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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ  

за    

 "Рехабилитация, обновяване и възстановяване на спортна площадка в ОУ 

„Димитър Талев" – Етап 1: Изграждане на футболно игрище в УПИ I-училище, кв. 

92 по регулационния план на кв. Христо Ботев - юг, гр. Пловдив, идентичен с ПИ 

56784.531.651 по кадастрална карта на гр. Пловдив" 

 

 

1. Цели на поръчката. 

Избор на изпълнител за "Рехабилитация, обновяване и възстановяване спортна 

площадка в ОУ „Димитър Талев" - Етап 1: Изграждане на футболно игрище в УПИ I-

училище, кв.92 по регулационния план на кв. Христо Ботев - юг, гр. Пловдив, идентичен 

с ПИ 56784.531.651 по кадастрална карта на гр. Пловдив". 

 

Специфичните цели на обществена поръчка са: 

Изграждане на футболно игрище в ОУ „Димитър Талев" 

Очаквани резултати от изпълнение на договора по настоящата обществена 

поръчка: 

Изграждано и сертефицирано футболно игрище в ОУ „Димитър Талев" 

2. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА 

 Република България, област Пловдив, община Пловдив 

3. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА: 

Мястото е ОУ „Димитър Талев" в УПИ I-училище, кв.92 по регулационния план на 

кв. Христо Ботев - юг, гр. Пловдив, идентичен с ПИ 56784.531.651 по кадастрална карта 

на гр. Пловдив, гр. Пловдив, ул.”Кузман Шапкарев”№ 1 

4. НОРМАТИВИ 

 В техническите спецификации се определят техническите изисквания към 

строителните продукти и техните характеристики, които произтичат от съществените 

изисквания към строежите. Прилагането на Техническите спецификации става и в 

съответствие с изискванията на българските законоустановени нормативи : 

 Закон за обществените поръчки (ЗОП) – чл.31, ал. 1, т. 1 

 Закон за устройство на територията и наредбите, базирани на него; 

 Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на 

строителните продукти (НСИОССП) 

 Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия 

на труд; 

5. ЦЕЛИ НА СПЕЦИФИКАЦИЯТА 

5.1. Общи положения: 

 Спецификациите имат за цел да определят стандартите за изпълнение на работите 

предмет на договора, да допълнят и определят изискванията за материали, технологията 

на изпълнение на работите, методите за изпитване на материалите, методите за 

оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, 

методите за измерване на количеството на извършените работи по време на изпълнение 

на договора. 

В случай, че в спецификациите и останалите документи по договора са изпуснати 

подробности, необходими за пълното разбиране на дейността или че съществуват 

различни и противоречащи си инструкции, Изпълнителя ще получи писмени инструкции 
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от Възложителя преди да продължи дейността, изключвайки възможността за пропуски 

и несъответствия.  

5.2. Общи изисквания за качество и работа: 

Всички материали, които се влагат при изпълнението на СМР, според условията на 

договора трябва да бъдат нови продукти. 

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в 

складовете на Изпълнителя, да бъде придружена със сертификат за качество в 

съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри 

и каталози и доставените материали да бъдат внимателно съхранявани до влагането им в 

работите. 

Всички произведени продукти или оборудване, за които се възнамерява да бъдат 

вложени в работите да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и 

детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където 

могат да се приложат такива. 

Гаранциите за изпълнение на произведените продукти и оборудване започват да 

текат от датата на приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация. 

5.3. Каталози и препоръки на производителите 

Това са каталозите, инструкциите и препоръките (технологични карти) на 

Производителя по отношение на  материал, оборудване или продукт, определени в 

съответствие с техническите стандарти, физическите параметри, техническите 

характеристики и изходните данни или технологията за полагане или монтаж, 

съхранение, детайли и пр. 

Такива препоръки и инструкции не освобождават Изпълнителя, от които и да било 

от неговите договорни задължения и гаранции за качество. Такива каталози ще бъдат в 

съответствие с определените стандарти и изисквания на спецификацията и са предмет на 

одобрение от Възложителя. 

5.4.Мостри и каталози 

Това са мостри на материали или каталози на произведени продукти, цветни 

таблици, които Изпълнителят представя  за одобрение от Възложителя. 

Мострите или каталозите се представят с фотокопие на сертификат за качество в 

съответствие с техническите стандарти и фотокопие за съответствие с изпитванията за 

пожарна безопасност. 

6. СТАНДАРТИ 

6.1. Технически стандарти 

Като минимум българските стандарти и разпоредбите на Закона за националната 

стандартизация винаги да бъдат спазвани.  

 БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на 

материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и 

оборудване. 

 ПИПСМР за съответните видове работи 

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро 

качество в сравнение със стандартите и разпоредбите уточнени в настоящата тръжна 

документация, могат да бъдат приети след предварителна проверка от Възложителя и 

писменото му одобрение 

7. АДМИНИСТРАТИВНА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка Изпълнителят 

следва да спазва: 
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7.1. Българското законодателство свързано с дейностите по тази обществена 

поръчка, между които Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите 

нормативни актове по неговото прилагане, Закона за устройство на територията (ЗУТ), 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните 

места при използване на работното оборудване, Наредба № 3 от 14.05.1996 г. за 

инструктажа на работниците и служителите по БХТПО, както и всички други 

действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по 

тази обществена поръчка; 

7.2. План за осигуряване на качеството 

На база организационна схема на процедурата за качествен контрол, Изпълнителят 

ще разработи свой собствен план за осигуряване на качеството за този договор. 

8. ТРУДОВА И ЗДРАВНА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО 

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и 

здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия 

обект са задължение на Изпълнителя. 

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства, 

като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. 

Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на 

Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При използване на 

машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за 

работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани 

работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, 

покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени. 

В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при липса 

на скеле, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението 

на работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка. 

Всички работещи и посещаващи обекта трябва да носят каски. 

9. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Изпълнителят да спази всички изисквания на Компетентните власти имащи 

отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални мерки 

трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други 

въглеводороди и разтворители и др. опасни отпадъци. Отпадъците да бъдат депонирани 

безопасно, така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. 

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за 

възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят 

постоянно да поддържа обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички 

материали на обекта да бъдат складирани подредено, а при завършване на работите 

Изпълнителят окончателно ще почисти обекта и да отстрани всички временни работи и 

съоръжения, да почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети 

произтичащи от неговата дейност. 

10. ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО 
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Преди започването на постоянната работа Изпълнителят трябва да извърши някои 

подготвителни дейности (временна работа) на обекта. 

10.1. Граници на обекта 

Изпълнителят в сътрудничество с представители на Възложителя ще определят 

границите на строителната площадка. 

10.2. Временни съоръжения 

Изпълнителят поема всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането 

на временните съоръжения. 

Временен офис на Изпълнителя 

Изпълнителят да изгради временен офис в близост до или на самия обект. Като 

основно изискване Изпълнителят или негов упълномощен представител да присъства на 

обекта през цялото време на дейността. 

Санитарни съоръжения 

Изпълнителят да осигури и поддържа временни санитарни съоръжения на обекта за 

нуждите на хората, извършващи дейността. Изпълнителят да поддържа съоръженията в 

чист и хигиенен вид. 

Водоснабдяване 

Възложителя ще осигури места за временно водоснабдяване за питейни нужди и за 

строителни работи.   

Електроснабдяване 

Цялото електрозахранване за нуждите на обекта ще бъде осигурено от Възложителя.  

Всички временни електрически свързвания и инсталации да бъдат осигурени, построени 

и поддържани от Изпълнителя в съответствие с държавните и местни законови 

разпоредби. 

11. Съществуващо положение 

Съществуващата спортна площадка не е функционално изградена и пространството 

не се използва рационално. Асфалтова настилка е компроментирана и в лошо състояние.  

12. СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 

Ново функционално разпределение и изграждането на: 

Етап 1: Изграждане на футболно игрище с размери 40х20м; 

Футболното игрище ще е оградено с оградна система от /текстилна мрежа/ с 

височина 6м. 

Конструкцията на оградата се състои от метални колове с оградна система от 

/текстилна мрежа/ захваната със скоби към коловете. Новата ограда е предвидена между 

футболното и многофункционалните игрища, както и между двора на училището и 

последното игрище разположено на север. 

Отводняването на спортната площадка е решено с дренаж и линейни отводнители 

заустени в съществуваща площадкова канализация. 

Изпълнителят трябва да съобрази работните планове и графици с 

метеориологичните условия, технологичните изисквания и спецификата на строителния 

обект: "Рехабилитация, обновяване и възстановяване на спортна площадка в ОУ 

„Димитър Талев" - Етап 1: Изграждане на футболно игрище“ 
  

Работите, предвидени за строителство, включват: 

Част Архитектура: 

1. Демонтажни работи, включващи: 

Демонтаж на: бетонни плочи, бордюри, пилон-осветителен, компрометирана  

ограда, баскетболни кошове, пилони за волейбол, футболни врати,   
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2. Вертикална планировка, включваща: 

Направа на нов: пътен бордюр и градински бордюр;Насипи и изкопи за вертикално 

планиране;Доставка и насипи от: мозаячна фракция, пясък за настилки;Подравняване 

машинно и ръчно на футболно игрище 

3. Направа на оградна система от /текстилна мрежа/ с височина - 6м и 4 м.  

4. Настилки, включващи:  

Доставка и монтаж на синтетична тревна настилка; Доставка и монтаж на 

геотекстил 

Част ВиК: 

1. Дъждовна канализация: 

СМР по обследване, почистване и продухване на съществуваща канализация, 

Доставка и монтаж кръгли канали от тръби Рe DN200/250 SN8, Доставка и монтаж 

ревизионни шахти за канали с дълбочина до 2 м., Направа на заустване в съществуваща 

площадкова РШ и реконструкция на съществуващи РШ 

Дренаж: 

Натоварнаве и превоз на несортирана баластра от депо, Изкоп с багер земни почви 

на транспорт, Изкоп с огр.ширина до 1.20 с дълбочина до 2 м. ръчно в земни почви 

неукрепен, Прехвърляне земни почви на 3 м. вертикално или 2 м. хоризонтално 

разстояние, Подложка от пясък под и около тръби,  Засипване машинно и ръчно на 

изкопи, Уплътняване със самоходен валяк 

Доставка и монтаж геотекстил в/у тръби, Доставка и монтаж в готов изкоп на 

дренажни тръби DN160/200, обвити в геотекстил, Направа на заустване в 

новопроектирана РШ, Изпитване канализация 

 

Спортно оборудване: 

Доставка и монтаж на: комплект врати за футбол 

13. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

13.1. Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на кандидата, но не 

може да бъде по-дълъг от 60 /шестдесет/ календарни дни и по-кратък от 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от дата на подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка до подаване на уведомително писмо от Изпълнителя до 

Възложителя за готовността за предаване на строежа. Срокът от подаване на 

уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя за готовността за предаване на 

строежа до датата на съставяне на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за 

приемане на строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството не се включва в срокът за изпълнение на 

поръчката 

Договорът за възлагане на настоящата обществена поръчка, влиза в сила от датата на 

Подписването на Протокол за откриване на строителната площадка Приложение № 2а 

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

строителството) и приключва с приемане на изпълнените видове СMР. 

Срокът за изпълнение на СMР на обекта да е в съответствие с Линейния график за 

изпълнение на СMР в календарни дни, считано от датата на от датата на влизане в сила 

на договора и приключва с подписване на констативен Протокол.  

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи се удължава при спиране на 

строителството поради: искания за изменения в проектите; неизпълнение на 

задълженията на някоя от страните по договора;  смяна на някои от следните участници 

в строителството: възложител, строител и лице, упражняващо инвеститорски контрол; 
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спиране на строителството по предвидения в ЗУТ ред или по друга причина. Срокът се 

удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно при условие, че 

другата страна е била надлежно уведомена и е приела наличието на невъзможност  на 

база на представените документи/доказателства. 

Конкретната причина и времето, с което се удължава срокът за изпълнение на 

строително-монтажните работи се определят в акт за установяване състоянието на 

строежа при спиране на строителството (Приложение № 10 към Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и акт за 

установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при 

продължаване на строителството (Приложение № 11 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството), съставени и подписани от 

упълномощени представители на страните при спазване на  Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

13.2. Гаранционни срокове  
Гаранционният срок за обекта е съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане 

в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове 

за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. 

Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените дефекти са резултат от 

изключително обстоятелство и/или непредвидено обстоятелство, съгласно §2, т. 17 и т. 

27 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

Отговорността на Изпълнителя при изпълнение на обществената поръчка  

приключва един месец след датата на изтичане на последния гаранционен срок, съгласно 

договора за възлагане на обществена поръчка. 

13.3.  Срок на валидност на офертата 

Предложенията следва да бъдат валидни 90 (деветдесет) календарни дни, считано 

от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите в обявлението за 

обществена поръчка. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от 

възложителя като несъответстващо на изискванията. 

 

14. ПЛАЩАНИЯ 

Схемата на плащане на поръчката е следната: 

14.1. Авансово плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от общата стойност на 

договора в лева с ДДС. Авансово плащане се извършва в срок от 10 /десет/ работни дни 

след писменото уведомление от страна на Възложителя за началото на изпълнение на 

дейностите предмет на договора и представена фактура от Изпълнителя. 

Авансовото плащане се приспада изцяло от дължимите междинни плащания. 

14.2. Междинни плащания: общият размер на авансовото и междинните плащания 

е до 80 % (осемдесет процента) от общата стойност на договора в лева с ДДС, дължими 

в срок от 10 /десет/ работни дни след извършване на определено количество и видове 

СМР, удостоверени в протоколи за приемане на извършените СМР (бивш образец акт 

19), издадени фактури от Изпълнителя, в размер на стойността на действително 

извършени работи и приети без забележки от Възложителя. 

14.3. Окончателно плащане е в размер на остатъка до пълната стойност за на 

договора в лева с ДДС, като от одобрените и подлежащи на разплащане разходи по 

дейностите на СМР се приспаднат извършените авансови и междинни плащания към 

Изпълнителя. Окончателно плащане се осъществява за реално изпълнени дейности, 

установени със съответните документи след датата на подписване на Констативен акт за 
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установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - Приложение № 15 

към чл.7, ал.З, т.15 от Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството. 

 

15. Изисквания към техническото предложение за изпълнение на поръчката: 

15.1. В  “Техническото предложение“ се представя задължително 

15.1.1. Програма за изпълнение на поръчката, която се разработват от участника 

въз основа на опита му и при съобразяване със заложениете в настоящата техническа 

спецификация и останалата част от документацията за поръчката условия и изисквания и 

включва: 

15.1.1.1. Етапи  на работа, подход и Организацията на строителната  площадка: 

подход и методи за работа на обекта; описани етапите на изпълнение; Организацията 

на строителната площадка 

15.1.1.2. Организация на работа: описание на звената за изпълнение на основните 

видове дейности техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа 

обезпеченост; координация на работните звена,  възможности за едновременна 

работа на отделните работни звена 

15.1.1.3. Технологична последователност на строителните процеси: описание на 

технологичната последователност и сроковете за изпълнение на всички основни 

строителни дейности представени (в линейния план), покриващи всички аспекти на 

извършваната дейност с отчитане на реалната производителност на предложента 

работната сила, технологично оборудване и механизация,  

15.1.2. Организация за контрол на качеството при изпълнение на СМР на обекта, за 

който се кандидатства (представена в свободен текст във формат на участника), и 

вътрешни правила на фирмата за осигуряване на качеството. 

 15.1.3. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на 

изпълнения обект, включващ: 

15.1.3.1 Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи 

по предложение на изпълнителя: описание на методи за наблюдение и оценка на 

състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на 

наблюдение, основни характеристики - обект на наблюдение, периодичност на 

докладване. 

15.1.3.2. Реакция при констатирани повреди или други нередности: описание на 

техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за 

осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обекта. Максимално 

допустимият срок за реакция е 48 часа, а за отстраняване на констатираните 

неизправности и повреди е 10 дни. Срокът може да бъде удължаван само при 

обективна невъзможност за изпълнение, предварително съгласуван с Възложителя. 

15.1.3.3. Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове: 

описание на плана за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, 

включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния 

мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за 

отстраняване на констатирани нередовности 

15.1.4. Линеен график за изпълнение попълнен и подписан (оригинал) от участника 

по приложения образец към настоящата документацията, отразяващ предложението на 

участника за създаване на организация за изпълнение на строителната дейност, 

обоснован и обвързан с предвидената работна ръка, за изпълнение на СМР 
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Забележка: Програмата за изпълнение на поръчката и линейният график, 

следва да обосновават предложените от участника срокове за изпълнение на поръчката. 

В противен случай участникът ще бъде отстранен. Участник, чиито линеен график 

показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и 

противоречие с програма за изпълнение на поръчката, техническата спецификация 

или други условия, заложени в процедурата или нормативен документ, уреждащ 

строителните процеси се отстранява. 

 

 
Изготвил:........П................. 

                / З. Жиговечка / 


