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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста - „Събиране на 
оферти с обява” от Част Пета - „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска

стойност” (чл. 186 -чл. 194 от ЗОП) с предмет:

София, 2017 г.

Предмет: „Изготвяне на проекти за образователни обекти /Детски градини и 
училища/ на територията на СО-район „Слатина”.
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17. Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 13);
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РАЗДЕЛ И: Пълно описание на поръчката.

1.Предмет и обект на обществената поръчка.

Предмет на поръчката - „Изготвяне на проекти за образователни обекти / Детски 
градини и училища/ на територията на СО-район „Слатина”.

Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с 
публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на 
възложителя, който да осъществява дейности по „Изготвяне на проекти за образователни 
обекти / Детски градини и училища/ на територията на СО-район „Слатина”.

1.1.Възлагането на настоящата поръчка е свързано със създаване на проектна 
готовност за кандидатстване за финансиране пред Столична община -  Дирекция 
„Жилищно и обществено строителство, топлоенергетика и енергийна ефективност”, чрез 
изготвяне на работни проекти за образователни обекти / Детски градини и училища/ на 
територията на район „Слатина”, съответно :

- Проект за изграждане на нов физкултурен салон в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов в УПИ
I-за училище, кв. 1, м. „Гео Милев”, по плана на гр. София, СО -  район „Слатина”;

- Проект за подмяна на отоплителна инсталация в ДГ №155 „Веселина” (бившата 
ЦДГ №55), находяща се в УПИ II, кв.225, м.”Гео Милев -  Подуяне -  Редута” по 
плана на гр.София, с административен адрес: гр.София, ул.”Георги Минчев” № 
35;

- Направа на проект по част „Площадково ВиК” и „Вертикална планировка” на ДГ 
№ 155 „Веселина” -  филиал, находяща се в УПИ VII , кв. 179 , м. „Гео Милев- 
Подуяне-Редута” по плана на гр. София, с административен адрес ул. 
„Каймакчалан” №4;

- Направа на проект по част „Електрическа” на 109 ОУ „Христо Смирненски” , 
находящо се в УПИ XI от кв.247а м.”Христо Смирненски -  Слатина” по плана на 
гр.София, с административен адрес ул.” Слатинска” №24

- Изготвяне на проект по част „Конструктивна”- укрепване и ремонтно -  
възстановителни дейности на сградата на ДГ № 183 „Щастливо детство”, 
находяща се в УПИ III, кв.113, м. „Гео Милев” по плана на гр. София, с 
административен адрес ул. „ Цветан Радославов” № 30;

- Проект за внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 
сградата на 93-то СОУ „Александър Тодоров -  Балан” в УПИ I за училище, кв. 32, 
м. „Гео Милев”, гр. София, ул. „Гео Милев”, №32.

1.2.Предметът на настоящата поръчка е както следва:
1.2.1.Изработване на инвестиционни проекти във Фаза: Работен проект;

Части: с обем и съдържание според техническите задания за всеки от обектите. 
Проектната документация включва: детайли и подробно описание на материали и 
технологии (начин на изпълнение), и изчисления, обосноваващи проектните 
решения по части и обяснителни записки. Обемът и съдържанието на 
документацията и приложените към нея детайли следва да бъдат достатъчни за 
изпълнението на предвидените по проекта СМР.
Проектирането следва да се извърши на база предписаните в докладите ЕСМ от 
извършено по реда на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) обследване за 
енергийна ефективност на сградите, което предхожда инвестиционния процес за 
обновяване по реда на ЗУТ.
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За сградите, обект от настоящата поръчка е извършено обследване за 
установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 
169, ал. 1, т.1 - 5 и ал.З от ЗУТ.
Резултатите от обследванията ще бъдат предоставени на изпълнителя на 
настоящата поръчка.
Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда 
на ЗЕЕ, като в докладите са предписани ЕСМ.

Част от тях вече са изпълнени по предишни проекти, друга част са заложени за 
изпълнение в настоящите проекти, съгласно техническите задания.

1.2.2. Изготвяне на подробни количествено-стойностни сметки на видовете СМР, 
предвидени с работните проекти;

1.2.3. Предприемане на всички необходими действия за съгласуване и одобряване 
на работните проекти, при условията и реда на ЗУТ;

1.3.ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА
Максималният финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на 

обществената поръчка е в размер до 43750,00 ( четиридесет и три хиляди седемстотин 
и петдесет)лева без ДДС, или 52500 лева( петдесет и две хиляди и петстотин ) лева с 
ДДС, като за всеки образователен обект прогнозната стойност е както следва:

- Проект за изграждане на нов физкултурен салон в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов” в 
размер до 8333.33 лева (осем хиляди триста тридесет и три лв. и тридесет и 
три стотинки) без ДДС, или 10 000.00 лева( десет хиляди ) лева с ДДС.

- Проект за подмяна на отоплителна инсталация в ДГ №155 „Веселина” 
(бившата ЦДГ №55) на ул.”Георги Минчев” №35 в размер до 7500.00 лева 
(седем хиляди и петстотин лв.) без ДДС, или 9000.00 лева(девет хиляди ) 
лева с ДДС.
Проект по части „Площадково ВиК” и „Вертикална планировка” в ДГ №155 
„Веселина” (бившата ЦДГ №55)-филиал, ул.”Каймакчалан”№4 в размер до 
5000.00 лева (пет хиляди) без ДДС, или 6000.00 лева(шест хиляди) лева с 
ДДС.
Проект по част „Електро” в 109 ОУ „Христо Смирненски” в размер до 6666.67 
лева (шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лв.и шестдесет и седем 
стотинки) без ДДС, или 8000.00 лева (осем хиляди) лева с ДДС.
Конструктивен проект за укрепване и ремонтно- възстановителни дейности на 
сградата на ДГ №183 „Щастливо детство”в размер до 6250.00 лева (шест 
хиляди двеста и петдесет лева) без ДДС, или 7500.00 лева(седем хиляди и 
петстотин) лева с ДДС.
Проект за внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 
93 СУ „Александър Балан” в размер до 10 000.00 лева (десет хиляди) без 
ДДС, или 12 000.00 лева(дванадесет хиляди) лева с ДДС.

Забележка: Цените предложени в ценовото предложение на участниците не трябва 
да надвишавата общата прогнозна стойност на поръчката и прогнозните стойности 
за извършване на съответните услуги за всеки отделен образователен обект.
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2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Срокът за изпълнение на предмета на договора е предложения от участника в 

офертата, като следва да е не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни.

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
При изготвянето на инвестиционните проекти да се спазват изискванията на 

Наредба № 7 /15.12.2004 г. за топлосъхранение на икономия на енергия в сгради и 
Наредба № Е-РД-04-2 от 22 януари 2016 г. за показателите за разход на енергия и 
енергийните характеристики на сградите;

Да се спазват техническите показатели за енергийна ефективност и изпълнят и 
остойностят предписаните енергоспестяващи мерки от енергийното обследване на 
сградите за обектите, по които те се изпълняват. В инвестиционните проекти за ново 
строителство, както и тези за подобряване на енергийната ефективност на сградите да се 
предвиждат продукти (материали и изделия), съоръжения и уреди, които съответстват на 
техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове за 
проектиране, изпълнение и контрол на строежите. Продуктите трябва да имат оценено 
съответствие със съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 7 от Закона за 
техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), или да се придружават от документи 
(сертификати и удостоверения за качество, протоколи от изпитвания и др.), 
удостоверяващи съответствието и, когато няма издадени наредби по реда на чл. 7 ЗТИП.

Съответствието на строителните продукти със съществените изисквания към 
строежите да е оценено и удостоверено при условията и по реда на Наредба №РД-02- 
20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите 
на Република България издадена от Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството (обн. ДВ, бр. 14 от 2015г. изм. и доп.ДВ.бр.18 от 08.03.2016г.)

Продуктите, предвиждани за влагане в сградите, които са произведени и/или 
пуснати на пазара в държави- членки на Европейския съюз или законно произведени в 
държава от Европейската асоциация за свободна тъговия- страна по споразумението за 
Европейското икономическо пространство, могат да се ползват с характеристиките им, 
при положение, че осигуряват еднакво или по- високо ниво на безопасност за здравето и 
живота на обитателие на сградите и опазването на околната среда.

Техническите инвестиционни проекти да отговарят по обем и съдържание на 
изискванията на Наредба №4 на МРРБ по части „Архитектурна”, „Конструктивна”, 
„Електрическа”, „Отопление, вентилация и климатизация”, „Енергийна ефективност”, 
„Пожарна безопасност”, “ПБЗ” и „ПУСО” с подробни количествени сметки по всички 
части и подписани от лица с пълна проектантска правоспособност, доказана с приложени 
валидни удостоверения, издадеш от Камарата на архитектите и Камарата на инженерите 
в инвестиционното проектиране.

Проектирането се извършва само за допустими дейности по проекта.
Конструктивното становище и/или част Конструктивна следва да се подпише и 

подпечата освен от изготвилия го инженер-конструктор, но и от лице, упражняващо 
технически контрол по част „Конструктивна”. Всички части следва да се разработят и 
подпишат от проектанти с правоспособност да изработват съответните части, съгласно 
Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Към 
изработения проект по всички части се прилага копие, от валидно удостоверение за
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доказване на правоспособността, заверено „Вярно с оригинала”. Водещите технически
параметри детайлите за полагане на

дограма ч>

ограждащи конструкции и елемети, изчислени в енергийното обследване, както и 
енергийното потребление на сградите след изпълнение на ЕСМ. Архитектурно- 
строителните детайли следва да се изработят за всички характерни и специфични части и 
елементи на ограждащата конструкция на сградата, в т.ч. връзки на фасадните плътни 
елементи, връзки на дограмата с фасадата и др. Архитектурно-строителните монтажни 
детайли включват структурата на строителния елемент след изпълнение на ЕСМ 
дебелини на слоеве, вид на строителните материали, коефициенти на топлопроводност- 
въз основа на проучване от изпитване на строителни материали и др.

Архитектурно-строителните монтажни детайли визуализират начина на 
изпълнение на други съпътстващи СМР в сградата, която подлежи на обновяване. 
Архитектурно-строителните монтажни детайли се прилагат към всяка от проектните
части „архитектурна” и „енергийна ефективност”.

Технологията на изпълнението на видовете строителни работи, следва да се 
опише детайлно в обяснителните записки на проектантите.

При изработването на архитектурно-строителните детайли следва да се спазят 
изискванията на Глава четиринадесета „Част енергийна ефективност на инвестиционния 
проект” от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, като в 
описанието за изпълнение и монтаж се избягват фирмените наименования на продуктите 
и се използват неутрални и/или нормативно определени наименования. За постигане на 
яснота, съгласуваност и съответствие на инженерните дейности по обследванията на 
сградата с процеса на проектиране, при изготвяне на спецификацията на новите 
прозорци, които ще се монтират въз основа на работния инвестиционен проект следва да 
се използват означенията на отделните типове и типоразмери, посочени в обследването 
за енергийна ефективност.

Част архитектурна включва технически характеристики на строителни материали 
и изделия, които следва да съответстват на препоръчаните технически характеристики в 
енергийното обследване на сградата за постигане на енергийните й характеристики. С 
измерванията, изчисленията и предвидените строителни продукти следва да се докаже 
осигуряването на изискванията по чл. 169 от ЗУТ.

3.1. Очаквани резултати:
3.1.1. Напълно готови Работни инвестиционни проекти за всички обекти, включени 

в Списъка, съгласно Закона за устройство на територията, Наредба №4 за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 4 от 1 юли 2009г. за 
преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда на населението, включително хора с увреждания, 
Наредба №1 от 12 януари 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на

подзаконова
уредба

3.1.2. Подробни количествени сметки по всички части.
3.1.3. Работните проекти следва да бъдат надлежно съгласувани с всички 

експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния 
архитект на Общината, когато се изисква съгласно ЗУТ.
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3.1.4.Подробна Количествено-стойностна сметка, представена по отделни обекти на 
интервенция.

3.2.Изискване за представяне на крайния продукт:
3.2.1.Работните проекти следва да се представят в пет екземпляра на хартиен 

носител и на магнитен носител, при софтуерна съвместимост съответно с Microsoft 
Office 2007 и AutoDesk 10 или еквивалентни.

4.Технически задания, изготвени от възложителя за всеки един от 
образователните обекти / Детски градини и училища/ на територията на СО-район 
„Слатина”:

4.1.Техническо задание за възлагане изработването на работен инвестиционен 
проект за обект: „Физкултурен салон към 31 СУЧЕМ „Иван Вазов” в УПИ 1-за 
училище, кв. 1, м. „Гео Милев”, по плана на гр. София, СО -  район „Слатина”

Обща част:
Местоположението на строежа, за който ще се разработва инвестиционен проект, 

е град София, СО -  район „Слатина”, УПИ I-за училище, кв. 1, м. „Гео Милев”.
Предмет на настоящото техническо задание е да послужи за: „Изработвне на 

инвестиционен проект за физкултурен салон към към 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, СО -  
район „Слатина”, гр. София.

Финансирането е осигурено от Столична община.
Налични документи:
1. Урегулираният поземлен имот, отреден за училище и трафопост - УПИ 1-за 

училище, кв. 1, м. „Гео Милев”, по плана на гр. София, по дейсващ ПУП, одобрен със 
Заповед № РД-50-09-118/11.04.1990 г. и РД-50-555/29.06.1996 г., е публична общинска 
собственост съгласно АОС № 0710, съставен на 10.05.1999 г.

2. На 10.05.1999 г. е съставен АОС № 0710 за публична общинска собственост за: 
четириетажна сграда на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов” с разгъната застроена площ 4800 кв. м, 
представляваща учебен корпус и физкултурен салон с топла връзка към основния корпус 
на училището, в която има съблекални, санитарни възли, стая за инвентар и стая за 
учител. Сградата на училището е с монолитна стоманобетонова конструкция с носещи 
ст.б. колони, греди и плочи и е построена 1955 г. и въведена в експлоатация.

3. Виза за проучване и проектиране на „Физкултурен салон" в двора на 31-во 
СУЧЕМ „Иван Вазов" в УПИ 1-за училище, кв. 1, м. „Гео Милев", по плана на гр. 
София, СО -  р-н „Слатина", издадена от главния архитект на район „Слатина".

Техническото задание за проектиране на нова сграда е разработено, съгласно 
инвестиционното намерение на район „Слатина”, за изграждане на физкултурен салон за 
провеждане на часове по физическо възпитание, спортни мероприятия, турнири и 
извънучилищни занимания.

Съгласно писмо с вх. № РСЛ16-У321-142/16.02.2016 г. на директора на 31 
СУЧЕМ, във връзка с промяна в нормативната база (Закон за степента на образование, 
общообразователния минимум и учебния план, Закон за физическото възпитание и 
спорт) и въвеждането на трети учебен час по учебния предмет „Физическо възпитание и 
спорт" има спешна необходимост от нов физкултурен салон.

Във връзка с инвестиционните намерения се налага изработване на 
инвестиционен проект, като се предвижда в двора на училището да се изгради нова 
едноетажна сграда за физкултурен салон на площ около 400 кв.м, до съществуващия 
физкултурен салон на учебното заведение. Новата сграда е необходимо да се свърже със
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• При проектирането на пристройката е необходимо да се обърне особено внимание 
на оптималното застрояване в посоченото във визата за проектиране застроително петно, 
функционалното решение на връзката между съществуващата и новата сграда, 
конструктивното решение на физкултурния салон и естетическото оформяне и 
изграждане на дворното пространство.

• Обемно-пространственото и функционално решение на физкултурния салон да 
бъде съобразено с възможността за връзка със съществуващата сграда, със 
специфичните изисквания на учебната програма, капацитета на училището и 
осигуряване на условия за повишаване на ефективността на обучението по физическо 
възпитание и постигане на оптимални условия за разгръщане на творческия и физически 
потенциал на учениците.

• Да се използват технологични решения, енергоефективни инсталации, системи и 
материали за осигуряване качество на учебната база, ефективност на процеса на 
обучение и ниски експлоатационни разходи. Сградата на физкултурния салон да се 
проектира според изискванията за достъпност на средата, с възможност за директен 
достъп и на хора в неравностойно положение. Да се осигури директен излаз към 
откритите спортни съоръжения, разположени в двора на училището.

съществуващата посредством топла връзка.

II. Общи изисквания:
Инвестиционният проект да се изготви във фаза работен проект (работни чертежи 

и детайли), при спазване на изискванията на действащите норми за проектиране и 
действащите законови и подзаконови нормативни актове и документи в тази област. 
Конкретното проектно решение да бъде разработено в работна фаза и в достатъчна 
степен за цялостно изпълнение на всички строително-монтажни работи (СМР), 
включително подробни количествено-стойностни сметки по всички проектни части. 
Проектната документация трябва да осигурява възможност за възлагане на 
строителство.

Инвестиционният проект да е разработен в съответствие с визата за проектиране, 
издадена от главния архитект на район „Слатина" и действащата нормативна база:

• Закон за устройство на територията;
• Закон за устройство и застрояване на Столична община;
• ОУП на СО и гр. София;
• Наредба №7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони;
• Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

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

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хората с увреждания;

• Наредба №2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно- 
транспортните системи на урбанизираните територии;

• Наредба № 1з—1971/2009 г. на МВР и МРРБ за строително-технически правила и 
норми за осигуряване на безопасност при пожар;

• Наредба № РД-02-20-19/2011 г. на МРРБ за проектиране на строителните
конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за 
проектиране на строителни конструкции.

• Норми за проектиране на средни общообразователни училища;
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• Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения;
• Санитарно-хигиенни норми;
• Изискванията, посочени от съответните инстанции и експлоатационни 

дружества при съгласуване на визата за проектиране;
В инвестиционния проект, както и в количествените и количествено- 

стойностните сметки не трябва да се посочват конкретен модел, източник, процес, 
търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Всички участници в изпълнението на инвестиционния проект трябва да 
притежават изискваната квалификация, проектантска правоспособност, застраховка по 
чл. 171 от ЗУТ и необходимите за това документи, които трябва да бъдат приложени към 
съответната част на проекта.

Работният проект ще подлежи на съгласуване и одобряване и ще е основание за 
издаване на Разрешение за строеж, съгласно изискванията на чл.142, ал. 1, чл. 143, ал. 1, 
т. 1 и т. 3, ал. 2 и чл. 145, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ.

Проектът да се представи в пет екземпляра на хартия, придружени с разработката 
на електронен носител в редактируеми формати -  doc, xls, dwg.

III. Конкретни изисквания за изпълнение на работния проект:
Работният проект да съдържа следните проектни части:
Част: Архитектура;
Част: Инженерна-геология и хидрогеология;
Част: Конструкции;
Част: План за безопасност и здраве - строителството - включително „Временна

организация на движението”;
Част: Електро;
Част: Водоснабдяване и канализация;
Част: Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация;
Част: Енергийна ефективност;
Част: Оценка за съответствие с чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ;
Част: Геодезия - геодезическо заснемане, вертикална планировка и трасировъчен план;
Част: Паркоустройтво и благоустройство - включващо озеленяване, ограда, 

спортни и детски съоръжения и площадки;
Част: Пожарна безопасност;
Част: Пожароизвестяване;
Част:Проект за организация и изпълнение на строителството - при

необходимост, да се определят специфични изисквания, свързани с безопасността по време на 
строителството на обекта;

Част: План за управление на строителните отпадъци;
Част: Сметна документация;
Външни връзки на сградата - проекти за изместване на съществуващи мрежи и 

съоръжения, при необходимост, съгласно съгласуваната виза за проектиране.

Част „Архитектура**:
Съгласно издадената виза за проектиране, новата едноетажна сграда за 

физкултурен салон да се разположи в южната част на УПИ I- за училище, кв. 1, м. „Гео 
Милев“. Новата сграда да е ориентирана с късата си страна към ул. „Сирак Скитник“.

Връзката между новата и съществуващата сграда на училището да се осъществи
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подходящо място по източната фасада на съществуващата сграда. Задължително
изискване е осигуряването на „топла“ проучи
предложи самостоятелен достъп до новата сграда на салона от училищния двор или 
улицата. Този достъп да може да се ползва и от външни посетители при организиране на 
спортни и културни мероприятия. Да се предвиди достъп на физкултурния салон към 
двора на училището за занимания на открито.

При проектирането на пристройката да се спазят максимално допустимите 
показатели за „Грула устройствени зони за обществено-обслужващи дейности“ в частта 
на училища, приети с изменението в действащия ОУП на СО с Решение № 
960/16.12.2009 г. на МС -  плътност на застрояване (Пл.) до 40%, коефициент на
интензивност на застрояването (Кинт) до 1.2, минимално озеленяване (Поз.) 20%,
максимална етажност -  2 етажа, максимална кота корниз 12.00 м, както и да се съобрази 
с наличието на съществуващата сграда в имота. За новопроектираната сграда да се 
спазват изискванията на Наредба № 2/29.06.2004 г. за планиране и проектиране на 
комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. За контактната
зона с училищния двор да се предвидят дейности и мерки за естетизация и 
благоустрояване и превръщането му в зона за почивка и активни извънкласни дейности 
за ученици и учители.

Всички предвидени строителни работи да се съобразят и с предписанията на 
Техническия паспорт на съществуващата сграда.

Да се установи актуалното състояние на оградата по границите на парцела. Ако се 
налагат ремонтни дейности или цялостно изграждане на оградата, вследствие 
изграждането на физкултурния салон, същите да бъдат включени в проекта.

При изпълнение на част: Архитектурна от инвестиционния проект, да се има 
предвид следната информация: В 31 СУЧЕМ „Иван Вазов” се обучават ученици от 1-ви 
до 12-ти клас. Общият брой на учениците е 1680, които се обучават в 60 паралелки. В 
училището се работи по 12 учебни плана - от първи до дванадесети клас. Има 
профилирано обучение по: чужди езици, стопански мениджмънт и математика.

В програмата за физическо възпитание са включени следните задължителни 
спортни дисциплини: волейбол, баскетбол, бадминтон, лека атлетика, футбол на малки 
врати. С оглед всестранното физическо развитие на децата, в извънкласната дейност 
могат да бъдат включени: карате, фехтовка, лека атлетика, балет, танци, гимнастика и 
др. При оразмеряване на помещенията, предвидени за спорт и обслужващите ги площи, 
да се спазват изискванията на „Норми за проектиране на средно образователни 
училища" и „Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения”, като 
оразмеряването на помещенията да се съобрази с действащите нормативи за спортен 
сектор на 30-класно училище.

Планово и функционално решение:
В пристройката да се предвидят следните основни и спомагателни помещения и 

необходимите функционални връзки между тях:
1. Физкултурен салон за спортни занимания и културно-масови прояви с площ не'У

по-малко от 300 м , съобразно Визата за проектиране. Габаритите на 
физкултурния салон да съответстват на възрастовата група на учениците и 
видовете спорт, които ще се развиват.

2. Съблекални за учениците. Съблекалните да се оразмерят за отделно ползване - 
момчета и момичета, за един клас (до 30 ученика). Минимална площ -  18 м2, по 
1,3 кв.м/ученик. Всяка от съблекалните да съдържа предверие и помещение за 
преобличане. Съблекалните да са в непосредствена връзка с физкултурния салон 
-  директна или чрез предверие.

3. Помещение за съхранение на спортни уреди и инвентар от физкултурния салон. 
Помещението за склад да е с достатъчни размери, за да покрива нуждите на
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физкултурния салон, но не по-малко от 18 м . Да е в непосредствена връзка и на 
нивото на физкултурния салон -  директна или чрез предверие.

4. Помещение за преподаватели с площ минимум 18 м2 -  при необходимост.
5. Санитарни възли с душове към съблекалните и помещението за учителите -  при 

доказана необходимост и невъзможност да се полват съществуващи такива.
6. Топла връзка с основната сграда. Топлата връзка с основната сграда да има 

директна връзка към откритите спортни съоръжения, разположени в двора на 
училището.
Да се установи и анализира актуалното състояние на контактните външни 

пространства, зони и спортни площадки изградени през 2007 г. Ако се налагат ремонтни 
дейности или преизграждане, вследствие строителството на новия салон, същите да 
бъдат включени в проекта.

Да се осигури достъпна среда за хора в неравностойно положение, вкл. и 
санитарните възли (ако има предвидени в проекта).

Да се изготви подробна количествена и количествено-стойностна сметка, 
придружена със спецификации на материалите, прозорците и вратите.

При проектирането да се спазва актуалната нормативна уредба, както и други 
специфични за съответната специалност норми за проектиране и законови и 
подзаконови нормативни актове.

Обемно-пространствено решение:
Обемно-пространственото решение на салона да бъде съчетано и съобразено със 

съществуващата сграда.
Във връзка с изграждането на общодостъпна среда за хора в неравностойно 

положение е необходимо да се предвидят рампи за достъп до входовете на сградата.
В съответствие с Наредба № 1з-1971/2009 г., за строително-технически правила и 

норми за осигуряване на безопасност при пожар, на МВР и МРРБ, да се определи броят 
на евакуационните изходи, в зависимост от необходимата сумарна широчина, 
допустимата дължина на евакуационния път и размерите на изходите. Да се осигурят два 
разсредоточени изхода за евакуация. Вратите да се отварят по посока на изхода.

Важно условие за пълноценно провеждане на учебно-възпитателния процес е 
благоприятния микроклимат в помещенията (тишина, осветление, ослънчаване, 
въздухообмен и др.), които следва да се осигурят чрез проектно решение по всички 
части.

За физкултурния салон да се осигури задължително естествено осветление от 
благоприятна посока с отваряеми и неотваряеми крила.

Светлата височина на физкултурния салон да не бъде по-малка от 6.00 м., с което 
се осигурява достатъчно осветеност и въздух.

Височината на подпрозоречните зидове, отваряемостта на прозорците и 
осигуряване на естественото осветление, да се предвидят в проекта, съобразно 
изискванията на нормативната уредба (Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015 г.). На всички 
отваряеми крила, да се предвидят комарници. Да се предвидят слънцезащитни 
устройства за помещенията с изложение юг, югозапад и запад.

На прозорците задължително да се предвидят външни и вътрешни обезопасяващи 
елементи.

Помощните помещения да се проектират с материали, удобни за лесно 
почистване, устойчиви на дезинфекционни разтвори, както и да са пожароустойчиви.

В коридорите и общите пространства подовото покритие да е от теракотни плочи 
или гранитогрес с необходимите характеристики за износоустойчивост и против 
подхлъзване.

Стените и таваните в помещенията да са с покритие от латекс в светли тонове.

2
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При проектирането на физкултурния салон да се спазват всички действащи в 
момента наредби и норми за проектиране. В случай, че настъпи промяна в някой от 
нормативните актове към момента на предаване на проектите, последните следва да се
съобразят с промяната.

Част: ..Инженерна-геология и хидрогеология”
Във връзка с бъдещото проектиране е необходимо инженерно-геоложките 

проучвания да включват следното:
1. Геолого-литоложки строеж на земната основа (посредством проучвателни 

сондажи), подробно описание на физико-механични показатели на отделните 
геопластове, изграждащи проучвания участък (чрез лабораторни изследвания от 
акредитирана лаборатория), да се направи обследване на необходимия брой проби 
- нарушени и монолитни, както и да се състави напречен профил на отделните 
разновидности и техните якостно-деформационни свойства.

2. Хидрогеоложки условия, наличие на подземни води. Определяне нивото на 
подземните води, посока на подземния поток, очакван водоприток по време на 
изкопните и строително-монтажните работи.
Резултатите от проучването да бъдат представени в инженерно-геоложки доклад, 

включващ характеристиките на земната основа, установени нива на подземни води, 
тяхната корозионна агресивност към желязо и агресивност към бетона, сеизмични 
условия съгласно EN 1998 Еврокод 8 „Проектиране на конструкциите за сеизмични 
въздействия”.

Проучването може да бъде комбинирано, освен със сондажни проучвания и с 
пенетрационни опити.

Проучването може да бъде допълнено и със съществуващи архивни материали от 
предишни проучвания за съоръжения, които се намират в близост до бъдещата 
постройка.

Сондажните проучвания да се извършат на предварително обозначени места, 
съгласно нуждите на конструктивния проект.

Част „Строителни конструкции“:
Проектът по част „Конструктивна" да се разработи съобразно проекта по част 

„Архитектурна", изхождайки от данните отразени в проекта по част "Инженерна 
геология и хидрогеология".

При разработката на проекта по част „Конструктивна" да се осигури 
надеждността (носимоспособност, експлоатационна годност и дълготрайност) на 
конструкцията и на земната основа при експлоатационни и сеизмични въздействия. 
Конструкцията да удовлетворява изискванията на чл. 169 от ЗУТ.

Конструкцията следва да се осигури чрез:
• избиране на подходящи строителни продукти
• избор на подходящи конструктивна схема, начин на фундиране, методи за 
изчисляване и конструиране;
• спазване на действащата нормативна база;
• пълнота на работния проект.
• Конструктивният проект да се изготви на база на:

- архитектурния проект
- хидрогеоложкия доклад

Да се спазва действащата към момента на проектирането нормативна база:
• Закон за устройство на територията.;
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• Закон за техническите изисквания към продуктите и “Наредба за 
съществените изисквания и оценяване на съответствието на 
строителните продукти

• Наредба №4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти (Обн., ДВ, бр.51 от 2001г.; изм., бр.84 и 96 от 2009г.).;

• Наредба №РД-02-20-19 от 29.12.2011 г. за проектиране на строителните 
конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за 
проектиране на строителни конструкции (ДВ, бр.2 от 2012 г.). Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба N2 РД-02-20-19 от 2011г. (ДВ, бр.2 
от 2014 г.);

• Наредба №4 от 1 юли 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 
населението, включително за хората с увреждания (Обн., ДВ, бр.54 от 
2009г.; доп., бр.54 от 2011г.).;

• Наредба №РД-02-20-2 от 27 януари 2012г. за проектиране на сгради и 
съоръжения в земетръсни райони (Обн., ДВ, бр.13 от 2012г.; попр., бр.17 и 
23 от 2012г.).;

• Наредба №3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на 
конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ, бр. 
От 2004 г.; попр., бр.98 от 2004 г.; изм. и доп., бр.ЗЗ от2005г.).;

• "Плоско фундиране. Правилник за проектиране" от 1983г. и "Наредба 
№1 за проектиране на плоско фундиране "на МРРБ от 1996г.

• "Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции" 1988 г 
актуализирана редакция БСА кн. 6-8/1999 г.

Конструктивният проект да съдържа:
1. Обяснителна записка със съдържание съгласно чл. 56 от Наредба № 4 за обема и 
съдържанието на инвестиционните проекти от 2001 г. изм. ДВ бр. 85 от 27.10.2009 г. на 
МРРБ.
2. Проектът да е съпроводен с коректни статически изчисления, доказващи 
носимоспособността и устойчивостта на конструкциите. Те да включват проверки за 
всички натоварвания и комбинации на натоварвания, в т.ч. за земетръс. Изчисленията да 
са изготвени според НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 29.12.2011 г. за проектиране на
строителни конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за 
проектиране на строителните конструкции на строежите (ДВ, бр. 2 от 2012 г.) и 
Наредбата й за изменение и допълнение (ДВ, бр.2 от 2014 г.).
3. Чертежи и детайли в необходимия обем;
4. Да се покажат и котират всички инсталационни отвори в плана на основите/ 
кофражните планове.
5. Конструктивната част да бъде изготвена от правоспособен специалист и да бъде 
заверена от правоспособен технически контрол. Да се приложат свидетелствата за 
проектанска правоспособност и удостоверението за технически контрол.
Част „План за безопасност и здраве”

Разработката да се изготви в съответствие с изискванията на чл. 10 (от т. 1 до т. 16) 
от Наредба №2/2004 г.на МРРБ за минимални изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на СМР (ДВ бр.37/2004 г., бр.98/2004 г. и 
бр. 102/2006 г.) I да съдържа:
• Строително-ситуационен план с нанесени: прилежаща техническа инфраструктура; 
от приложените към заданието, изходни данни със съответния цвят, съгласно 
приетите обозначения на проводите по Приложение № 2 към чл.69 от Наредба N
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8/2001 г. към ЗУТ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (ДВ 
бр.57/2001 г., бр.68/2004 г. и бр.51/2005 г.)
• Схема за обезпечаване на строителната площадка с ток, вода, отопление 
канализация и др.;
• Схема на разположението на санитарно—битовите помещения и показано място и 
оказване на първа помощ;
• Организационен план с предвидената строителна техника;
• Схема на местата за инсталиране на подемни съоръжения и строителните скелета;
• Схема на местата за складиране на строителните материали и задължителното 
сортиране по видове, съгласно изискванията на чл. 25(1) от Наредба за поддържане и 
опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на СО (Решение 
№137 от Протокол № 73/20-06г. на СОС);
• Схема и начин за изхвърляне на строителните отпадъци;
• План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на 
работещите и намиращите се на строителната площадка;
• Мерки и изисквания за безопасност по всяка специалност;
• Комплексен план-график, изясняващ последователността при извършване на СМР от 
всички специалности.
• Проектът да бъде одобрен от технически контрол по част „конструктивна".
• Проектът да се съгласува с ОБД и КАТ;

При изготвяне на част: „План за безопасност и здраве" към инвестиционния проект, 
да се вземат предвид данни от всички останали части на проекта. Да се разработи 
подробен линеен график, придружен с диаграма на работната ръка.

При необходимост, да се изготви проект за проект за организация и изпълнение на 
строителството и определят специфични изисквания, свързани с безопасността по време 
на строителството на обекта;
Част: „Електро”
Да се изготви пълна работна инвестиционна проектна документация, в съответствие с 
останалите части- “Архитектура”, “Конструктивна”, “ТОВК” и “ВК”. Работният 
инвестиционен проект трябва да съдържа детайлна обяснителна записка, становища, 
светлотехнически изчисления, чертежи и еднолинейни схеми. Към всички части на 
проектната документация да бъдат приложени количествена и количествено-стойностна 
сметки, включващи и необходимите протоколи, проби и измервания за въвеждането на 
обекта в експлоатация.

Проектната документация следва да се изготви въз основа на извършен оглед, да 
бъде съобразена с изготвените проекти по останалите части за обекта, както и в 
съотвествие с всички действащи закони, нормативни документи, актове и стандарти, 
касаещи електрическите инсталации за този тип обекти (*)

Работният инвестиционен проект за обекта да съдържа документаця по следните
части:

Вътре: ии инсталации
1.1. Осветителна инсталация
Да се проектира нова осветителна инсталация по схема TN-S (три- проводна 

линия), за скрито полагане с обхват:
1.1.1. Работно осветеление
- Да се проектира осветителна инсталация, съобразена с функциите на 

помещенията и приложимите стандарти за нормената осветеност и 
светлотехнически показатели;
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Осветлението следва да бъде съобразено с изискванията за енергийна и 
икономическа ефективност (типове приети от Европейския пазар), лесна и 
удобна поддръжка;

- Осветителната инсталация в работните помещения да се проектира на зони, 
които ще се включват в зависимост от външната осветеност. Първо да се 
включват осветителите в най-тъмната част на помещението, а последни- най- 
близките до дневната светлина;

- При програмно изчисление на постигнатите светлотехнически показатели на 
помещенията, в количествената и количествено-стойностната сметка следва да 
бъдат включени заложените в програмата лампи или други, но със същите 
светлотехнически характеристики;

- В санитарните възли да се предвиди автоматично включване на осветлението 
със съответстваща на нормите влагозащита ( съобразно конкретното 
архитектурно задание);
Окачването на всички осветителни тела да бъде стабилно, безопасно и трайно, 
съобразено с мерките за пожаробезопасност и влагозащита на обекта;
При избор на осветителни тела във физкултурния салон да се има предвид и 
допълнителна механичната защита от удар по време на експлоатация, както и 
лесното обслужване при ремонт и смяна на осветителите.

1.1.2.Евакуационно и аварийно осветление
- Да се предвидят подходящи аварийни осветителни тела, монтирани по пътя на 

евакуация, на аврийните изходи и на специални зони (пожарогасители и др. п.), съгласно
Наредба № 1з-1971 / 29.10.2009 г.;

- Да се предвиди и механична защита от удар на осветителите във физкултурния 
салон по време на експлоатация;

1.2. Силова инсталация
- Да се проектира нова електрическа инсталация по схема TN-S (три- и пет- 

проводна линия) за скрито полагане и за открито там, където е допустимо;
- Да се предвидят и нови контакти „Шуко” за общи нужди, съобразно 

функционалното предназначение на помещенията;
Изборът на тип и височина на монтаж на контактите да бъде съобразен с 

възможността от възникване на инциденти с деца;
- За технологични съоръжения да се предвиди ел. захранване от локално силово 

табло (съобразно конкретно технологично задание);
1.3. Електрически табла
- След извършен оглед на място, да се предвиди захранване на Главно 

разпределително табло от Електромерно/ ГРТ в основната сграда на 
училището;

- При преработка на Електромерно/ ГРТ в основната сграда на училището, да се 
изготви нова еднолинейна схема;
Местоположението на новото Главно разпределително табло на обекта да бъде 
до входа на сградата;

- Да се предвиди монофазен контакт, монтиран вътре в главното 
разпределително табло;

- Да се предвидят резервни изводи в таблата;
- Да се предвидят надписни табели за всички елементи от електрическите табла, 

както и ламинирана еднолинейна схема от вътрешната им страна;
- В проекта да бъдат приложени еднолинейни схеми и спецификации на всички 

електрически табла (главно табло, разпределителни табла, табла технологично 
оборудване и др.);
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1.4. Слаботокови инсталации:
- Видеонаблюдение и охрана (СОТ);
- Пожароизвестителна инсталация: да се предвиди нов извод с необходимите 

датчици за физкултурния салон, като новият извод се свърже към 
съществуващата пожароизвестителна инсталация (респ. пожароизвестителна 
централа -  ПИЦ) на училищната сграда;
Звънчева инсталация (присъединена към съществуващата в основната сграда);

2. Външни инсталации:
2.1. Осветителна инсталация
- Да се предвиди външно осветление на двора на обекта, както и на всички 

входове на сградата;
- Да се предвиди автоматично включване на осветлението с възможност за ръчно 

управление;
- Осветлението следва да бъде съобразено с изискванията за енергийна и 

икономическа ефективност (типове приети от Европейския пазар), необходимостта от 
лесна поддръжка;

- Окачването на всички осветителни тела да бъде стабилно, безопасно и трайно, 
съобразено с мерките за пожаробезопасност и влагозащита;

2.2. Мълниезащитна инсталация
- Да се проектира мълниезащитна уредба съгласно посочените действащи закони, 
нормативни документи, актове и стандарти;
- Да се предвидят измервания от независима лицензирана електролаборатория с 
приложени резултати за обекта, доказващи постигнати стойности на преходното 
съпротивление;

3. Заземителна инсталация
Заземяването на всички съоръжения на обекта да се изпълни съгласно 

действащите закони, нормативни документи, актове и стандарти;
- Да се извършат необходимите контролни измервания на преходното 

съпротивление на ГРТ от независима лицензирана електролаборатория с 
приложени резултати за обекта в съответствие и с Наредба №3 / 18.09.2007г. 
на МРРБ;

4. Външно ел. захранване на сградата
- След извършен оглед на място, да се предвиди присъединяване към 

Електромерно/ ГРТ в основната сграда на училището;
- Да се изготви компетентно становище с посочена работна мощност за обекта, 

новата работна мощност (след присъединяването) на Електромерно/ ГРТ в 
основната сграда на училището и преценка за необходимоста от осигуряване 
на ново захранване на Електромерно/ ГРТ в основната сграда на училището.

Преди започване на проектирането да се извърши обстоен оглед на място. При 
изготвянето на проекта да се спазват изискванията на Наредба № 7/ 15.12.2004г. за 
енергийна ефективност и икономия на енергия в сгради.

Проектите да са окомплектовани с необходимите изчисления, схеми, текстови и 
графичен материал, съобразен с Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на 
инветиционните проекти.

Всички предвидени в проекта материали, изделия и устройства да отговарят на 
действащите в Република България нормативни актове за проектиране, изпълнение и 
контрол, съгл. чл. 5 от Наредба № 1/27.05.2010 г. на МРРБ.
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Да се спазва действащата към момента на проектирането нормативна база:
• Закон за устройство на територията; Закон за енергетиката; Закон за 

енергийната ефективност;
• Наредба М  4 /  21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти;
• Наредба M  3 /  09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и 

електропроводните линии;
• Наредба M  3 /  18.09.2007г. за технически правила и нормативи за контрол и 

приемане на електромонтажните работи;
• Наредба М  8 /  28.07.99г. за правила и норми за разполагане на техническите 

проводи в населени места;
• Наредба М  1 /  27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на 

електрически уредби за ниско напрежение в сгради;
• Наредба за изменение и допълнение на Наредба М  1 /  27.05.20Юг. за 

проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско 
напрежение в сгради (в сила от 30.01.2017г.;

• Наредба М  49 за изкуствено осветление на сградите;
• Наредба М  1з-1971 /  29.10.201 Ог. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар;
• Наредба М  8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна 

безопасност при експлоатация на обектите;
• Наредба М  4 /  22.12.2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и 

открити пространства;
• Наредба M  2 /  22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи;
• Наредба М  РД-02-20-3 /  21.12.2015г. за проектиране, изпълнение и поддържане 

на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, 
здравеопазването, културата и изкуствата;

• EN 12193 за закрити спортни площадки; БДС EN 61140:2002/А1:2006 Защита 
срещу поражения от електрически ток. Общи аспекти за уредби и съоръжения; 
БДС HD 60364-4-41:2007 Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-41: 
Защити за безопасност. Защита срещу поражения от електрически ток; БДС 
EN 12464/2011г; .БДС EN 62504:2014 (IEC 62504:2014) Общо осветление. 
Светодиодни (LED) продукти и свързаните с тях принадлежности; БДС EN 
62722-2-1:2016 Технически изисквания за осветители. Част 2-1: Специфични 
изисквания за светодиодни осветители (IEC 62722-2-1:2014); БДС EN 1838 
Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление, както и всички 
действащи в страната, приложими за обекта; БДС EN 50164 (цял обхват) 
мълниезащита.

Част: „Водоснабдяване и канализация”
При доказана необходимост и предвиждане на санитарни възли и душове в част 

„Архитектурна" следва да се проектира в част „ВиК":
Вътрешната водопроводна инсталация за студена и топла вода и 

канализационната инсталация съгласно изискванията на:
- Наредба № 4/17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

сградни водопроводни и канализационни инсталации, на МРРБ;
- Наредба № 1з-1971/29.10.2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014 г. за 

строително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар, на МВР и МРРБ;
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- Норми за проектиране на средни общообразователни училища;
Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения;

Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите 
в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за 
хората с увреждания, на МРРБ;
- Наредба №4/27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез 

шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и 
нормите при изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по 
време на строителството, на МРРБ, M3, МВР и МОСВ.

Вътрешната водопроводна инсталация да се проектира с полипропиленови тръби 
(ПП), като главната хоризонтална мрежа и вертикалните клонове за питейни нужди 
(топла и циркулационна вода) се проектират с ПП тръби с алуминиева вложка.

Противопожарният водопровод, ако е необходим, да бъде от поцинковани тръби.
Да се предвидят терморегулиращи смесителни батерии на тоалетните мивки и 

душовете. В баните да се предвидят душ-батерии с подвижен душ. Да се предвиди 
клетка за хора в неравностойно положение. Санитарните прибори да бъдат съобразени 
по вид и начин на монтаж, така че да се ползват и от хора с увреждания, съгласувано с 
решението в част Архитектура“.

Канализационните тръби за дъждовни и битово-фекални води да се предвидят от 
PVC тръби. Да се осигури защита на тръбите срещу механични повреди и температурни 
промени.

Вътрешната водопроводна инсталация за студена, топла, циркулационна вода и 
канализационната инсталация да се проектират съгласно изискванията и на Наредба № 4 
от 27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при 
тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по 
отношение на шума, излъчван по време на строителството, на МРРБ, M3, МВР и МОСВ.

Да се осигури подаване на топла вода. В проекта да се отрази начина на 
водоподгряване, съобразно определеното в проекта по част „ОВК”.

Да се предвиди аварийно подаване на вода от ел. бойлер за умивалните.
Външните ВиК връзки да се проектират съгласно изискванията на:

• Наредба № РД-02-20-8/17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 
канализационни системи, на МРРБ;

• Наредба № 2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 
водоснабдителни системи, на МРРБ;

• Наредба № 8/28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи 
и съоръжения в населени места, на МРРБ;

• Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на 
потребителите и за ползване н а В и К  системите, на МРРБ.
Захранването със студена вода от уличната мрежа и отвеждането на отпадните 

води, да се проектира съобразно актуални изходни данни от „Софийска вода” АД и 
визата за проектиране. При наличие на неотразени подземни комуникации, попадащи 
под новата сграда, да се проектира изместване на същите.

Да се проучи възможността за ползване на съществуващите ВиК сградни 
отклонения, изградени към УПИI - за училище, с цел спазване изискванията на Наредба 
№ 4/17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни 
и канализационни инсталации, на МРРБ (ДВ бр. 53/2005 г.).

При доказана възможност, отводняването на новата сграда да се проектира към 
дворната канализационна мрежа, отводняваща училището.
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При необходимост да се изготви проект за възстановяване на пътни настилки и 
ВОД (при изграждане на СВО) и да се съгласува с ОБД-СО и СДВР- отдел „Пътна
полиция”.

Да се предвиди отдодняването на дъждовните и повърхностните води, при 
спазване на действащата нормативна база.

Дворната канализация да се проектира разделна. Съобразно проекта за вертикална 
планировка, да се осигури отвеждането на повърхностните води при дъжд от 
територията прилежащата на новия салон.

На базата на вертикалната планировка да се ситуират новите канали, както и 
необходимия брой улични оттоци или дъждоприемни решетки, изчислени за 
оразмерителен дъжд 307л/с/ха. Местоположението им да се съобрази със 
съществуващата и новопроектираната инженерна инфраструктура.

Връзките на дъждоприемните шахти и канали да се проектират от тръби от гъвкав 
материал.

Да се представят:
- подробна обяснителна записка, хидравлични изчисления и оразмерителни 

таблици на ВиК инсталациите и външните връзки
- количествено-стойностни сметки и изискващите се чертежи по Наредба № 

4/2001г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
В подробните количествено-стойностни сметки да се посочат, както новите 

видове СМР, така и всички демонтажни дейности (ако има такива).

Част: „Топлозахранване. Отопление, Вентилация и Климатизация”
Да се изготви пълна работна проектна документация по част „ТОВК", съдържаща 

детайлна обяснителна записка, становища, изчисления, чертежи, количествена и 
количествено-стойностна сметки, включващи и необходимите, протоколи, проби и 
измервания за въвеждането му в експлоатация.

Проектната документация за обекта следва да се изготви въз основа на извършен 
оглед и заснемане на място, да бъде съобразена с изготвените проекти по останалите 
части за обекта, както и в съотвествие с всички действащи закони, нормативни 
документи, актове и стандарти, касаещи електрическите инсталации за този тип обекти.

Проектът по „ТОВК" част да обхваща:
Вътрешна отоплителна инсталация, която да отговаря на следните изисквания:
- Разпределителната тръбна мрежа да се захрани от съществуваща абонатна 

станция в основната сграда;
- Разпределителната тръбна мрежа да се предвиди от стоманени тръби от 

абонатна станция до колекторни кутии;
- От колекторните кутии до отоплителните тела да се проектира с полиетиленови 

тръби с алуминиева вложка, положени в шлаух;
- Разпределителната тръбна мрежа да се проектира с необходимите диаметри и 

решения за компенсация на топлинните разширения;
- За отоплителни тела да се предвидят алуминиеви радиатори, окомплектовани с 

термостатични радиаторни вентили, секретни вентили и автоматични обезвъздушители;
- Да се предвиди топлоизолация по тръби от микроклетьчна структура;
- Да се предвидят щранг вентили на рзпределителната мрежа;
- Обезвъздушаването на отоплителната инсталация да се предвиди с автоматични 

обезвъздушители на щранговете с по-голям обем и на височина мин. 2 м.
- За обезопасяване на инсталацията да се предвиди затворен разширителен съд;
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2. Вентилация
- За всички помещения без прозорци да се предвиди вентилация (според 

технологичното задание);
- За останалите помещения да се разработи необходимата вентилация съгласно 

санитарно-хигиенните норми и задание от технологичния проект;
- Предвидената вентилация да не причинява дискомфорт по време на 

експлоатация- силно въздушно течение и шум;
- При преминаване на въздуховоди от помещения с различна противопожарна 

устойчивост да се предвидят и противопожарни клапи.
Да се спазва действащата към момента на проектирането нормативна база:

• Закон за енергетиката, Закон за енергийна ефективност, Закон за изменение и 
допълнение на закона за енергийна ефективност, Закон за устройство на 
територията

• Наредба № 4/ 2001 г., на МРРБ за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти

• Наредба № 15/ 2005 г. на МРРБ за технически правила и нормативи за 
проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за 
производство, пренос и разпределение на топлинната енергия;

• Методики по прилагането на Наредба Ns 15/2005 г. (БСА - кн. 7/2006 г.)
• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15/2005г. за технически правила 

и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и 
съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинната енергия

• Наредба №7/15.12.2004 г. за тото съхранение на икономия на енергия в сгради
• Наредба № Е-РД-04-2/22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийни характеристики на сградите;
• Наредба № 2 на МВР за ПСТН, Хигиенни норми за този род сгради
• Наредба № 6/ 26.06.2006 г. за пределно допустими нива на шума в жилищни и 

общественообслужващи сгради
• Наредба № П от  2004 г. за сервитутите на енергийните обекти
• Наредба № РД-02-20-3 /  21.12.2015г. за проектиране, изпълнение и поддържане 

на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, 
здравеопазването, културата и изкуствата;

• Наредба №9 1з-1971 /  29.10.2010г. за строително-технически правта и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар;

• Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите;

• Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;

Част: „Енергийна ефективност”
Да се изготви проект по част „Енергийна ефективност”, съгласно изискванията на Закона за 
енергийната ефективност; Наредба № 7 /15.12.2004 г. за топлосъхранение на икономия 
на енергия в сгради и Наредба № Е-РД-04-2 от 22 януари 2016 г. за показателите за 
разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;

Да се определи класа на новия строеж по скалата за енергопотребление.
Да се извърши топлотехническо оразмеряване на помещенията, за които се изисква 

осигуряване на нормена температура.
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Да се приложат архитектурно-конструктивни чертежи и детайли за топлоизолация на 
ограждащите повърхности и спецификация на топлоизолационните материали и изделия.

Да се изготви Доклад за оценка на съответствие на част „Енергийна ефективност”
(съгл. чл. 169, ал. 1, т.6 от ЗУТ).

Част: „Геодезия”
Да се проектира подход към към откритите спортни съоръжения, разположени в 

двора на училището. При разработването на тази част от инвестиционния проект да се 
спазват изискванията на последните норми за проектиране и останалите действащи в 
настоящия момент нормативни документи.

Проектът по част „Геодезия” да се разработи върху геодезическо заснемане на 
съществуващия терен, определен за строителство на новата сграда, заснемане на кота 
±0,00 на съществуващата сграда. Да се изготви подробна ситуация, която да осигури 
нужната информация за проектирането на всички части - контур на съществуващата 
сграда, нива, височини. Разработката да е в Координатна система 1970 г. и Балтийска 
височинна. Точките от РГО да се стабилизират трайно и да се реперират. Местата на 
реперирането да бъдат сигнализирани с боя и координирани, за да се улесни 
откриването на точките от РГО по време на строителството. Да се приложи и реперен 
карнет за точките. Местата на точките от полигона да се покажат и върху ситуацията. Да 
се приложи схема на опорната мрежа. Геодезическата снимка да се съвмести с 
действащия регулационен и кадастрален план.

Част „Геодезия” да съдържа „Вертикална планировка” и „Трасировъчен план”.
Вертикалната планировка да се разработи за прилежащия терен. Да се покаже 

взаимната вертикална обвързаност на новопроектираната сграда с изградените в имота 
сгради, зелени площи и др. Да се определи начина на отводняване и отвеждане на 
атмосферните води, вида на настилките с включени детайли с показатели по БДС и 
количествено-стойностна сметка. Да се предвидят количества и за разчистване на терена 
- разбиване на настилки и други видове СМР.

Да се определят кота ±0,00 на новата постройка, схемата за отводняване и 
отвеждане на атмосферните води, вида на настилките, с включени детайли и 
количествено-стойностна сметка за тях. Проектните наклони и изборът на настилки да 
са съобразени с предназначението на сградата и изискванията на Наредба № 
4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, на 
МРРБ. С проекта за вертикална планировка да не се допусне промяна на нивелетите на 
прилежащите улици.

Новопроектираната сграда и другите съоръжения (ако има такива) да бъдат 
обхванати в трасировъчен план. Същият да се разработи в съответствие с нормативните 
актове, в степен на подробност, необходима за изпълнението на обекта. Да се определи 
точното отлагане на проекта на място, в съответствие с визата за проектиране и 
архитектурната част на разработката.

Трасировъчният план да се разработи по ортогонален и полярен метод.
Проектът да се окомплектова с необходимите изчисления, текстова и графична 

част и подробна количествена и количествено-стойностна сметка, придружена с 
подробни спецификации. Разработката да се съгласува с проектантите по части, 
съгласно чл. 139, ал. 3 от ЗУТ. Проектът по част „Геодезия” да се разработи в 
съответствие с нормативните актове и действащите инструкции по геодезия.

Част: Паркоустройство и благоустройство:
Да се разработи част „Паркоустройство и благоустройство", като се даде 

цялостно решение на прилежащия терен в съответствие със задължителните показатели
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за съответната територия и с оглед формиране на екологична и естетически издържана 
среда за обитаване от учениците, като се предвидят: Площната композиция, алеите и 
алейните настилки; Пространствената композиция и растителното оформяне;

Работният проект по тази част да съдържа:
- Експертна оценка за състоянието на съществуващата растителност в засегнатата 

част на имота.
Да се извърши геодезическо заснемане, включващо заснемане на съществуващата 

растителност от геодезист. На тази база да се изготви експертна оценка за състоянието на 
съществуващата растителност от ландшафтен архитект. При липса на съществуваща 
дървесна растителност, същият да изготви декларация. Да се напишат препоръки и 
компенсаторна схема при отсичане на дървесна растителност (за всяко премахнато 
здраво дърво се засаждат 3 бр. нови, а изсъхналите се компенсират в съотношение 1:1).

- Да се разработи дендрологичен проект за дървестната, храстовата и цветната 
растителност.

Да се съобрази с наличната растителност и направената експертна оценка на 
растителността.

С работния проект да се даде изследва УПИ в съответствие със задължителните 
устройствени показатели, съгласно Визата за проектиране и устройствената зона по 
ОУП. Работният проект да се изработи върху геодезическа снимка на съществуващия 
терен с нанесена съществуваща дървесна и храстова растителност. Да се използват 
необходимите паркоустройствени прийоми за създаване на хармонична композиция с 
декоративни настилки, растителност и паркови архитектурни елементи. Да се предвидят 
места за засаждане на нова дълготрайна дървесна и храстова растителност, като се 
подберат подходящи дървесни и храстови видове. Разположението на проектираната 
растителност да е в съответствие с нормативни изисквания за отстояние на 
дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност от проводи, съоръжения и 
сгради. В количествената сметка да се предвидят средства за оформяне на короните на 
съществуващата растителност и живи плетове и възстановяване на нарушените участъци 
от СМР работи, внасяне на хумус, подравняване и затревяване на засегнатите участъци, 
както и реконструкция на съществуващите тревни площи, за които това се налага.

Графична част:
• Проект за алейната мрежа е подробно котиране на алеите и площадките с оглед 
тяхното трасиране на място и връзката им с останалата част на дворното пространство, 
сградите и съществуващата алейна мрежа.
• Проект за настилките с детайли за декоративни и ударопоглъщаща настилка;
• Дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност;
• Посадъчен проект;

Текстова част:
Обяснителна записка
Обосновка за функционалното и композиционното решение;
Обосновка за избраните материали;
Възможностите за етапност на реализацията на проекта.
Количествено-стойностна сметка. Да се заложи две годишна гаранционна 

поддръжка на новоизградените зелени площи.
Проектът по част „Паркоустройство“ да бъде изготвен от ландшафтен архитект, с 

актуална проектантска правоспособност.
Проектът да се окомплектова с необходимите изчисления, текстова и графична 

част и подробна количествена и количествено-стойностна сметка, придружена с 
подробни спецификации. В количествената сметка да се заложи две годишна 
гаранционна поддръжка на новоизградените зелени площи.
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Част: „Пожарна безопасност”

Да се разработи част „Пожарна безопасност" на основание и съгласно 
изискванията на Наредба № 1з-1971/2009 г. за строително -  технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар.

Част: „Ложароизвестяване”

Пожароизвестителна инсталация: да се предвиди нов извод с необходимите 
датчици за физкултурния салон, като новият извод се свърже към съществуващата 
пожароизвестителна инсталация (респ. пожароизвестителна централа -  ПИЦ) на 
училищната сграда;

Към проекта да се приложат количествено-стойностни сметки за вложените 
елементи и материали. Да се предвидят и приложат към тях и отделните СМР, както и 
тези за ефективни проби и наладки;

В сградата на необходимите места да се монтират подходящи 
пожароизвестителни датчици и сирени. Над вратите да се предвидят допълнително 
паралелни светлинни сигнализатори.

Окабеляването да се извърши с подходящ трудно горим кабел, положен в 
трудногорима гофрирана тръба за скрита инсталация. Където това е невъзможно, да се 
положи в трудногорими кабелни канали за открита инсталация.

Всички преминавания през стени и плочи да стават в тръби, които след 
изтеглянето на кабелите да се уплътняват с пожароустойчива пяна.

Пожарообезопасяването в помещенията да се осигури с подходящи преносими 
пожарогасители, съгласно предвидения план за евакуация.

Да се спазва действащата към момента на проектирането нормативна база:

• Наредба № 1з-1971 /  29.10.2010г. за строително-технически правила и 
норми за осигуряване на безопасност при пожар;

• Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите;

• СД CEN/TS 54-14-2006, специфичните особености на обекта и 
функционалните предназначения на помещенията в него

Част: „План за управление на строителните отпадъци”
Да се разработи план с конкретни мерки и мероприятия за минимизиране и 

оползотворяване на строителните отпадъци, генерирани в процеса на СМР, съгласно 
изискванията на Закон за управление на отпадъците, Наредба за управление на строителните 
отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали и Наредба за поддържане и опазване 
на чистотата и управление на отпадъците на територията на СО, приета с Решение № 216 по 
Протокол № 38/16.04.2009.

Част: „Сметна документация”:

Да се разработи подробна количествено-стойностна сметка, включваща всички 
елементи на строителния процес и оборудването на сградата за физкултурен салон. 
Количествата да отговарят на заложените в графичната част на проекта материали и 
строително-монтажни работи. Проектите по части да са взаимно съгласувани.

Работният проект да се окомплектова с необходимите изчисления, текстова и 
графична част и подробна количествено-стойностна сметка, придружена с подробни 
спецификации. Проектът да се комплектова и предаде в 5 (пет) екземпляра -  чертежи с 
обяснителна записка, необходимите изчисления и оразмеряване, детайли, спецификации,
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подробни количествено-стойностни сметки и един брой оптичен носител CD/DVD на 
цялата проектна документация. Да се приложи и визуализация на проекта.

4.2.Техническо задание за възлагане изработването на инвестиционен проект 
за обект: Подмяна на отоплителна инсталация в ДГ№155 „Веселина” , находища се 
в УПИ II, кв.225, м.”Гео Милев -  Подуяне -  Редута” по плана на гр.София, с 
административен адрес ул.”Георги Минчев” № 35.

1. Обща част
Обектът е общинска собственост -  АОС № 0450/08.07.1998 год.

Сградата на детска градина № 155 „Веселина” е изградена на един и два етажа Има малък 
вътрешен двор. Под цялата сграда има сутерен , който е вкопан частично. На него са 
разположени перално помещение , кухня , басейн и складови помещения. Главният вход на 
сградата е от към северната фасада Помещенията на първия етаж са обособени като кабинети 
, стаи за персонала , салон , помещения за три групи деца. На втория етаж се намират 
учителска стая , директорски кабинет, касиер счетоводител и помещения за три групи деца. 
Преходът от едно ниво към друго се осъществява с вътрешна стълба.

Покривът на сградата е плосък, покрит с хидроизолация, тип двоен студен с вътрешно 
отводняване.Сградата е проектирана като смесена стоманобетонна система с монолитни 
вертикални носещи елементи -  ст.бжолони , греди , стени/панели/ и хоризонтална 
конструкция от сглобяеми монтажни подови предварително напрегнати ст.б.панели.

2. Общи изисквания
Да се изготви пълна работна проектна документация по част „ОиВ", касаеща 

смяна на отоплителната инсталация на обекта.
Проектната документация да съдържа обяснителна записка, становища, 

изчисления, чертежи, количествена и количествено-стойностна сметки, включващи и 
необходимите демонтажни работи, протоколи, проби и измервания за въвеждането му в 
експлоатация.

Проектната документация за обекта следва да се изготви въз основа на извършен 
оглед и заснемане на място, да бъде съобразена с изготвените проекти по останалите 
части за обекта, както и в съотвествие с всички действащи закони, нормативни 
документи, актове и стандарти, касаещи електрическите инсталации за този тип обекти.

2.1. Част „ТОВК"
Вътрешна отоплителна инсталация, която да отговаря на следните изисквания:
- Да се оразмери и проектира нова тръбна мрежа;
- За отоплителни тела да се предвидят алуминиеви радиатори, окомплектовани с 

термостатични радиаторни вентили, секретни вентили и автоматични обезвъздушители;
- Да се предвиди топлоизолация по тръби от микроклетьчна структура;
- Да се запази максимално местоположението на щранговете с цел избягване на 

допълнителни отвори и разбиване;
- Да се предвидят щранг вентили на разпределителната мрежа;
- Да се предвиди демонтаж на съществуващите елементи от инсталацията- метални 

тръби, радиатори и др.;

2.2. Част „Енергийна ефективност”
Съгласно изискванията на Наредба № 7 /15.12.2004 г. за топлосъхранение на икономия на 
енергия в сгради и Наредба № РД-16-1058/10.12.2009 г. за показателите на разход на 
енергия и енергийни характеристики на сградите;

- Да се изготви Доклад за оценка на съответствие на част „Енергийна ефективност” 
(съгл. чл. 169, ал. 1, т.6 от ЗУТ)
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2.3. Част „План за безопасност и здраве”
Разработката да се изготви в съответствие с изискванията на чл. 10 (от т. 1 до т. 16) 

o’ Наредба №2/2004 г.на МРРБ за минимални изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на СМР (ДВ бр.37/2004 г., бр.98/2004 г. и 
бр. 102/2006 г.) I да съдържа:

• Строително-ситуационен план с нанесени: прилежаща техническа
инфраструктура; от приложените към заданието, изходни данни със 
съответния цвят, съгласно приетите обозначения на проводите по 
Приложение № 2 към чл.69 от Наредба N 8/2001 г. към ЗУТ за обема и 
съдържанието на устройствените схеми и планове (ДВ бр.57/2001 г., 
бр.68/2004 г. и бр.51/2005 г.)

• Схема за обезпечаване на строителната площадка с ток, вода, отопление 
канализация и др.;

• Схема на разположението на санитарно—битовите помещения и показано 
място и оказване на първа помощ;

• Организационен план с предвидената строителна техника;
• Схема на местата за инсталиране на подемни съоръжения и строителните 

скелета;
• Схема на местата за складиране на строителните материали и 

задължителното сортиране по видове, съгласно изискванията на чл. 25(1) от 
Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците 
на територията на СО (Решение №137 от Протокол № 73/20-06г. на СОС);

• Схема и начин за изхвърляне на строителните отпадъци;
• План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за 

евакуация на работещите и намиращите се на строителната площадка;
• Мерки и изисквания за безопасност по всяка специалност;
• Комплексен план-график, изясняващ последователността при извършване на 

СМР от всички специалности.
• Проектът да се съгласува с ОБД и КАТ;

2.4. Част „ План за управление на строителните отпадъци"
Планът за управление на строителните отпадъци да се разработи в съответствие 

със Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

3. Общи изисквания при изработване на работния проект
Да се спазва действащата към момента на проектирането нормативна база:

Закон за енергетиката, Закон за енергийна ефективност, Закон за изменение и 
допълнение на закона за енергийна ефективност, Закон за устройство на 
територията
Наредба № 4/ 2001 г., на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти
Наредба № 15/ 2005 г. на МРРБ за технически правила и нормативи за 
проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за 
производство,пренос и разпределение на топлинната енергия;
Методики по прилагането на Наредба № 15/2005 г. (БСА -  кн. 7/2006 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15/2005г. за технически правила и 
нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и 
съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинната енергия 
Наредба № 7/15.12.2004 г. за топлосъхранение на икономия на енергия в сгради
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Наредба № РД-16-1058/10.12.2009 г. за показателите на разход на енергия и 
енергийни характеристики на сградите
Наредба № 2 на МВР за ПСТН, Хигиенни норми за този род сгради
Наредба № 6/ 26.06.2006 г. за пределно допустими нива на шума в жилищни и
общественообслужващи сгради
Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти 
Наредба № РД-02-20-3 / 21.12.2015г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 
сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, 
здравеопазването, културата и изкуствата;
Наредба № 1з-1971 / 29.10.2010г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар;
Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност 
при експлоатация на обектите;

4.3.Техническо задание за възлагане изработването на инвестиционен проект 
за обект: Направа на проект по част „Площадково ВиК” и „Вертикална 
планировка” на ДГ № 155 „Веселина” -  филиал, находяща се в УПИ V II, кв. 179 , 
м. „Гео Милев- Подуяне-Редута” по плана на гр. София, е административен адрес 
ул. „Каймакчалан” №4.

1.0бща част
Заданието за проектиране е изготвено във връзка с необходимост от 

предприемане на мерки за осушаване на сутеренния етаж на детската градина.
Сградата на детската градина е построена през 1964г., като свободно стояща в УПИ VII, 
кв. 179 по регулационния план на м. „Гео Милев -  Подуене - Редута ” на ул. 
„Каймакчалан”, №4, гр. София. Сградата се състои два надземни и един полуподземен 
сутерен.

Около сградата няма изграден дренаж и положена хидроизолация по основите и 
поради тази причина в полуподземния етаж безпрепятствено прониква вода и се 
просмуква по стените. Има и необработени английски дворове. Това създава 
предпоставки за развитие на вредни микроорганизми, опасни за здравето на децата и 
обслужващия персонал.

Инвестиционните проекти да се изготвят във фаза „Работен проект” по част 
„Дворна канализация”, Част "Инженерна геология ", Част „Геодезия” и Част "План за 
безопасност и здраве"

2.Част „Дворна канализация”
Проектът трябва да даде решение за осушаване на сутеренния етаж. За 

ефективното решение на проблема е необходимо преди това да се извърши обследване 
на причините за наличието на тези води - състояние на дворната канализация, скатай 
води ( площадката на сградата е на по -  ниско ниво от околните терени), евентуално 
наличие на подпочвени води. За да се осъществи качествено отводняване и ефективно 
функциониране на дворната канализация е необходимо да се елиминира проблема с 
повърхностните и плиткоразположените подпочвени води по рационален начин. Един от 
начините е чрез изграждане на дренажната система и включване й към 
канализационната мрежа. Тъй като сградата и вертикалната планировка около нея са 
изградени, необходимо е ситуирането на дренажната система да бъде съобразено, 
така че те да бъдат засегнати минимално.
При избора на системата за дрениране е нужно да се отчете формата и размерите на 
терена, необходимото дрениране, характера на движение на подпочвените води, 
геологичния строеж, филтрационните пластове, областта на разпространяване на 
водоносните слоеве. За целта е необходимо да се извърши геодезическо заснемане и
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изготви ИГХ доклад.
Дренажната система, като част от канализационната инсталация да се проектира 

съгласно изискванията н а :
• Наредба №4/2005г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 

сградни водопроводни и канализационни инсталации (ДВ бр.53/2005г.)
• "Норми за проектиране на канализационни системи"

3. Част "Инженерна геология "
За целите на работното проектиране е необходимо да се изготви ИГХ доклад, който 
да включва следните видове инженерно-геоложки и хидрогеоложки видове 
предпроектни работи :

• Геолого-литоложки строеж на земната основа посредством проучвателни 
сондажи физико-механични показатели на отделните геопластове, 
изграждащи прилежащия терен, (картиране) - както и лабораторни 
изследвания от лицензирана лаборатория

• Изследване на общата устойчивост на трасето и откосите по 
протежение на строителните изкопи, които са с по-голяма дълбочина от 
2,50 м

• Хидрогеоложки условия, наличие на подземни води. Определяне нивото на 
подземните води, посока на подземния поток, очакван водоприток по 
време на строителните работи.

За целта е необходимо изпълнението на минимум 1 -2 профила, състоящи се от по 1 
бр. проучвателни сондажи в зависимост от възможността за разполагане на 
необходимата сондажно-проучвателна техника. Проучването може да бъде 
комбинирано и чрез сондиране и чрез опити ВЕС. Сондажните проучвания да се 
извършат на предварително означени места в зависимост от съществуващия релеф да 
бъде избрана подходящата техника.

4. Част „Геодезия”
Проектът по част „Геодезия"да се изработи върху геодезическо заснемане на 
съществуващия терен за обекта.

Работният проект да включва:
• Вертикална планировка в обхвата на засегнатите от новопроектираната дренажна 

система участъци и начина на отвеждане на атмосферните води;
• Трасировъчен план с определени проектни координати на характерните точки 
Определяне точното отлагане на проекта на място в съответствие с проекта по част

„Дворна канализация”
Работният проект по част „Геодезия" да се разработи в съответствие с нормативните 
актове и действащите инструкции по геодезия. Той оказва изходните точки/основата/ за 
координатно и височинно трасиране на проекта.

5. Част „Конструктивна” -  укрепване стълбищната площадка на главния вход 
-Да се проведе визуален оглед със описание на дефектите и направа на снимков 
материал.

-Да се изготви обобщение на дефектите и мерки за отстраняването им.
-Да се изготви техническо предложение с детайли за укрепване
-Да се изготвят количествено -  стойностни сметки включващи необходимите видове 
конструктивно -  възстановителни дейности.
-Частта да бъде изготвена от правоспособен специалист и да бъде заверена от 
правоспособен технически контрол . Да се приложат свидетелствата за проектантска 
правоспособност и удостоверение за технически контрол.
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6. Част "План за безопасност и здраве"
Разработката да се изготви в съответствие с изискванията на чл.10 (от т. 1 до т. 16) o' 

Наредба №2/2004 г.на МРРБ за минимални изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на СМР (ДВ бр.37/2004 г., бр.98/2004 г. и 
бр. 102/2006 г.) I да съдържа:

• Строително-ситуационен план с нанесени: прилежаща техническа
инфраструктура; от приложените към заданието, изходни данни със 
съответния цвят, съгласно приетите обозначения на проводите по 
Приложение № 2 към чл.69 от Наредба N 8/2001 г. към ЗУТ за обема и 
съдържанието на устройствените схеми и планове (ДВ бр.57/2001 г., 
бр.68/2004 г. и бр.51/2005 г.)

• Схема за обезпечаване на строителната площадка с ток, вода, отопление 
канализация и др.;

• Схема на разположението на санитарно—битовите помещения и показано 
място и оказване на първа помощ;

• Организационен план с предвидената строителна техника;
• Схема на местата за инсталиране на подемни съоръжения и строителните 

скелета;
• Схема на местата за складиране на строителните материали и 

задължителното сортиране по видове, съгласно изискванията на чл. 25(1) от 
Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците 
на територията на СО (Решение №137 от Протокол № 73/20-06г. на СОС);

• Схема и начин за изхвърляне на строителните отпадъци;
• План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за 

евакуация на работещите и намиращите се на строителната площадка;
• Мерки и изисквания за безопасност по всяка специалност;
• Комплексен план-график, изясняващ последователността при извършване на

СМР от всички специалности.
Проектът да се съгласува с ОБД и КАТ;

7. Част „ План за управление на строителните отпадъци"
Планът за управление на строителните отпадъци да се разработи в съответствие със 
Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

8.0бщи изисквания при изработване на работния проект
Да се спазва действащата към момента на проектирането нормативна база:
Закон за устройство на територията (ДВ бр.65/2003 г., изм. и доп. до 2007 г. вкл.)
Наредба № 4 / 2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти, изм. ДВ бр.85 от 27.10.2009 г.
Наредба № 2/2004 г. на МРРБ за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на СМР (ДВ бр.37/2004 г., бр. 102/2006 г.) 
Наредба № 4/2006 г. на МРРБ за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на 
сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на 
строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (ДВ бр.6/2007г)

Наредба №4/2005г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 
сградни водопроводни и канализационни инсталации (ДВ бр.53/2005г.)

"Норми за проектиране на канализационни системи"
Санитарно-хигиенни норми
Други специфични за съответната специалност нормативи
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• Работният проект да се разработи по части:
• Инженерна геология (геоложки доклад)
• Геодезия - геодезическо заснемане, вертикална планировка и 

трасировъчен план.
• Дворна канализация
• Конструктивна;

План за безопасност и здраве, включително „Временна организация 
надвижението";

• Част „ План за управление на строителните отпадъци";

Техническия проект да се комплектова по 5 /пет/ екземпляра - чертежи с 
обяснителна записка, детайли, спесификации и подробни количествено -  стойностни 
сметки.
Същият се съгласува с всички инстанции и от проектантите, като таксите за 
съгласуване се поемат от Възложителя.

4.4.Техническо задание за възлагане изработването на инвестиционен проект 
за обект: Направа на проект по част „Електро” на 109 ОУ „Христо Смирненски”, 
находящо се в УПИ XI от кв.247а м.”Христо Смирненски -  Слатина” по плана на 
гр.София, с административен адрес ул.” Слатинска” №24.

I. Обща част
Обектът е общинска собственост -  АОС № 0703/28.04.1999 год.
Сградата на училището е построена през 1968г. с РЗП 3658м2 и се състои от 

учебна сграда, топла връзка и физкултурен салон. Налични са водопроводна, 
канализационна, електро и отоплителна инсталация. Конструкцията на учебната сграда и 
топлата връзка е изпълнена по монолитен начин със скелетно-гредова конструктивна 
схема ,с греди и колони от стоманобетон в съчетание с плътни тухлени носещи. 
Физкултурния салон е със стоманобетонова конструкция. През периода на 
експлоатацията са правени частични ремонти , но цялостен основен ремонт и саниране 
на сградата не са извършвани. Електрическата инсталация е амортизирана, не отговаря 
на съвременните изисквания и норми, като са издавани предписания за необходимостта 
от подмяната й. Налично е Разрешение за строеж № 50/10.04.2013г.(презаверено) за 
пристройка и надстройка на част от сградата, издадено от Главен архитект на Столична 
община.

II. Общи изисквания
Да се изготви пълна работна проектна документация, съдържаща детайлна 

обяснителна записка, становища, светлотехнически изчисления, чертежи и еднолинейни 
схеми. Към всички части на проектната документация да бъдат приложени количествена 
и количествено-стойностна сметки, включващи и необходимите демонтажни работи, 
протоколи, проби и измервания за въвеждането в експлоатация.

Проектната документация за обекта следва да се изготви въз основа на извършен 
оглед и заснемане на място, да бъде съгласувана с изготвените проекти по останалите 
части за обекта, както и в съотвествие с всички действащи закони, нормативни 
документи, актове и стандарти, касаещи вътрешни електрически инсталации за този тип 
обекти.

Част “Електрическа”:

1.Вътрешни инсталации 
1ЛОсветителна инсталация
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Да се проектира нова осветителна инсталация по схема TN-S (три- проводна 
линия), за скрито полагане с обхват:

1.1.1 .Работно осветеление
- Да се проектира осветителна инсталация, съобразена с функциите на 

помещенията и приложимите стандарти за нормената осветеност и 
светлотехнически показатели;

- Осветлението следва да бъде съобразено с изискванията за енергийна и 
икономическа ефективност (типове приети от Европейския пазар), лесна и 
удобна поддръжка;

- Осветителната инсталация в работните помещения да се проектира на зони, 
които ще се включват в зависимост от външната осветеност. Първо да се
включват осветителите в най-тъмната част на помещението, а последни- най- 
близките до дневната светлина;

- При програмно изчисление на постигнатите светлотехнически показатели на 
помещенията, в количествената и количествено-стойностната сметка следва да 
бъдат включени заложените в програмата лампи или други, но със същите 
светлотехнически характеристики;

- В санитарните възли да се предвиди автоматично включване на осветлението 
със съответстваща на нормите влагозащита;

- Окачването на всички осветителни тела да бъде стабилно, безопасно и трайно, 
съобразено с мерките за пожаробезопасност и влагозащита на обекта;

- При изборът на осветителните тела във физкултурния салон, следва да се има 
предвид и допълнителна механичната защита от удар, както и лесното 
обслужване при ремонт и смяна на осветителите

1.1.2. Евакуационно и аварийно осветление
Да се предвидят подходящи аварийни осветителни тела, монтирани по пътя на 

евакуация, на аварийните изходи и на специални зони (пожарогасители и др. п.), 
съгласно Наредба № 1з-1971 /29.10.2009 г.

1.1.3. Дежурно осветление
Да се приложат светлотехнически изчисления.

1.2.Силова инсталация
- Да се проектира нова електрическа инсталация по схема TN-S (три- и пет- 

проводна линия) за скрито полагане и за открито там, където е допустимо;
- Да се предвидят и нови контакти „Шуко” за общи нужди, съобразно 
функционалното предназначение на помещенията и бъдещата апаратура в тях 
(проектори и др.);
- Изборът на тип и височина на монтаж на контактите да бъде съобразен с 
възможността от възникване на инциденти с деца;
- Да бъдат предвидени нови монофазни контакти „Шуко” в близост до 
централния вход на обекта които да бъдат използвани при организиране на 
мероприятия в училищния двор;

Изборът на тип и височина на монтаж на контактите да бъде съобразен с 
възможността от възникване на инциденти с деца;
- За технологичните съоръжения да се предвиди ел. захранване от локални силови 

табла ( в кухня, абонатна, работилница, зъболекарски кабинет, спортна зала и др.);
- Излазите за ел. захранване на технологичното обзавеждане да са съобразени с 

конкретното технологично задание;
- Да се предвиди ел. инсталация и изводи за захранване на асансьорна уредба или 
стълбищни платформи и рампи за осигуряване на достъпна среда (съобразно 
конкретното техническо задание);
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- Да се предвидят нови захранващи линии от електромерното табло до 
вътрешните ел.табла;
- Да се представи становище, относно работната мощност на обекта- дали се 
понижава, запазва или повишава.

1.2.1 .Електрически табла
- В схемата на ел. таблата да се предвиди главен прекъсвач за изключване на 

таблото и съобразно конкретните технологични нужди- дежурна и работна 
шина;
Да се предвидят резервни изводи във всяко табло;

- Да се предвидят нови електрически шкафове и оборудване;
- Да се предвидят съответните строително-монтажни дейности, в случай на 

разминаване в размерите на съществуващи и нови електрически шкафове;
- Да се предвидят надписни табели за всички елементи от електрическите табла, 

както и ламинирана еднолинейна схема от вътрешната им страна;
- В проекта да бъдат приложени еднолинейни схеми и спецификации на всички 

електрически табла (главно табло, етажни разпределителни табла, табла 
технологично оборудване и др.);

1.3.Слаботокови инсталации:
Компютърна (вкл. и сървър);
Видеонаблюдение и охрана (СОТ);
Пожароизвестителна инсталация;

- Звънчево-домофонна инсталация;
- Звънчева инсталация;
- Интернет;

Озвучаване;
- Телефонна инсталация;

2.Външни инсталации:

2.1. Осветителна инсталация
- Да се предвиди външно осветление на двора на обекта, както и на всички 

входове на сградата;
- Да се предвиди автоматично включване на осветлението с възможност за ръчно 

управление;
- Окачването на всички осветителни тела да бъде стабилно, безопасно и трайно, 

съобразено с мерките за пожаробезопасност и влагозащита;
- Осветлението следва да бъде съобразено с изискванията за енергийна и 

икономическа ефективност (типове приети от Европейския пазар), необходимостта от 
лесна поддръжка;

2.2. Мълниезащитна инсталация
- Да се извърши предпроектна проверка и измерване на съществуващата 
конвенционална мълниезащитна инсталация;
- Да се предвиди реконструкция, основно обновяване или при необходимост- 
поставяне на нова мълниезащитна уредба (въз основа на контролни измервания на 
преходното съпротивление от независима лицензирана електролаборатория с 
приложени резултати за обекта);

ЗЗаземителна инсталация
- Заземяването на всички съоръжения на обекта да се изпълни съгласно
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действащите закони, нормативни документи, актове и стандарти;
- Да се извършат необходимите контролни измервания на преходното 

съпротивление на ГРТ от независима лицензирана електролаборатория с 
приложени резултати за обекта в съответствие и с Наредба №3 / 18.09.2007г. 
на МРРБ;

4.Външно ел. захранване на сградата
- Да се изготви проект за външно ел. захранване, в случай, че е необходимо да 

се подмени съществуващия захранващ кабел с по по-голямо сечение (по 
преценка на проектанта- ако се увеличава работната мощност или ако е 
установено лошо състояние на съществуващ захранващ кабел при запазване на 
работната мощност).

5.Част "План за безопасност и здраве"
Разработката да се изготви в съответствие с изискванията на чл.10 (от т.1 до т.16) o' 

Наредба №2/2004 г.на МРРБ за минимални изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на СМР (ДВ бр.37/2004 г., бр.98/2004 г. и 
бр. 102/2006 г.) да съдържа:

• Строително-ситуационен план с нанесени: прилежаща техническа
инфраструктура; от приложените към заданието, изходни данни със 
съответния цвят, съгласно приетите обозначения на проводите по 
Приложение № 2 към чл.69 от Наредба N 8/2001 г. към ЗУТ за обема и 
съдържанието на устройствените схеми и планове (ДВ бр.57/2001 г., 
бр.68/2004 г. и бр.51/2005 г.)

• Схема за обезпечаване на строителната площадка с ток, вода, отопление 
канализация и др.;

• Схема на разположението на санитарно—битовите помещения и показано 
място и оказване на първа помощ;

• Организационен план с предвидената строителна техника;
• Схема на местата за инсталиране на подемни съоръжения и строителните 

скелета;
• Схема на местата за складиране на строителните материали и 

задължителното сортиране по видове, съгласно изискванията на чл. 25(1) от 
Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците 
на територията на СО (Решение №137 от Протокол № 73/20-06г. на СОС);

• Схема и начин за изхвърляне на строителните отпадъци;
• План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за 

евакуация на работещите и намиращите се на строителната площадка;
• Мерки и изисквания за безопасност по всяка специалност;
• Комплексен план-график, изясняващ последователността при извършване на 

СМР от всички специалности.
• Проектът да се съгласува с ОБД и КАТ;

6. Част „ План за управление на строителните отпадъци"
Планът за управление на строителните отпадъци да се разработи в съответствие 

със Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Преди започване на проектирането да се извърши обстоен оглед на място. При 
изготвянето на проекта да се спазват изискванията на Наредба № 7/ 15.12.2004г. за 
енергийна ефективност и икономия на енергия в сгради.

Проектите да са окомплектовани с необходимите изчисления, схеми, текстови и 
графичен материал, съобразен с Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на
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инветиционните проекти.
Всички предвидени в проекта материали, изделия и устройства да отговарят на 

действащите в Република България нормативни актове за проектиране, изпълнение и 
контрол, съгл. чл.5 от Наредба №1 / 27.05.201 Ог. на МРРБ.

В проектната документация да се посочи на колко възлиза новата работна 
мощност към ГРТ, с преценка дали надвишава сегашната или се запазва същата.

III. Общи изисквания при изработване на работния проект
Да се спазва действащата към момента на проектирането нормативна база: 

Закон за устройство на територията; Закон за енергетиката; Закон за 
енергийната ефективност;
Наредба № 4 / 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти;

Наредба № 3 /  09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и 
електропроводните линии;

Наредба № 3 / 18.09.2007г. за технически правила и нормативи за контрол и 
приемане на електромонтажните работи;

Наредба № 8 / 28.07.99г. за правила и норми за разполагане на техническите 
проводи в населени места;
Наредба № 1 / 27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на 
електрически уредби за ниско напрежение в сгради;

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 / 27.05.2010г. за проектиране, 
изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради 
(в сила от 30.01.2017г.;
Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите;

Наредба № 1з-1971 / 29.10.2010г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар;
Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност 
при експлоатация на обектите;

Наредба № 4 /22.12.201Ог. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и 
открити пространства;

Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи;

Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 
сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, 
здравеопазването, културата и изкуствата;

E N 12193 за закрити спортни площадки; БДС EN 61140:2002/41:2006 Защита 
срещу поражения от електрически ток. Общи аспекти за уредби и съоръжения; 
БДС HD 60364-4-41:2007Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-41: 
Защити за безопасност. Защита срещу поражения от електрически ток; БДС 
EN 12464/2011г; .БИС EN 62504:2014 (IEC 62504:2014) Общо осветление. 
Светодиодни (LED) продукти и свързаните с тях принадлежности; БДС EN 
62722-2-1:2016 Технически изисквания за осветители. Част 2-1: Специфични 
изисквания за светодиодни осветители (IEC 62722-2-1:2014); БДС E N 1838 
Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление, както и всички 
действащи в страната, приложими за обекта; БДС EN 50164 (цял обхват) 
мълниезащита.
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4.5.Техническо задание за възлагане изработването на инвестиционен проект 
за обект: Изготвяне на проект по част „Конструктивна”- укрепване и ремонтно -  
възстановителни дейности на сградата на ДГ № 183 „Щастливо детство”, находища 
се в УПИ III, кв.113, м. „Гео Милев” по плана на гр. София, с административен 
адрес ул. „ Цветан Радославов” № 30.

1. Обща част:

Обектът е общинска собственост -  АОС № 0707/05.05.1999 год.
Заданието за проектиране е изготвено във връзка с необходимост от изясняването 

на актуалното състояние на конструкцията на сградата на детското заведение поради 
наличието на пукнатини по стените, които продължават да работят.

Сградата на детското заведение е построена през 1972 -  73 г. и е ползвана за 
административни нужди от Дирекция „Стоманобетонни конструкции” към ДСО 
„Промишлено строителство”. През 1981 -  82 г. е преустроена на детска градина. Състои 
от два корпуса -  корпус „А” и корпус „Б”.

Корпус „А” е двуетажен, като в него са разположени детските занимални и спални 
помещения. На първият етаж /североизточна страна / на корпуса е ситуиран вътрешен 
детски басейн. Преходът от първо към второ ниво се осъществява с вътрешна стълба. 
Вътрешните стълбища са двураменни стоманобетонни , гредови. Отворът на гредата е 
7,20м , а общата дължина е 8,00м. Вертикалната проекция е 4,00м. Ширината на рамото е 
120см. Междинната площадка е дълга 120см. С голяма степен на вероятност може да се 
твърди , че рамото е сглобяемо с дебелина на плочата 25см , стъпващо върху герберов 
„зъб” от площадката.

Корпус „Б” е едноетажен и в него са разположени административно -  битови 
помещения.

На югозападната част на сградата има два входа , от където се приемат 
всекидневно деца. От североизточната страна на сградата има вход към 
административната част , а от северозападната страна има още два входа, единият от 
които води към кухнята , а другият помещенията с групите. Покривът на сградата е 
плосък, с хидроизолация.

Сградата е проектирана като смесена стоманобетонна система с монолитни 
вертикални носещи елементи -  стоманобетонни колони , греди , стени /панели/ и 
хоризонтална конструкция от сглобяеми монтажни подови предварително напрегнати 
ст.б. 2Т -  панели. Под част от сградата има сутерен. Разпределителните стени са от 
тухлени зидове с дебелина 12см и 25 см. По сградата има многобройни напуквания 
основно по преградните стени на първия етаж.Пукнатините продължават да работят и 
след изпълнени мерки за конструктивно укрепване.

Предметът на настоящото техническо задание е да се изработи конструктивен 
проект в работна фаза по актуалното състояние на конструктивните елементи и се 
предвидят мерки за укрепване и ремонтно -  възстановителни дейности по сградата на 
детското заведение. Работният проект за трябва да бъде изпълнен в съответствие с 
Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и 
минималните нормативни изисквания за проектиране в Република България и да 
съдържа разработки по следните части:

2.0бщи изисквания

2.1. Част „Конструктивна”
-Да се проучи наличната архивна документация.
-Да се проведе визуален оглед със описание на дефектите и направа на снимков
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материал.
-Да се направят констатации от визуалния оглед и да се картират забелязаните дефекти. 
Да се направи констатация за причините и за разпространението на характерните 
дефекти по височина.
-Да се изготви обобщение на дефектите и мерки за отстраняването им.
-Да се изготви техническо предложение с детайли и методика за отстраняване на 
дефектите.
-Да се изготви проект за контрол на деформациите.
-Да се дадат препоръки относно бъдеща експлоатация.
-Да се направи заключение.
-Да се изготвят количествено -  стойностни сметки включващи необходимите видове 
конструктивно -  възстановителни дейности.
-Частта да бъде изготвена от правоспособен специалист и да бъде заверена от 
правоспособен технически контрол . Да се приложат свидетелствата за проектантска 
правоспособност и удостоверение за технически контрол.

2.2. Част „Земна основа”
-Да се проучи наличната архивна документация.
-Да се проведе визуален оглед с описание на евентуални слягания на земната основа. Да 
се изготви снимков материал с описание на дефектите.
-Да се направят два сондажа с минимална дълбочина 6м за изясняване на геоложките 
условия и подземните води.
-Да се направи оценка на земната основа и да се направят препоръки за предотвратяване 
на възможни слягания.
-Да се направи техническо предложение за усилване на земната основа под 
фундаментите и под настилките в зоната на напуканите преградни зидове на партерния 
етаж. Да се изготвят детайли и методика за изпълнение на заздравяването.
-Да се дадат препоръки относно бъдещата експлоатация.
-Да се изготвят количествено -  стойностни сметки включващи необходимите видове
строително -  монтажни дейности.
-Частта да бъде изготвена от правоспособен специалист и да се приложи свидетелство за 
проектантска правоспособност.

2.3. Част „ВиК”
-Да се проучи наличната архивна документация.
-Да се проведе визуален оглед с описание на дефекти по ВиК мрежата. Да се проследи 
проходимостта на канализационните отклонения с подходящи за целта технически 
средства.
-Да се направи оценка на съществуващата ВиК мрежа.
-Да се изготви техническо предложение относно отстраняване на забелязаните дефекти. 
-Да се дадат препоръки относно бъдещата експлоатация.
-Да се изготвят количествено -  стойностни сметки включващи необходими видове 
ремонтни дейности.
-Частта да бъде изготвена от правоспособен специалист и да се приложи свидетелство за 
проектантска правоспособност.

2.4. Част „План за безопасност и здраве”
Разработката да се изготви в съответствие с изискванията на чл. 10 (от т. 1 до т. 16) 

от Наредба №2/2004 г.на МРРБ за минимални изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на СМР (ДВ бр.37/2004 г., бр.98/2004 г. и 
бр. 102/2006 г.) да съдържа:

• Строително-ситуационен план с нанесени: прилежаща техническа
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инфраструктура; от приложените към заданието, изходни данни със 
съответния цвят, съгласно приетите обозначения на проводите по 
Приложение № 2 към чл.69 от Наредба N 8/2001 г. към ЗУТ за обема и 
съдържанието на устройствените схеми и планове (ДВ бр.57/2001 г., 
бр.68/2004 г. и бр.51/2005 г.)

• Схема за обезпечаване на строителната площадка с ток, вода, отопление 
канализация и др.;

• Схема на разположението на санитарно—битовите помещения и показано 
място и оказване на първа помощ;

• Организационен план с предвидената строителна техника;
• Схема на местата за инсталиране на подемни съоръжения и строителните 

скелета;
• Схема на местата за складиране на строителните материали и 

задължителното сортиране по видове, съгласно изискванията на чл. 25(1) от 
Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците 
на територията на СО (Решение №137 от Протокол № 73/20-06г. на СОС);

• Схема и начин за изхвърляне на строителните отпадъци;
• План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за 

евакуация на работещите и намиращите се на строителната площадка;
• Мерки и изисквания за безопасност по всяка специалност;
• Комплексен план-график, изясняващ последователността при извършване на 

СМР от всички специалности.
• Проектът да се съгласува с ОБД и КАТ;

2.5. Част „ План за управление на строителните отпадъци"
Планът за управление на строителните отпадъци да се разработи в съответствие 

със Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Проектите по отделните части да съдържат необходимите чертежи с обяснителна 
записка, детайли , спесификации и др ., като се съгласуват с всички инстанции.
Проектът да бъде представен в 5 екземпляра , всеки на хартиен носител и един 
екземпляр на цифров носител /CD/.

3. Общи изисквания при изработване на работния проект
Да се спазва действащата към момента на проектирането нормативна база:

-Закон за устройство на територията ДВ бр.65/2003 г., изм. и доп. до 2007 г. вкл./ 
-Наредба №4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти , 
изм. ДВ бр.85 от 27.10.2009 г.
-Наредба №2/2004 г. на МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на СМР /ДВ бр.37/2004 г., бр. 102/2006 г./ Наредба 
№4/2006 г. на МРРБ за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите 
при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по 
отношение на шума, излъчван по време на строителството /ДВ бр.6/2007 г./
-Други специфични за съответната специалност нормативи.

4.6.Техническо задание за възлагане на изработването на инвестиционен 
проект за обект: „Внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност 
на сградата на 93-то СОУ „Александър Тодоров -  Балан” в УПИ 1за учШшще, кв. 32, м. 
„Гео Милев”, гр. София, ул. „Гео Милев”, №32.
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I. ОС НОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОЕЖА
1. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ:
1.1 Вид на строежа: сграда
1.2. Предназначение на строежа: училище
1.3. Категория на строежа: трета
1.4. Адрес: област София - град, община Столична, гр. София, р-н  „ Слатина”, ул.

„Гео Милев ”М32,
1.5. Година на построяване: 1968г.
1.6. Вид собственост: АОС- публична общенска 0733/24.09.1999г.
2. ОБЕМНО- ПЛАНИРОВЪЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ:
2.1. Застроена площ -1756,53 кв.м., разгъната застроена площ — 4798,00м2;

отопляема площ -  4798,00м2, отопляем обем-14350,ООмЗ.
2.2. Височина: 14,60 м., брой етажи- 4бр., в т .ч .: надземни - Збр., полуподземни- 1бр.
3. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1. ОБЩ А СТРОИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1.1. Вид на строителната система, тип на конструкцията:

Носещата конструкция на сградата е монолинтна, скелетно гредова. Състои се от
фундаменти, вертикални ;и елементи, колони, стьлбищни рамена и
площадки, етажни и таванска подови конструкции, решени като гредови плочи

3.1.2. Ограждащи и преградни стени:

Фасадни и вътрешни преградни стени са изпълнени от плътни тухли. Фасадните стени са 
два типа: вътрешна мазилка, стоманобетон, хастар, мозайка и вътрешна мазилка, тухлен 
зид, външна мазилка.

3.1.3. Покрив:

Покривната конструкция е стоманобетонна плоча, с малък наклон, с покритие от 
ламарина.

3.1.4. Дограма:

Външната дограма -  прозорци и врати е от PVC профили, остъклени със стъклопакети. 
Същата осигурява добра топло - и звукоизолация. Няма постоянно действуващи 
слънцезащитни приспособления и засенчващи фактори.

3.2.ИНСТАЛАЦИОННА И ТЕХНОЛОГИЧНА ОСИГУРЕНОСТ:

3.2.1. Топлоснабдяване

Топлоснабдяването на сградата е централизирано. Свързването на вътрешния 
отоплителен кръг с топлопреносната мрежа се осъществява посредством индиректна 
абонатна станция, монтирана в обособено помещение на сутеренния етаж. Предпазната, 
спирателната и регулираща арматура са в добро състояние.

3.2.2. Отоплителна инсталация

Отоплителната инсталация е с топлоносител вода с проектна температура 90/70°С.
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Разпределителната мрежа е тип „Тихелман”, изпълнена от топлоизолирани черни газови 
тръби, положени в сутерена и външно. Изолацията е от въжета стъклена вата е 
азбестово-циментова обмазка в добро състояние.
Отоплителни тела са предимно стари чугунени радиатори, всички с изчерпан 
експлоатационен ресурс за подмяна. По-голяма част от радиаторните спирателни 
кранове не работят.

3.2.3. Битово горещо водоснабдяване

В сградата има изградена инсталация за топла вода във WC. Снабдяването с 
необходимото количество се осъществява от абонатната станция, чрез пластинчат 
топлообменник и чрез ел. бойлери.

3.2.4. Вентилация

Установено е, че има изградени смукателна вентилация в кухнята.

3.2.5. Електрозахранване

Училището се захранва от градската разпределителна мрежа. Измерването на 
консумираната ел. енергия се извършва в ГРЕТ чрез електромер.

3.2.6. Ел. табла и електрическа инсталации

Във връзка е предвидената в Доклада от обследването на енергийната ефективност на 93- 
то СОУ”Александър Теодоров -Балан” мярка за енергоспестяване №3 е изготвен и 
реализиран Работен проект за „Укрепване на главниявход, основен ремонт на ГРТ и 
вътрешни електроинсталции”( Разрешение за строеж №54/02.10.2016г. на Главния 
архитект на СО-район”Слатина”).

II. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ЕНЕРГИЯ 
СЪГЛАСНО ДОКЛАД ОТ ОБСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 
НА СГРАДАТА

Мярка за енергоспестяване Nol: Топлинно изолиране на външните стени 
Съществуващо положение
Коефициент на топлопреминаване през външните стени -  Фасадните стени на сградата 

представяват два типа със обобщен коефициент на топлопременаване U= 1,48
W/m2K, който са по-голями от нормативния за 2014 г. - U=0,35 W/m2K.
Описание на мярката
Топлинно изолиране на всички фасадните стени с 8 cm топлоизолационен материал тип 
EPS с коефициент на топлопроводност А,=0,035 W/mK. В резултат на това обобщеният 
коефициент на топлопреминаване на стените ще се промени на U=0,33 W/m К.
Мярка за енергоспестяване No2: Топлинно изолиране на покрив
Съществуващо положение
Коефициент на топлопреминаване през покрива

Л

коефициент на топлопременаване U= 1,88 W/m К 
2014г. - U=0,30 W/m2K.
Описание на мярката

Покрива на сградата е един тип с 
който е по-голям от нормативния за
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Топлинно изолиране на покривана плоча с 12 cm топлоизолационен материал тип XPS с
коефициент на топлопроводност А,=0,033 W/mK армиран циментова замазка, замазка за
наклон и полагане на рулонна хидроизолация с посипка. В резултат на това коефициент

2
на топлопреминаване на покрива ще се промени на U=0,24W/m К.
Мярка за енергоспестяване No4: Цялостна подмяна на отоплителната инсталация -  
радиатори, тръби и арматура.

Съществуващо положение
Топлоснабдяването на сградата е централизирано. Свързването на вътрешния 

отоплителен кръг с топлопреносната мрежа се осъществява посредством индиректна 
абонатна станция, монтирана в обособено помещение на сутеренния етаж. Предпазната, 
спирателната и регулираща арматура са в добро състояние. Отоплителната инсталация е 
с топлоносител вода с проектна температура 90/70°С. Разпределителната мрежа е тип 
„Тихелман”, изпълнена от топлоизолирани черни газови тръби, положени в сутерена и 
външно. Изолацията е от въжета стъклена вата с азбестово-циментова обмазка в добро 
състояние. Отоплителни тела са предимно стари чугунени радиатори, всички с изчерпан 
експлоатационен ресурс за подмяна. По-голяма част от радиаторните спирателни 
кранове не работят.

Описание на мярката
Предвижда се цялостна подмяна на отоплителната инсталация -  радиатори, тръби и 

арматура. Предвижда се демонтаж на металните тръби и радиатори и доставка и монтаж 
на алуминиеви глидерни радиатори и полипропиленови тръби с ал. вложка.

III. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ:

Целта на работния проект е :

- Да се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за 
цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното 
оборудване и обзавеждането на обекта;

- Да се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне 
изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена 
поръчка за строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда на 
ЗОП;

- Да се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите 
по чл. 169 ЗУТ.

Проектът да се разработи във фаза: Работен проект.

Обхватът и съдържанието на проектната документация да е в съответствие с Наредба № 
4 / 2001г. на МРРБ за ОСИП;

Необходимите проектни, части са:

Част „Архитектурна”: Възоснова на одобрен проект за сградата и архитектурно 
заснемане да се изготви проектна документация в следния обхват : 

ситуационно решение,

39



разпределения на всички етажи и план на покривните линии, изясняващи размерите 
и площите на всички помещения и на отворите в тях, с подробно описана дограма по 
размери;
фасадни изображения, изясняващи употребените материали и тяхната обработка, 
подробно описана дограма по вид;
напречни и надлъжни вертикални разрези, изясняващи височините, нивата, 
наклоните на покривните равнини, изолациите и дограмата по фасадите и др. части 
на сградата;
всички характерни детайли, които изобразяват мерките предвидени от проекта по 
част „Енергийна ефективност”

Част „ТОВК” : Да се изготви пълна работна проектна документация по част „ОиВ", 
касаеща смяна на отоплителната инсталация на обекта.
Проектната документация да съдържа обяснителна записка, становища, изчисления, 
чертежи, количествена и количествено-стойностна сметки, включващи и необходимите 
демонтажни работи, протоколи, проби и измервания за въвеждането му в експлоатация. 
Проектът по част „ТОВК" да обхваща;
Вътрешна отоплителна инсталация, която да отговаря на следните изисквания: 

Разпределителната тръбна мрежа да се предвиди от стоманени тръби от
абонатна станция;

- Разпределителната тръбна мрежа да се проектира с необходимите диаметри и решения 
за компенсация на топлинните разширения;

За отоплителни тела да се предвидят алуминиеви радиатори, окомплектовани с 
термостатични радиаторни вентили, секретни вентили и автоматични обезвъздушители;
- Да се предвиди топлоизолация по тръби от микроклетьчна структура;

Да се запази максимално местоположението на щранговете с цел избягване на
допълнителни отвори и разбиване;
- Да се предвидят щранг вентили на рзпределителната мрежа;

Да се предвиди демонтаж на съществуващите елементи от инсталацията- метални 
тръби, радиатори и др.;
- Обезвъздушаването на отоплителната инсталация да се предвиди с 
автоматични обезвъздушители на щранговете с по-голям обем и на височина мин. 2 м.

За обезопасяване на инсталацията да се предвиди затворен разширителен съд;

Част „ЕЕ”: Обхватът, съдържанието, чертежите и обяснителната записка на част
енергийна ефективност се разработват при спазване изискванията на Наредба № 7 за 
енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и съдържа: 
обяснителна част; изчислителна част за определяне на показателите по чл. 4, чл. 19, ал. 2 
и чл. 20, ал. 1 от Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 
енергия в сгради; технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с 
детайлно описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните 
характеристики на продуктите, въз основа на които са разработени детайлите, 
приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа 
строителни и енергоефективни продукти. Изчисленията в част енергийна ефективност се 
извършват съгласно методиката от приложение № 3 на Наредба № 7 за енергийна 
ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

Част „Пожарна безопасност”: в обхват и съдържание са определени съгласно Наредба 
№ 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на
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безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.);

Част „Сметна документация”;
Част сметна документация съдържа обяснителна записка, количествени сметки по 
частите на проекта за видовете СМР.

Част: План за управление на строителните отпадъци
Планът за управление на строителните отпадъци да се разработи в съответствие със 

Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за 
влагане на рециклирани строителни материали.

Проектът да се окомплектова с необходимите изчисления, текстова и графична 
част и подробна количествена сметка, придружена с подробни спецификации.

Работният проект да се комплектова по 5 /пет/ екземпляра - чертежи с обяснителна 
записка, необходимите изчисления и оразмеряване, детайли, спецификации, подробни 
количествено - стойностни сметки и един брой оптичен носител на цялата проектна 
документация.

При разработването на проекта следва де се вземе предвид:

във връзка с предвидената в Доклада от обследване на енергийна 
ефективност на 93-то СОУ „Александър Тодоров — Балан” мярка за 
енергоспестяване №3 е изготвен Работен проект и издадено Разрешение за 
строеж № 54/2.10. 2016г. на Гл. архитект на СО- Район „Слатина” за 
Укрепване на главния вход, основин ремонт на ГРТ и вътрешни 
електроинсталации;

- наличната техническа документация за сградата;

- Доклад от обследване на енергийна ефективност на 93 СОУ „Александър 
Тодоров- Балан”, ул. „Гео Милев” М32, Район „Слатина”, гр. София;

Сертификат за енергийните характеристики на сграда в експлоатация № 
363СОФ048;

При проектирането да се спазят изискванията на:

1. Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, “Закон за енергийната 
ефективност ”

2. Наредба № РД-16-296 за енергийните характеристики на обектите
3. Наредба М  РД-16-295 за сертифициране на сгради за енергийна ефективност
4. Наредба № РД-16-294 за обследване за енергийна ефективност

5. Наредба № 15 за техническите правила и нормативни актове за проектиране, 
изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос 
и разпределение на топлинна енергия

6. Наредба №7 от 15.12.2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, 
обнародвана в ДВ, бр.5 от 14.01.2005 г.

7. Министератво на регионалното развитие и благоустройството “Методически 
указания за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради ”, БСА 11/2005 г.
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8. Технически Университет — София, “Ръководство за обследване за енергийна 
ефективност и сертифициране на сгради ”, “СОФТТРЕИД”, 2006 г.

9. Технически университет — София, “Ръководство за изчисляване на годишния разход 
на енергия в сградите ”, “СОФТТРЕЙД”, 2006 г. /в съответствие с Наредба №7 за 
топлосъхранение и икономия на енергия в сгради/

10. Стамов С., “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” -  I  част, 
“Техника” 1990 г.

11. Стамов С, “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” -  II част, 
“Техника ” 2001 г.

12. Стамов С., “Справочник по отопление, вентилация и климатизация ” -  III част, 
“Техника” 1993 г.

5. Финансиране: Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Столична община - 
район „Слатина“ за 2017г.

6. Срок за изпълнение на предмета на поръчката е до изчерпване на финансовия 
ресурс на Възложителя и /или до провеждане на конкурс и сключване на договор за 
изпълнение на дейностите от страна на Столична община, което от условията настъпи 
първо.

Разплащанията ще се извършват съгласно проекта на договор.

Място на изпълнение - гр. София, район „Слатина“, бул.“Шипченски проход“ № 67.

РАЗДЕЛ I I I : Изисквания на Възложителя и указания за подготовка на офертата.

Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо 
лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да 
изпълнява услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено (чл. 
10, ал. 1 от ЗОП).
С оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП възложителят не 
поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за 
изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. 
Договорът за обществена поръчка се сключва след като участникът, определен за 
изпълнител, представи пред възложителя заверено копие на удостоверение за данъчна 
регистрация и регистрация в Регистър БУЛСТАТ на създаденото обединение или 
еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която 
обединението е установено.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, членовете на 
обединението сключват споразумение (или друг документ, от което да е видно 
основанието за създаване на обединението), в което следва да са предвидени: правата и 
задълженията на членовете на обединението; разпределението на отговорностите и 
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
В случай на участник, който е обединение, в офертата се представя договор за 
обединение за изпълнение на настоящата поръчка в оригинал, с нотариална заверка на 
подписите, който съдържа клаузи, че:
1. Всички членове на обединението са отговорни, заедно, поотделно и солидарно, по 
закон за изпълнението на договора;
2. Всички членове на обединението избират и определят едно лице, което да управлява и 
представлява същото;
3 .Всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на 
изпълнение на договора.
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4.Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на 
офертата.
В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата 
обществена поръчка, следва да бъде представен и анекс към първоначално сключения 
договор, който да съответства на изискванията на възложителя.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 
офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта. Едно физическо 
или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Изисквания за личното състояние: Оферта не може да подаде и възложителят ще 
отстрани участник, по отношение на който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и 
чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка кандидат или участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 
108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 
307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 
162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
държавата или към СО-район „Слатина“ или общината по седалището участника, или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен 
ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при 
изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 
301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Когато участниците са юридически лица, основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата 
по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП - лицата, които представляват участника, членовете на 
управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват 
контрол при вземането на решения от тези органи, а именно:
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон;
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 
Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския 
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от 
Търговския закон;
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон;
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6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или 
има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 
регистриран;
8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 
представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно 
законодателството на държавата, в която са установени.
Основанията за отстраняване по т. 3 не се прилагат, когато размерът на неплатените 
дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на 
годишния общ оборот за последната приключена финансова година.
Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 
участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си 
по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай 
че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, 
произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е 
установен;
2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 
нарушението е установено с акт на компетентен орган;
4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на 
договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му 
прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на 
случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема 
на договора;
5. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 
отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна 
или заблуждаваща информация, или получи информация, която може да му даде 
неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
Основанията по т. 5 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, 
членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
Възложителя няма да се възползва от предвидената в чл.55, ал.4 от ЗОП възможност и 
ще отстрани от участие в процедурата всеки един участник за когото са налице 
посочените по-горе обстоятелства.
Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица изискванията по 
чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението. При 
участие на подизпълнители или използване на капацитета на трети лица, по отношение 
на същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от обществената 
поръчка.
Участникът представя следните документи за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.
При участие в обществената поръчка участниците удостоверяват липсата на 
обстоятелствата, които са основание за отстраняване със собственоръчно подписани 
декларации.
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) 
се подава от лицата, които представляват участника, съгласно учредителен акт или от 
изрично упълномощено лице. Когато участникът се представлява от повече от едно лице,
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декларацията се подава от лице, което може самостоятелно да го представлява. 
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) 
се подава от всяко лице от кръга на лицата по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП 
Декларациите се подават и от членовете на обединението, подизпълнителите и третите 
лица, на капацитета на които се е позовал участника по отношение на критериите, 
свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и 
професионалната компетентност, ако има такива.
Декларациите трябва да съдържат данни относно публичните регистри, в които се 
съдържа информация за декларираните обстоятелства или компетентния орган, който 
съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация 
за тези обстоятелства служебно на възложителя.
Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, 
определен за изпълнител да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на 
обстоятелствата за отстраняване, както и относно съответствието с определените 
критерии за подбор. Документите се представят и за членовете на обединението, в 
случай на участник- обединение, както и за подизпълнителите и третите лица, ако има 
такива.
Преди сключване на договор участникът, определен за изпълнител, е длъжен да 
представи документи за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 
1, 3 и 6 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП:
1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т.6 - удостоверение от органите на Изпълнителна 
агенция "Главна инспекция по труда". Когато в удостоверението се съдържа информация 
за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 
54, ал. 1, т. 6, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при 
изпълнение на договор за обществена поръчка.
3. за обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 
вписванията. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той 
представя съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която е установен. Когато в същата държава не се 
издават документи за посочените обстоятелства, участникът представя декларация, ако 
такава декларация има правно значение, съгласно законодателството на съответната 
държава.
Възложителят няма право да изисква представянето на горните документи, когато 
обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията 
или достъпът до нея се предоставя на възложителя от компетентния орган по служебен 
път.
На основание чл. 57 от ЗОП участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата 
обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. В случай, че за 
участник е налице някое от горните изисквания за отстраняване, същият има право да 
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

1.Всеки участник задължително следва да се запознае с всички изисквания, 
заложени в настоящата документация и с всички условия, които биха повлияли на 
предложението.

2.Всеки участник може да подаде само една оферта за пълния обем на настоящата 
обществена поръчка.

2.1.Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.
Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг 
участник, не може да представя самостоятелна оферта.

2.2.3а участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която 
трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата
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документация, при спазване на разпоредбите на ЗОП.
2.3.Офертата се представя в един екземпляр в запечатана непрозрачна опаковка от 

участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка.

Върху плика трябва да бъде написано
наименование на участника; 
адрес за кореспонденция; 
телефон; 
факс;
електронен адрес; 
предмет на поръчката.

2.4.0фертата се изготвя по приложения в документацията образец. Офертата се 
подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ участника или 
от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника.

2.5. При приемане на офертите Възложителят отбелязва върху плика поредния 
номер, датата и часа на получаването, като посочените данни се записват във входящ 
регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за 
участие и връща на участника оферта, която е в незапечатаи, скъсан или прозрачен 
плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на оферти. Тези 
обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

3. Срок на валидност на предложенията: 31.12.2017 г., като срокът започва да 
тече от датата, определена за краен срок за получаване на офертите. Оферта с по- малък 
срок на валидност ще бъде отстранена от участие в процедурата.

4. Място и срок за подаване на офертите за участие: Офертите се приемат в 
деловодството на СО - район „Слатина” с адрес: гр.София, бул. „Шипченски проход”№ 
67, всеки делничен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

4.1. Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия, състояща 
се от нечетен брой лица, назначена със заповед на Възложителя.

4.2. След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации 
за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8- ал. 13 от 
ППЗОП.

4.3 .Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите започва работа след получаване на списъка с участниците и представените 
оферти.

4.4.0тварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, при спазване на 
установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

4.5. В случай, че документите на участника не отговарят на изискванията на ЗОП, 
обявата и настоящата документация, офертата и участникът не се допускат до по
нататъшно разглеждане, оценяване и класиране.

4.6. След отварянето на офертите по реда на тяхното постъпване, комисията 
обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват 
представители на участниците.

4.7. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за 
класирането на участниците. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, 
след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на 
купувача.

4.8. Длъжностните лица от състава на комисията приключват своята работа с 
представяне на протокола на Възложителя за утвърждаване.
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4.9. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения 
от офертата на класирания на първо място участник.

4.10. Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, 
когато избраният за изпълнител участник:

4.10.1 .откаже да сключи договор;
4.10.2.не се яви за сключването на договора в определения от Възложителя срок, 

без да посочи обективни причини;
5. Указания към участниците:
5.1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка 

може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или 
тяхно обединение, което отговаря на предварително обявените условия. Възлагането на 
работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за 
действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои 
действия, бездействия и работа, при спазване на всички изискания, заложени в ЗОП.

5.2. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го 
представлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно 
лице.

5.3. Въз ложите лят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка участник, който не отговаря на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1 -5 
и т.7 от ЗОП. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка 
чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е 
установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 54 , ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП.

5.4. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за 
получаване на оферти, Възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да 
публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената 
поръчка.

5.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата 
може да промени, допълни или оттегли офертата си.

5.6. Комуникация между Възложителя и участниците - всички съобщения на 
Възложителя към участниците и на участниците към Възложителя, са в писмен вид. 
Участниците представят своите писма и уведомления чрез препоръчано писмо с обратна 
разписка, по факс или по електронен път при условията и реда на Закона за електронния 
документ и електронния подпис.

5.7.0фертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите 
указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци. Условията в 
образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да 
бъдат променяни от тях.

РАЗДЕЛ IV. Необходими документи за участие.
Офертата задължително се изготвя по приложените образци и задължително трябва да 
съдържа следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1).
2 .Представяне на участник (Образец № 2).
3 .Документи за регистрация на участника, удостоверяващи неговата правосубектност.
4.Договор за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато 
участникът е обединение, което не е юридическо лице) и анекс към него, който съдържа 
предмета на поръчката и условията, посочени в указанията за участие (в случай, че 
обединението не е създадено за изпълнение на поръчката).
5 .Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (в случай, че 
офертата не е подписана от законен представител).
6.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,т. 1,2 и7 от ЗОП (Образец № 3).
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7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1 ,т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4).
8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3,т.8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици Образец №5).
9. Декларация по чл.6 ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (Образец № 6).
10. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка (Образец № 7).
11 .Декларация за съгласие на подизпълнител (Образец № 8) (ако е приложимо), 
придружена с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП.
12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване на специалните условия за изпълнение 
на поръчката (Образец № 9).
13 .Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 10). 
14.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП на услугите, идентични и/ или сходни с предмета на 
обществената поръчка, изпълнено през последните 3 (три) години, считано от датата на 
подаване на офертата (Образец № 11).
15 .Доказателства за извършването на услугата, описана в списъка по чл. 64, ал. 1, т. 2 от 
ЗОП.
16. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12).
17. Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 13).
18 .Техническо предложение (Образец № 14).
19. Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец № 15).
20. Ценово предложение (Образец № 16) на хартиен и магнитен носител във формат 
„Excel” за съответната оферта.
21. Други документи.
В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между 
редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с 
представителни фунции и свеж печат. Участниците не могат да изменят съдържанието 
на приложените към документацията образци. Документите в офертата се подписват 
само от лица с представителни функции или упълномощени за това лица, е представяне 
на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции. Всички 
документи, за които се изисква да бъдат заверени от участника, трябва да са заверени с 
гриф „Вярно с оригинала” и подпис на лицето/та, които го представляват, съгласно 
документите за регистрация. Всяка страница от офертата се номерира последователно. 
Офертата и приложенията към нея се представят на български език. Ако в 
предложението са включени документи на чужд език, същите трябва да са придружени и 
с превод на български език, в случай, че попадат в обхвата на член 56, ал.4 от ЗОП. В 
случай, че липсва превод на представените документи същите няма да се вземат под 
внимание при извършването на подбора на участниците и допускането им до оценка.

РАЗДЕЛ V. Изисквания и доказателства за техническите и професионалните 
способности на участниците в процедурата.
Икономическо и финансово състояние:
1.Всеки участник трябва да е реализирал: минимален общ оборот, включително 
минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (дейности с предмет 
проектиране на обществени сгради в областта на образованието-детски градини и 
училища), изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили 
финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е 
започнал дейността си в размер на 43 750,00 ( четиридесет и три хиляди седемстотин и 
петдесет) лева, от който 43 750,00 ( четиридесет и три хиляди седемстотин и петдесет) 
лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
За доказване на изискването по т. 1. участниците представят копие от годишните 
финансови отчети (ГФО) или техни съставни части, заверени с „Вярно с оригинала“ и
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подпис на представляващия участника, и/или справка за оборота от услуги и/или 
банкови удостоверения. Представянето на ГФО или техни съставни части не се изисква, 
ако същите са публикувани в регистър с публичен достъп.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от 
възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово 
състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за 
подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

Технически и професионални способности:
1.У частникът трябва да е изпълнил услуги с идентичен и/или сходен предмет през 

последните три години, считано от датата на подаването на оферта за участие в 
процедурата за избор на изпълнител.
* Под услуги с идентичен и/или сходен предмет, следва да се разбират дейности с 
предмет: изготвяне на проекти за образователни обекти /Детски градини и училища/.

2.Участникът трябва да разполага с проектански персонал за изпълнение на 
поръчката, включващ най-малко:

2.1.Ръководител на екипа: Водещ архитект за част архитектура;
Образование: Виеше образование - образователно-квалификационна степен
„магистър” в областта на архитектурата или еквивалентна образователна степен, 
придобита в чужбина, в еквивалентна на посочената област;
Общ професионален опит: минимум 5 години в областта на проектиране за 
строителството;
2.2.Експерти за изготвяне на отделните части на проектите:
2.2.1.Проектант по част „Конструкции”;
Образование: Виеше образование - образователно-квалификационна степен
„магистър” в областта на проектирането по част „Конструкции” или еквивалентна 
образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентна на посочената област с 
пълна проектанска правоспособност;
Общ професионален опит: минимум 5 години, в областта на проектиране за 
строителството
2.2.2. Проектант по част ’’Електро” ;
Образование: Виеше образование - образователно-квалификационна степен
„магистър” в областта на проектиране по част ’’Електро” или еквивалентна 
образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентна на посочената област с 
пълна проектанска правоспособност;
Общ професионален опит: минимум 5 години, в областта на проектиране за 
строителството;
2.2.3. Проектант по част ”В и К” ;
Образование: Виеше образование - образователно-квалификационна степен
„магистър” в областта на проектиране по част ”В и К” или еквивалентна 
образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентна на посочената област с 
пълна проектанска правоспособност;
Общ професионален опит: минимум 5 години, в областта на проектиране за 
строителството;
2.2.4. Проектант по част ”ТОВК” ;
Образование: Виеше образование - образователно-квалификационна степен
„магистър” в областта на проектиране част ”ТОВК” или еквивалентна 
образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентна на посочената област с 
пълна проектанска правоспособност;
Общ професионален опит: минимум 5 години, в областта на проектиране за 
строителството;
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2.2.5. Проектант по част ”Геодезия” ;
Образование: Виеше образование - образователно-квалификационна степен
„магистър” в областта на проектиране за строителство или еквивалентна 
образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентна на посочената област с 
пълна проектанска правоспособност;
Общ професионален опит: минимум 5 години, в областта на проектиране за 
строителството;
2.2.6Ланшафтен архитект по част ’’Паркоустройство и благоустройство” ;
Образование:Висше образование - образователно-квалификационна степен 
„магистър” в областта на проектирането за строителство или еквивалентна 
образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентна на посочената област с 
пълна проектанска правоспособност;
Общ професионален опит: минимум 5 години в областта на проектиране за 
строителството;
2.2.7.Инженер геолог по част ”Геология и хидрология” ;
Образование: Виеше образование - образователно-квалификационна степен
„магистър” в областта на геологията и хидрологията за строителство или 
еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентна на 
посочената област с пълна проектанска правоспособност;
Общ професионален опит: минимум 5 години, в областта на проектиране за 
строителството;

Участникът доказва съответствие с определените изисквания за технически и 
професионални способности със следните документи:
1. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на извършената услуга, идентична или сходна 
предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано 
от датата на подаване на офертата (Образец № 11) с приложени доказателства за 
извършването им.
2. Списък по чл.64, ал.1, т. 6 от ЗОП на персонала, с който разполага участникът за 
изпълнение на предмета на поръчката, в който посочва образователната и 
професионална квалификация и опит на лицата.
Възложителят няма да приеме представено доказателство за технически и 
професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който 
може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси.
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, 
съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от 
всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне 
на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно
изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на 
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване 
на обединението.
Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, 
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 
икономическото и финансовото състояние, техническите способности и 
професионалната компетентност, при спазване на разпоредбите на чл. 65 от ЗОП по 
отношение на ограниченията и документите с които се доказва.
С оглед на предоставената му правна възможност в чл. 65, ал. 6 от ЗОП възложителят 
поставя изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от кандидата 
или участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие 
с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. Клауза за солидарна
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отговорност задължително трябва да бъде включена в документите по чл. 65, ал. 3 от 
ЗОП, с които участникът доказва поетите задължения от третите лица.

РАЗДЕЛ V I.: Методика за оценка на офертите.

Методика за оценка на предложенията;

„Предлагана цена“ /П1/ Тежест: 70
„Срок за изпълнение в календарни дни “ /П2 / Тежест: 30

КО = П1+П2

КО -  комплексна оценка

П1 -  критерий „Предлагана цена”

П2 -  критерий „Срок за изпълнение в календарни дни”

Методика за комплексна оценка на офертите.
С прилагането на методиката за оценка се цели да бъде избрана оферта, която в най- 
голяма степен отговаря на изискванията на възложителя и предлага оптимално 
съотношение качество/цена.

Комплексната оценка на офертата на всеки от участниците се определя сума на оценките 
по отделните показатели. Максималната обща оценка е 100 точки. Комисията извършва 
оценка на офертите по всеки от показателите както следва:

1.Оценката по Критерий „Предлагана цена” Тежест: 70 -  максимален брой точки 70

Оценява се като най-ниската предложена цена без включен ДДС от участник, 
допуснат до оценяване, се разделя на цената, предложена от участника без включен 
ДДС и се представя като число с най-много два знака след десетичната запетая. 
Изчислява се по формулата:

П1 = (TTmin / ТТк) х 70 където:

Ц тш  - най-ниско предложена цена 

Цк - цената на участника 

П1 -точки получени от всеки участник

2. Оценката по показателя „Срок за изпълнение в календарни дни”-  максимален 
брой точки 30 т.

Максимален брой точки получава участникът, предложил най-кратък срок за изпълнение 
на дейностите, считано от датата на възлагане на изпълнението от Възложителя с 
възлагателно писмо. Срокът се посочва в календарни дни. За останалите участници 
оценката се извършва по следната формула:
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П2 = ( Cpmin / Срк ) х 30 , където:

Cpmin - най-ниско предложен срок 
Срк - срок, предложен от участника 
П2 -точки получени от всеки участник

Технически предложения, които са непълни и не съдържат изискуемите реквизити 
съгласно настоящата методика за оценка и техническите задания и изисквания 
към документацията за участие в процедурата, или липсва съответствие с 
действащата нормативна уредба, изискванията на възложителя, или не са отчетени 
съществени фактори и ключови моменти, ще бъдат отстранени от участие.

3. Гаранция за изпълнение на договора -  условия, размер и начин на плащане:
3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора 
за обществена поръчка без включен ДДС.
3.2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
3.2.1. парична сума;
3.2.2. банкова гаранция;
3.3. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 
изпълнение или за авансово предоставените средства.
3.4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 
сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
3.5. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в 
Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
3.6. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се 
внася по сметка: IBAN: BG76SOMB91303317815701, BIC: SOMBBGSF към “Общинска 
банка” АД, финансов център „Слатина”.
3.7 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава 
това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, 
в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за 
възлагане на обществената поръчка.
3.8.Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него.

Разглеждане на офертите. Постъпилите оферти се разглеждат от назначена за целта 
комисия. Комисията започва работа след предаване на комисията на регистъра с 
постъпилите оферти и самите оферти и подписване на протокол съгласно изискванията 
на чл. 48, ал. 6 от П1130П.
Постъпилите оферти се отварят на датата и часа, определен в обявата, в заседателна зала 
на Столична община район „Слатина“ на адрес гр. София, бул. „Шипченски проход“ 
№67, ет.З.
Отварянето на офертите е публично. Кандидатите могат да присъстват при отваряне на 
офертите лично или чрез упълномощен представител. Всички присъстващи лица 
попълват имената си и се подписват в списък, подготвен от комисията. Списъкът доказва 
тяхното присъствие на заседанието по отваряне на ценовите предложения.
В случай, че не присъства при отваряне на офертите лицето, което по съдебно решение 
(удостоверение за актуално състояние) управлява или представлява участника, е 
необходимо представителят на кандидата да удостовери представителната си власт с 
изрично нотариално заверено пълномощно, което се представя на комисията преди
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отваряне на офертите.
На своето заседание комисията започва работа след получаване на списъка с 
участниците и представените оферти, като проверява целостта на опаковките и 
пристъпва към отварянето им по реда на тяхното постъпване. След обявяване на общия 
брой участници, Комисията отваря запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява 
тяхното съдържание и обявява ценовите предложения на участниците за изпълнение на 
предмета на поръчката.
Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на 
посочените действия.
Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. 
Комисията отстранява от участие в процедурата кандидат:
1. който не е представил някой от необходимите документи, изискващи се съгласно 
документацията за участие;
2. по отношение, на когото са налице обстоятелствата за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и 
55, ал.1 от ЗОП;
3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително 
обявените условия на възложителя;
4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията, определени в ЗОП.
Участниците в процедурата са длъжни в процеса на провеждането й да уведомят 
Възложителя за всички настъпили обстоятелства по чл. 54, ал.1 или 55, ал.1 от ЗОП в 
7 дневен срок от настъпването им.
В случаите, при които се констатира редовност на всички представени документи от 
участниците в процедурата и след проверка редовността на подадените оферти, 
комисията обявява съответствието им с предварително обявените от възложителя 
условия и се произнася по допускане на кандидатите. Комисията отбелязва това 
обстоятелство в протокола и продължава по същество работата си по разглеждане на 
представените оферти.
На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за 
данни, заявени от кандидатите и участниците, и/или да проверява заявените данни, 
включително чрез изискване на информация от други органи и лица.
Комисията не разглежда техническото и ценовото предложение на участник, който не 
отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Преди да пристъпи 
към оценяване на офертите, комисията проверява дали същите са съставени в 
съответствие с изискванията на възложителя, определени в обявата и техническите 
спецификации.
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. Комисията провежда публично 
жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако 
участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горните критерии.
Комисията съставя протокол за работата си по разглеждане, оценка и класиране на 
офертите. Протоколът от работата на комисията се представя на възложителя за 
утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в 
Профила на купувача.
Ако член на комисията не е съгласен с изготвената оценка по съответния показател, този 
член е длъжен да подпише протокола с „особено мнение” като излага мотивите си в 
писмен вид и особеното мнение става неразделна част от протокола.
Протоколът от работата на комисията се утвърждава от възложителя.
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