и съответното експлоатационно 

дружество. 

► При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, 

същите да се възстановят преди предаване на обекта. 

► При възникване на въпроси или необходимост от допълнителна графична 

информация да се търси представител на Авторския надзор, чрез Възложителя. 

► Да се разглеждат чертежите на всички детайли. При констатирани несъответствия 

да се търси представител на Авторския надзор. 

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО. 

 

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие 

с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на 

вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни 

практики в България и в Европа. 

Предписанията на Техническата спецификация се прилагат за всички, предвидени в 

ИП работи, съответно попадащи и в обсега на настоящата поръчка. 

Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти, основните изисквания към строежите по чл. 169 

от ЗУТ са изискванията, при изпълнението на които се постига осигуряване на безопасността 

и здравето на хората, опазването на околната среда и имуществото и които се отнасят до 

предвидими въздействия. 

Строежът трябва да бъде изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за 

хигиената или здравето на хората, както и да опазва околната среда.  

 

5. Изисквания към доставка на материалите и оборудването. 

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

на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя. 

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, 

отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. 

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в 

строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в 

одобрения проект следва да бъде съгласувана и приета от Възложителя. 

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване. Такива ще бъдат 

отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на 

Възложителя. 

На строежа следва да бъдат доставени 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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Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на 

строежа. 

 

6. Оборудване за извършване на изпитвания 
За всички необходими изпитвания на материалите, изделията и за дейностите по 

окачествяване на изпълнените работи Изпълнителят трябва да подготви и да осигури  

подходящо оборудване за извършване на специфицираните изпитвания.  

Лабораторното оборудване трябва да бъде в съответствие с изискванията на 

специфицираните стандарти. То трябва да позволява извършването на различни опитни 

процедури и изпитвания, съгласно клаузите на съответните стандарти и на тази Техническа 

спецификация.  

Когато Изпълнителят не успее сам да набави част или цялото оборудване, то 

необходимите изпитвания трябва да бъдат извършвани от лицензирана независима 

лаборатория за негова сметка. 

 

7. Общи задължения на Изпълнителя на СМР 

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

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

изпълнение на строежа. 

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според 

одобрения от Възложителя инвестиционен проект в качество, съответстващо на 

нормативните стандарти. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на 

СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на 

Изпълнителя, същият следва да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на 

възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни 

институции. 

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

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

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в 

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

други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически 

нормативни документи за строителство. 

Участниците в строителния процес и техните основни задължения са определени в 

Закона за устройство на територията (чл. 160-166). Конкретните задължения на участниците 

в строителния процес по отношение на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) са 

определени  в Наредба №2 за ЗБУТ при СМР от 2004г. (чл.5, 6 и 7). Основно действащо и 

отговорно лице по отношение на здравословните и безопасни условия на труд по време на 

изпълнението на строежа е Възложителят, който ще осигурява: 

 площадката и безопасни подходи към нея; 

 необходимите проекти, в т.ч. и ПБЗ 

 координатори (физически лица) по безопасност и здраве 
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Възложителят възлага на изпълнителя на СМР да осигурява ЗБУТ на обекта. Възлага 

и отговорностите за информационна табела по чл. 13 на Наредба №2 от 2004г. за 

осигуряване на ЗБУТ при извършване на СМР; за гаранцията, че с изпълнението на обекта са 

спазени изискванията за безопасност при всички етапи от строителството; за гаранцията, че 

техническата инфраструктура (водопровод, електропроводи, канализации и т.н.), попадащи в 

зоната на строителната площадка, са ясно означени. 

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва 

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

и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по 

всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената 

на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на 

подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на 

строителната площадка. 

Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с приложимите нормативни 

документи, изискванията в проекта и инструкциите в рамките на правомощията на 

последния. Изпълнителят ще назначи и „Координатор по ЗБУТ” за обекта и ще му осигури 

възможност за ефективно упражняване на правомощията му по приложимите нормативни 

актове.  

Изпълнителят също така ще бъде отговорен за такава организация на изпълнението на 

СМР, както и на строителната площадка, при която да се елиминират рисковете за трети 

лица. В частност, Изпълнителят ще осигури ограждане и сигнализиране на строителната 

площадка и други подходящи мерки за безопасност. 

Изпълнителят ще координира своите планове по безопасност с представители на 

експлоатационните дружества на техническата инфраструктура по отношение на работите, 

свързани с техни съоръжения и инфраструктура.  

 

8. Изисквания относно опазване на околната среда по време на 

строителството. 

Изпълнението на строителството да е в съответствие с Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 

267 от 05.12.2017 г., обн. ДВ бр. 98 от 8.12.2017 г., г. и разработения в инвестиционния 

проект ПУСО.  

Контролът по изпълнение на плана за управление на СО ще се осъществява от 

определено от Възложителя отговорно лице и консултанта, упражняващ строителен надзор 

на обекта. Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по опазване на 

околната среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СМР.  

При изпълнение на строителните и монтажните работи, Изпълнителят трябва да 

ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. Всички материали на 

обекта трябва да бъдат складирани подредено.  

Изпълнителят се задължава по време на изпълнение на СМР периодично да почиства 

обекта от строителните и битови отпадъци, като ги извозва в депото за битови отпадъци на 

територията на общината, при спазване на специфичните изисквания на Закона за 

управление на отпадъците. Целият боклук и отпадъци ще бъдат депонирани безопасно така 

че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. 
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Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, 

хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и др. опасни отпадъци.  

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, да отстрани всички 

временни работи и съоръжения, да почисти и възстанови заобикалящата околната среда от 

щети произтичащи от неговата дейност. 

 

9. Изпълнение на СМР  

Изпълнението на строително-монтажните дейности се извършва по одобрения 

инвестиционен проект за сградата, която е четвърта категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 

4, б „б“ от ЗУТ съгласно издаденото Разрешение за строеж. 

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се 

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията за изпълнение. 

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната 

компетентност) изпълнява СМР за обекта в съответствие с издадените строителни книжа, 

условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 

(приемане) на СМР за реализиране на предвидените с инвестиционния проект дейности, ще 

се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и 

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

строителството.   

 

10. Изготвяне на Екзекутивна документация. 

В процеса на работа всяка промяна на инвестиционен проект /ИП/ задължително 

трябва да бъде предварително отразена в Заповедната книга на обекта и съгласувана най-

малко от проектанта, техническия ръководител на обекта от страна на Изпълнителя и от 

представител на Строителният надзор с необходимата според случая квалификация.  

Екзекутивната документация следва да съдържа пълен комплект чертежи за 

действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от Възложителя, 

Изпълнителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо 

технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило Строителния надзор.  

Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху 

всички графични и текстови материали.  

Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа. 

При подготовка за предаване на обекта, Изпълнителят трябва да изготви окончателна 

екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, 

записите в Заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани проектни 

документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР.  

При окомплектоване на екзекутивната документация, на нея следва да  се посочат 

всички извършени промени и обясненията за тях. На актуализиране ще подлежат само тези 

документи и чертежи, на които се налагат промени с оглед на изпълнените СМР, а 

останалите ще се приложат без изменение. 
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Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в 

строителния процес според нормативните изисквания.  

Екзекутивната документация се предава в 5 (пет) броя хартиени копия и 2 броя CD, 

съгласно изискванията на Възложителя. 

Изпълнителят следва да се съобразява с указанията на Строителния надзор относно 

идентификация и контрол на редакциите на проектната документация и да ги следва през 

цялото време на изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна документация. 

 

11. Актове и протоколи в процеса на строителството 

Изпълнителят е длъжен да създаде и/или подпише всички Актове и Протоколи, 

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

строителството. 

Изпълнителят е длъжен да окаже пълно съдействие на останалите участници при 

подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия. 

Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните 

изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на 

подготовката и провеждането на приемателния процес. 

 

12. Мониторинг и контрол на изпълнението на СМР 

Мониторинг и текущ контрол по време на строителния процес се осъществява от: 

- Външен изпълнител за осъществяване на строителен надзор;  

- Инвеститорски контрол от страна на Общината; 

- Технически експерти на Общината в качеството й на Възложител при 

необходимост осъществяват проверки на място. 

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

предаване на обекта за експлоатация се осъществява постоянен контрол върху изпълнението 

на СМР относно: 

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

строителни книжа, ИП и КСС; 

- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в 

проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на 

изпълнителя и др.; 

- съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като 

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

От своя страна, Общината, в качеството си на конкретен бенефициент, извършва 

мониторинг и проверка на извършените разходи за обновяване за енергийна ефективност в 

съответствие с правилата на ПРСР 2014-2020 г.  

В процеса на верификация, ПРСР 2014-2020 извършва проверка на осъществения 

мониторинг от страна на общината. 

 

13. Изисквания към материалите и оборудването свързани с прилагането на 

мерки за енергийна ефективност 

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



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт и реконструкция на сградата на Общинска администрация в гр. 

Костенец, община Костенец с цел подобряване на нейната енергийна ефективност”, сключен договор с Държавен фонд 

„Земеделие“ (ДФЗ) № BG06RDNP001-7.008-0008-С01 от 04.12.2019 г. по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието 

на публикацията се носи от Община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. 

12 

строителни продукти които съответстват на европейските технически спецификации, трябва 

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

указания за прилагане, изготвени на български език. 

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

подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите 

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

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

със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. 

Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на 

строежа. 

Доставката на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на 

енергоспестяващи мерки в сградите трябва да бъде придружено с документи, изискващи се 

от Наредба на МС за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация 

за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и 

на други ресурси. 

За основните строителни продукти, които ще бъдат вложени в строежа, за да се 

постигне основното изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ за икономия на енергия и топло 

съхранение - енергийна ефективност, изпълнителят представя мостри. 

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

на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя. 

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, 

отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. 

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя и Консултанта 

всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. 

Мострите се одобряват от лицето, упражняващо строителен надзор на строежа и 

представител на Възложителя. Възложителят има право допълнително да поиска мостри от 

посочените материали и оборудване. 

Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя. 

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат 

отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на 

Възложителя. 

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградата 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 и обновяване, ремонт и 

реконструкция. 

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: 
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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. 

За намаляване на разхода на енергия и подобряване на енергийните характеристики на 

сградата, следва да се предвиждат топлоизолационни продукти, чиито технически 

характеристики съответстват на нормативните изисквания за енергийна ефективност в 

сградите.  

 

14. Противопожарна защита 

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да 

предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни обекти. 

Изпълнителят трябва да е осигурил достатъчно оборудване за потушаване на евентуален 

пожар. 

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и 

Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в 

следствие на разположени резервоари за гориво или запалителни вещества. За да 

предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява 

предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички национални наредби 

инструкции, както и такива, издадени от местните власти. 

 

15. Приемане, разплащане и рекламация на извършени СМР 

Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на Възложителя и от 

Строителния Надзор. Изпълнителят трябва своевременно, в процеса на работа, да съставя 

и/или подписва цялата необходима строителна и екзекутивна документация, да съставя 

и/или подписва всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството, да съставя и/или подписва 

всички документи, необходими за изплащане на действително извършените и претендирани 

СМР, както и всички други документи съгласно Договора. 

Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол 

за изпълнени видове СМР, в съответствие с договорените условия. 

Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите 

спецификации и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на предаване на 

работата. 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт и реконструкция на сградата на Общинска администрация в гр. 

Костенец, община Костенец с цел подобряване на нейната енергийна ефективност”, сключен договор с Държавен фонд 

„Земеделие“ (ДФЗ) № BG06RDNP001-7.008-0008-С01 от 04.12.2019 г. по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието 

на публикацията се носи от Община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. 
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При установяване на нередности и/или дефекти и/или некачествени материали и/или 

некачествени работи, същите се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като същият 

е длъжен да приведе обекта в годно за експлоатация и в съответствие с допустимите 

отклонения на ПИПСМР условия и състояние. Гаранционните срокове на извършените 

поправки трябва да бъдат не по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. 

Възложителят, чрез свои представители ще осъществяват непрекъснат контрол по 

време на изпълнението на видовете СМР и ще правят рекламации за некачествено 

свършените работи. 

Изпълнителят е длъжен да координира всички свои дейности със Строителния Надзор 

и с Възложителя за съвместяване на други текущи повреди и строителни дейности в зоните 

на изпълнение на проектните СМР. 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО !!! 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" 

навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата 

поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други 

технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска 

марка, патент, тип, произход или производство. 

Ако някъде в техническата документация 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 техническите спецификации. 

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. 

Предвид спезификата на подобектите, участниците следва да предвидят в Линейния 

календарен график дни за неблагоприятни климатични условия.  

 

 


