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РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Инженеринг – проектиране и строителство за проект: Подмяна на съществуващо 

фасадно остъкляване на Българско национално радио, Програмно – редакционна сграда 

(ПРС), находяща се в: гр. София, район „Лозенец“, парцел II-БНР, кв.59 по рег. план на 

София, бул. „Драган Цанков“ №4, м. „Лозенец“, одобрен със Заповед №РД-50-

636/25.07.1995 г.“ 

I. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА 

Сградата на Българското национално радио е ситуирана в гр. София, район  „Лозенец“ III-та 

част, УПИ II, кв. 58 от регулационния план на гр. София, бул. „Драган Цанков“ 4. 

Урегулираният поземлен имот, отреден за „БНТ“, е застроен с две автономни постройки, 

свързани функционално чрез топла връзка. Сградата, обект на настоящата поръчка, е ситуирана 

в югоизточния край на терена. Шестетажното здание е проектирано за програмно – 

редакционна сграда (ПРС). Общото РЗП е 7992 кв.м. Сградата се състои от 6 надземни етажа и 

сутерен на ниво - 4м. Въведена е в експлоатация през 1972г., а година по-късно и изградена и 

топлата връзка. Носещата конструкция е стоманена с подови панели и плосък покрив. 

Подходът към сградата се осъществява чрез контролиран достъп от изток. Сградата е 

съобразена със санитарно-хигиенните норми за осъществяване на предвидените дейности. 

Достъпността е осигурена чрез вертикална комуникация през всички етажи. 

II. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

1. ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА 

• АРХИТЕКТУРЕН ОБРАЗ 

Архитектурният образ е продуктът на архитектурното творчество. Анализът, на който и да е 

архитектурен образ съдържа елементите на архитектурния език и неговите закони, синтаксис и 

морфология.  

Архитектурният образ е продукт на архитектурната композиция. Тя е същността на 

професионалното майсторство и се състои от принципите на творческия метод и елементите на 

архитектурната композиция. 

Логиката утвърждава органичната и структурната архитектура като образни системи, базирани 

върху реални величини, което им гарантира бъдеще. 
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Формообразуването е основа на архитектурния език и на стила в архитектурата. 

Формообразуването изхожда или от структурно-технологичната, или от функционално-

пространствената база. 

• ОБЩО ОПИСАНИЕ 

Програмно-редакционна сграда (ПРС) на БНР е шестетажна с носеща стоманена конструкция, 

монолитни стоманобетонни плочи и плосък покрив със ЗП - 1247 м2, РЗП - 7992 м2. Работните 

места са около 428. Тя има предимно административно предназначение - помещават се 

управленския персонал, редакции на английски, френски, албански, турски език, икономисти, 

международно сътрудничество и др. на радиа „Хоризонт“, „Хр. Ботев“, „Радио България“ и 

„Радио София“ на БНР. В подземния етаж се помещават лентохранилища (№№ 1 и 2), 

фонотека, вентилационна и климатична централи, котелно с абонатна станция, архив, фитнес, 

книгохранилище и складови помещения. На приземно ниво има обособен стол-ресторант за над 

50 посетители. 

• ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ 

Програмно-редакционната сграда (нова сграда) на БНР е проектирана през 1970г. Ситуирана е в 

лявата част на парцела, с лице и главен вход откъм бул. „Драган Цанков“. С необичайното си 

обемно пространствено решение (обърната стъпаловидна пирамида) тя остава като един от 

символите на българската архитектура на 70-те години. Освен уникален и запомнящ се образ 

конзолно издадените етажи по естествен начин решават и чисто функционални проблеми. 

Входът на сградата е добре подчертан, на партерно ниво основният обем е просторно фоайе 

през две нива, вертикалните дъното на общото пространство. В така очерталата се структура са 

развити схемите на горните етажи, като всеки от тях надвесва конзолно по 1 метър. Фасадата е 

окачена, като основните модули на членението са също 1 метър (3м. кабинет и 6м. 

конструктивна ос). Последният, решен по-различно – със слънцезащитна решетка пред 

прозорците по естествен начин „завършва“ сградата.  

Трябва да се разработи концептуалното проектното предложение в обем и съдържание, 

съгласно изискванията на възложителя за смяна на съществуващото фасадно остъкляване. 

Трябва да се е разработи в достатъчни подробности, за да е ясно предложението относно 

съответния елемент от проектното му предложение. Показател, който само е вписан в 

съдържанието на проектното предложение и/или не е разработен ясно и открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг– проектиране и строителство за 

проект: Подмяна на съществуващо фасадно остъкляване на Българско национално радио, 
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Програмно – редакционна сграда (ПРС), находяща се в: гр. София, район „Лозенец“, парцел II-

БНР, кв.59 по рег. план на София, бул. „Драган Цанков“ №4, м. „Лозенец“, одобрен със Заповед 

№РД-50-636/25.07.1995г.“ няма да се приеме за разработен. Участникът се отстранява от 

процедурата, ако не е разработил проектното предложение съгласно изискванията на 

възложителя, описани в Техническите спецификации. 

 

2. ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ 

Конструкцията на сграда е метална рамкова. Металните колони и гредите образуват рамки в две 

направления. Вертикалните товари от собствено тегло и полезен товар се поемат от метални 

греди (главни и второстепенни) и се пренасят до основи чрез носещи метални колони. 

Сградата е шестетажна, Кота ± 0,00 е изпълнена със стоманобетонна плоча върху 

стоманобетонни греди, колони, шайби  и стоманобетонни стени.  

Коти +4.00; +7,35; +10,70; +14,05 и +17,40 са изпълнени от метални греди (главни и 

второстепенни) свързани кораво с метални  колони образувайки метални скари върху които са  

монтиране метални подови панели, подови покрития от ламинати и PVC настилки. 

 

Металните колони са съставени с успоредни пояси  от листова ламарина с различни дебелини 

(от визуалното измерване на сечението на колоните където има достъп за целта, горен и долен 

пояс на колоната са с размер на напречното сечение 12х250мм а стъпалото 8х276мм). 

Колоните са групиране по две колони през 3м и са разположена през 6м в двете направления 

образувайки ядро, върху което е изпълнено четири двойки конзолни греди, към които са 

наседени окачени колони оформящи стъпалообразните подови конструкции и фасади и вида на 

сградата (обърната стъпаловидна пирамида). 

 

3. ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

Целта на проекта е чрез изпълнение на строителни и монтажни работи да се подобри работната 

среда и да се повиши нивото на енергийна ефективностна сградата. Предмет на настоящата 

обществена поръчка е изпълнение на проектиране и строително-монтажни работи на сграда 

ПРС. 
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Конкретните проектни решения да бъдат разработени в работна фаза и в достатъчна степен за 

цялостното изпълнение на всички СМР, включително подробни работни детайли и 

количествени сметки по всички специалности. Инвестиционните проекти да са подписани от 

лица с пълна проектантска правоспособност (ППП), доказана с приложени удостоверения, 

издадени от КАБ и КИИП. 

Технико икономически показатели: 

РЗП ПРС: 7792,0 кв. м. 

ЗП ПРС: 1090,5 кв. м. 

РЗП топла връзка: 319,42 кв. м. 

ЗП топла връзка: 159,71 кв. м. 

 

4. ЧАСТ ПБЗ - ПРОЕКТ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 

Да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството (ПОИС), 

който да предвижда поетапно изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи. 

• Проектът следва да съдържа: 

- Подробен План за безопасност и здраве; 

- Обяснителна записка, съдържаща данни и обосновки на: общите условия при които ще 

се изпълнява строителството, избор на строителна механизация за изпълнение на СМР, 

самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труда, пожарна безопасност и 

опазване на околната среда по време на строителните работи 

- Строителен ситуационен план 

- План с разположение на строителна механизация  

- Технология и график за изпълнение на строителните и монтажни работи (СМР) 

 

5. ЧАСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Да се изготви проектна разработка за управление на строителните отпадъци, 

същите следва да се събират разделно. 
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- Всички отпадъци, които подлежат на рециклиране се извозват от изпълнителя до пункт 

за вторични суровини съгласувано с консултанта на обекта. 

- Демонтирани строителни материали, които могат да бъдат използвани от Възложителя 

при други обекти, се депонират на посочено от възложителя място. 

- Всички останали отпадъци се извозват на специално депо за строителни отпадъци, 

съгласувано със съответните компетентни органи. 

 

6.ЧАСТ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИП във фаза ТЕХНИЧЕКИ ПРОЕКТ 

Всяка проектна част на Работен проект трябва да съдържа 

раздел „Технически спецификации” на строителните материали, конструкции, детайли и др. 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските 

технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са 

придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на 

български език. 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските 

технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за експлоатационни 

показатели и с указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, 

които съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ 

маркировка за съответствие. 

 

7.ЧАСТ СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Да се изработи част сметна документация, като самостоятелна част на проекта, която да 

съдържа количествено стойностна сметка за видовете СМР. 

 

III. ОБХВАТ, ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ 

3.1. Обхват на проектирането. 

Инвестиционното проектиране ще се реализира на база одобрен от Възложителя 

КОНЦЕПТУАЛНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за проектно решение на сградата. 
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3.1.1 „КОНЦЕПТУАЛНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ 

Всеки участник в процедурата в офертата си като неразделна част от техническото си 

предложение трябва да представи „КОНЦЕПТУАЛНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ с 

организация за изпълнение на инвестиционното проектиране /проектно предложение, 

отразяващо максимално избраната от участника концепция за сградата. 

Всеки участник трябва да представи в офертата си „КОНЦЕПТУАЛНО ПРОЕКТНО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ С ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРОЕКТИРАНЕ, което е неразделна част от неговото техническо предложение. 

УЧАСТНИКЪТ ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА СЕ 

ЗАДЪЛЖАВА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ ДА РАЗРАБОТИ 

СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ: 

3.1.2. ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ 

В обхвата на инвестиционното проектиране, предмет на обществената поръчка се включва: 

Инвестиционният проект във фаза Работен проект с детайли.  Представя се текстова част, 

графична част, с актуализирана подробна количествено-стойностна сметка - съгласно Наредба 

№4/2001 на МРРБ за обема и съдържанието на инвестиционните проекти; 

Фаза Работен проект (съгласно  изискванията на Наредба 4 за обема и съдържанието на 

инвестиционните проекти), доразработва концептуалното предложение. 

• Графична част: Ситуация М 1:500, Разпределения и Разрези М 1:50, Фасади 

М 1:100 

• 3D визуализации на всички фасади. 

• Текстова част: Обяснителна записка с описание проектното решение. 

• Актуализирана подробна Количествено-стойностна сметка 

• Графична част: Детайли М 1:10 , М 1:25 

 

3.2. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ 

КОНЦЕПТУАЛНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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„КОНЦЕПТУАЛНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ и организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране, с конструктивно становище и обяснителни записки по всички 

инженерни части, относно техническите възможности за реализация на инвестиционните 

намерения на възложителя. 

Концептуалното проектно предложение за реализиране на инвестиционния проект трябва да 

съдържа: 

по част архитектурна - обяснителна записка , фрагмент М1:20 и детайли и фасади в М1:100 и 

3Д визуализации. 

Всички графични материали и 3D визуализации по част Архитектура да се предоставят под 

формата на каталог във формат А3. Останалите части се предават на хартиен носител 

комплектовани в папки размер А4. Всички материали се предават във формата *.dwg, *.pdf, 

*.doc, .xls,.jpg, записани на CD. 

РАБОТЕН ПРОЕКТ - Изготвяне на Инвестиционен проект във фаза РАБОТЕН ПРОЕКТ, 

съгласно изискванията на Наредба 4 от 2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на 

инвестиционните проекти по всички части. а/Изисквания за някои от следните части: 

 

Част Архитектурна: 

• Графична част: Ситуация М 1:500, Разпределения и Разрези М 1:50, Фасади М 1:100 

• 3D визуализации на всички фасади. 

• Текстова част: Обяснителна записка с описание проектното решение. 

• Графична част: Детайли М 1:25, М1:10 

• Спецификация на подвижното и неподвижно обзавеждане 

• Актуализирана Подробна Количествено-стойностна сметка 

Част Конструкции: 

• Текстова част: Обяснителна записка, Статически изчисления, Оразмеряване 

• Детайли 

• Актуализирана Подробна Количествено-стойностна сметка 
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б/ По останалите части работния проект се представя в обем и съдържание съгласно 

изискванията на Наредба 4 от 2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на инвестиционните 

проекти. 

IV. Упражняване на авторски надзор. 

Проектантът трябва да упражнява авторски надзор по време на строителството по всички части 

на проекта съгласно чл. 162 от ЗУТ. Проектантът по съответната част трябва да присъства при 

съставянето на всички актове и протоколи, изискващи участие на проектант, задължително 

съобразно категорията на строежа съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

 

IV. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ: 

Проектните решения трябва да съответстват на действащите в република България нормативни 

документи и допълненията към тях, регламентиращи изработването на проекта.  

 

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА 

ОБЕКТА. 

Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат 

вложени в строежа. Изисквания за качество- нормативи, стандарти и други разпоредби, на 

които следва да отговарят. 

Всеки участник трябва да представи в офертата си „Технология и организация на строително 

монтажните работи” и „Управление на риска”, които са неразделна част от неговото 

„Техническо предложение 

❖ ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ за 

реализиране на строителството трябва да опише и отрази в графична и текстова част 

постигането на изискванията на възложителя за: 

• Технологията за изпълнение на строително монтажните работи, избрана от участника за 

реализиране на предложеното от него концептуално проектно предложение; 
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• Организация на работа за изпълнение на строително-монтажните работи, в т.ч. временно 

строителство, организация на строителната площадка, организация на доставките на материали 

и оборудване, изпитания, комуникация между участниците в процеса, отчет за изпълнение 

• Подробна времева програма за изпълнението на проекта под формата на линеен график  

• Предложени и подробно описани допълнително мерки за опазване на околната среда 

 

❖ УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

Всеки участник предлага за управление следните дефинирани от възложителя рискове, които 

могат да възникнат при изпълнението на договора: 

1. Времеви рискове: 

- Закъснение началото на започване на работите; 

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 

строителния процес; 

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 

рамките на проекта; 

4. Промени в законодателството на България или на ЕС; 

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора 

от страна на възложителя; 

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други 

форми на негативна реакция от страна на местното население. 

 

В строежа трябва да бъдат вложени материали и оборудване, определени в проекта, отговарящи 

на изискванията в българските и/или европейските стандарти. 

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с възложителя всички влагани в 

строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в 
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одобрения проект да бъде съгласувана и приета от възложителя със съставяне на Констативен 

протокол. 

Всички материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежа трябва да са придружени 

със съответните сертификати за произход и качество, декларация, удостоверяваща 

съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания 

към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и 

подзаконовите нормативни актове към него. 

Всички продукти подлежат на одобрение от възложителя. За одобрение се представят мостри 

или каталози с подробно описание и спецификация, за информация и одобрение от 

възложителя. Не се допуска влагането на неодобрени материали и съоръжения и такива ще 

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

възложителя. 

Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до обекта, по всяко 

време без да пречи на строителния процес, като изпълнителят ще осигури всички необходими 

условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп. 

1. Временно строителство. 

Преди започване на строителството, изпълнителят трябва да създаде временна строителна база. 

Тя трябва да осигури нормални санитарно - хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдих, 

даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода. Във временната си строителна 

база Изпълнителят следва да осигури най-малко следните складови площи и офиси: 

- временни складове за доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията за 

съхранението им; 

- площадки за складиране на строителни отпадъци; 

• офиси, битови и санитарни помещения за персонала на Изпълнителя. 

В случай, че се налага да бъдат наети терени, извън строителната площадка за изграждане на 

временната база, изпълнителят трябва да ги наеме за своя сметка. След приключване на 

работите по предмета на договора, изпълнителят своевременно ще демонтира от временната си 

база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си 

механизация и невложени материали и ще я разчисти. 

2. Изисквания относно изпълнение на строително — монтажните работи. 



 

11 

 

Преди започване на строително - монтажните работи, Изпълнителят трябва да предостави на 

Възложителя подробен план за изпълнението на СМР за одобрение, който да съдържа: Общ 

план за СМР на строежа, съгласно одобрения Работен проект за организация и изпълнение на 

строителството във всяка фаза на СМР; Подробен ЛКГ - График за изпълнение на СМР - 

последователност на строителните процеси и съгласуванията; График за използването на 

строителни машини, съоръжения и превозни средства; Работен проект за организация и 

изпълнение на строителството във всяка фаза на СМР;  

Необходимите за цялостното изграждане на строежа механизация, ръчни инструменти и 

помощни материали са задължение на изпълнителя. Всички строително - монтажни работи 

трябва да се изпълняват съобразно изискванията за качество и фирмените технологии на 

фирмите доставчици. Изпълнителят е длъжен да изпълни всички СМР по проекта със собствени 

сили и средства в съответствие с инвестиционния проект, одобрен от възложителя. 

Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие с проектната документация 

(одобрена от възложителя), основните изисквания за този тип строежи, нормите за извършване 

на СМР и с мерките за безопасност на работниците на строителната площадка. 

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на строителната 

площадка според законодателството, и да носи пълната отговорност за всякакви злополуки, 

които се случват там. 

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

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

изпълнение на строежа. Изпълнителят точно и надлежно да изпълни договорените работи 

според одобрения от възложителя инвестиционен проект фаза РП и качество, съответстващо на 

БДС. 

Да се съблюдават и спазват всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други 

нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на изпълнителя, същият да ги 

отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на 

работите от негова страна и от съответните държавни институции. 

3. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за 

безопасност и здраве. 

Задължение на изпълнителя е изработването на част „План за безопасност и здраве”, която 

следва да бъде съгласувана с възложителя и компетентните органи. По време на изпълнение на 
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строително - монтажните работи изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 

от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни 

актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната 

безопасност при строителство и експлоатацията на подобни обекти, а също и да се грижи за 

сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. 

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по 

безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други, 

свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни 

документи за строителство. 

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от възложителя План за безопасност и здраве за 

строежа. 

Възложителят ще осигури координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в 

съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд. 

4. Изисквания относно опазване на околната среда. 

От изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и 

прилежащите към трасето имоти и дървесни видове, като за целта представи изчерпателно 

описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за 

управление на отпадъците, Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 66 

от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г. От изпълнителя се изисква спазването на екологичните 

изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и 

другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. 

От изпълнителя се изисква да спазва Наредба за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали . 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали, която е подзаконов нормативен акт към Закона за управление на отпадъците, 

регламентира създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите 

по събиране, транспортиране и третиране на строителни отпадъци /СО/, изискванията за 

влагане на рециклирани строителни материали в строителството, както и изискванията за 

управление на СО в процеса на строителство и премахване на строежи. 
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Изпълнителят се задължава да спазва изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и 

оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни материали и/или 

оползотворяване на СО в обратни насипи. 

5.Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение. 

Възложителят може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на 

изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на 

специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни 

дефекти, отклонения и нискокачествено изпълнение, работите се спират и Възложителят 

уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. 

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за 

сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и 

правилници и се извършват съответните изпитания. 

Забележки: 1. В случай че в техническата документация или документацията за участие има 

посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., 

Възложителят, на основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато Участникът 

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

начин на изискванията, определени в техническите спецификации. 

2. неразделна част от настоящата техническа спецификация е техническо обследване по част 

конструктивна – статичен анализ за нови експлоатационни товари 

 

(п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

Изготвил: Георги Ников – ръководител отдел „АДУС“  

 


