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                                                                             Приложение №1 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А    С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 
 

Обект:  

Изпълнение на строително-рамонтни работи за подмяна на хоризонтални  

и вертикални топлопроводни и водороводни щрангове в Централната 

болнична сграда на СБПФЗПЛР „Цар Фердинанд I“ ЕООД –  

с. Искрец, обл. Софийска 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ВИДОВЕТЕ СМР 

 

 Централната болнична сграда, в която ще се извършва подмяна на 

хоризонталните и вертикалните топлопроводни и ВиК щрангове, е построена 

през 1919 г.  

 Сградата е със застроена площ от 2120 кв.м., с масивна конструкция, на 

три етажа и сутерен със същата застроена площ. Етажите са еднотипни, като 

третият етаж на сградата е с по-малка височина от останалите. Разположението 

на помещенията по етажите на сградата също е еднотипно.  

 Топлопроводните и водопроводните щрангове са разположени както в 

сутерена, така и по всички етажи на сградата. Вследствие на извършените през 

последните години ремонти и реконструкции на болничните стаи, част от 

вертикалните ВиК щрангове са подменени. До всички помещения има осигурен 

лесен достъп.  

 

 Поради специфичния предмет на дейност на лечебното заведение, 

изпълнението на видовете работи, свързани с подмяната на топлопроводните и 

водопроводните щрангове, трябва да бъде изцяло съобразено с болничния режим 

и да не нарушава нормалния ритъм на  болничната дейност. 

 Изпълнението на строително-монтажните работи на обекта следва да бъде 

съобразено с изискването за осигуряване на безопасност на персонала, 

пациентите, и други посетители на болничната сграда, както и осигуряване на 

необходимите условия за труд, лечение и почивка, отчитайки необходимостта 

строително-монтажните и строително-ремонтните работи да се изпълняват без 

да се прекъсва нормалната експлоатация на сградата и отделните помещения в 

нея. 

           Всички видове работи за извършването на подмяната са описани в 

количествена сметка за обекта – Приложение № 2. 

 

Обектът за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на 

строително-монтажни работи за подмяна на хоризонтални и вертикални 

топлопроводни и водопроводни щрангове в Централната болнична сграда на 



2 
 

Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за 

продължително лечение и рехабилитация „Цар Фердинанд I” ЕООД” – с. Искрец, 

обл. Софийска, кв. Санаториума включва: 

 

 Демонтаж на топлоизолация от стъклена вата 

 Демонтаж на стоманени тръбни разводки – топлопроводна инсталация – 

хоризонтални и вертикални елементи 

 Демонтаж на стоманени тръбни разводки – водопроводна инсталация – 

хоризонтални и вертикални елементи 

 Изработка и монтаж на нови тръбни разводки от стабилизирани тръби ППР 

ф 63 – STABI, марка HP Trend или еквивалент, с различен диаметър – 

хоризонтални и вертикални участъци с включени фитинги и фасонни части 

– за топлопроводна инсталация и за водопроводна инсталация 

 Доставка и монтаж на спирателни кранове за тръбопроводи със 

стабилизирани тръби – STABI, марка HP Trend или еквивалент, с различен 

диаметър – за топлопроводна инсталация и за водопроводна инсталация 

 Укрепване на новите тръбни инсталации посредством крепежни елементи 

към стени, подове и тавани 

 Изкърпване на мазилки и шпакловки, в т.ч изпълнение на бояджийски 

работи, в местата на преминаване на тръбните инсталации през стени и 

междуетажни подови конструкции 

 Направа на хидравлични проби на отделните инсталации – топлопроводна 

и водопроводна 

 Събиране и извозване на строителните отпадъци, реализирани от 

изпълнението на строително-монтажните и строително-ремонтните 

работи, на регламентирано депо за отпадъци 

 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката следва да бъде съобразен 

с наличните ограничения и изискванията за качество, като е необходимо същият 

да не бъде по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни и не по-дълъг от 90 

(деветдесет) календарни дни.  

 

Предложения, представящи срок на изпълнение извън тези граници, няма 

да бъдат разглеждани и оценявани. 

       

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТА 

 

 2.1. Строителят трябва да разполага с нужния технически и ръководен 

персонал с необходимата квалификация и професионален опит, както и 

необходимата техника за изпълнение на предвидените СМР.  

 

 Подмяната на щранговете следва да бъде организирана поетапно, като 

кандидатът трябва да представи писмено и графично отделните етапи и 
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последователността на извършване на СМР (с посочени ключови моменти по 

време, последователност и взаимовръзка между отделните видове работи), 

организацията на строителната площадка и човешки ресурси, необходими за 

извършване на СМР. 

 

  2.2. Строителят трябва да представи  график, включващ: начало и край на 

СМР (посочени в условни дати: например ден 1, ден 2, ден 3…); срокове за 

извършване на отделните СМР; срокове за изпитвания и проби; работна ръка, 

необходима за изпълнение на съответните СМР; механизация, необходима за 

изпълнение на съответните СМР.  

 

 Необходимо е графикът да отразява технологичната последователност на 

различните видове СМР и да предвижда необходимото технологично време за 

качественото им изпълнение, да отразява необходимата работна ръка и 

механизация, както и да съответства точно на организацията и начина на 

изпълнение  на поръчката, предложен от участника.        

 

 2.3. Изпълнението на строително-монтажните и ремонтни работи трябва 

да се извършва  при спазване на изискванията на всички действащи към 

настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на 

обекти от такъв характер, включително: 

 

 - Закон за устройство на територията; 

 - Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи; 

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

време на строителството. 

 

 2.4. Изпълнението на СМР, описани в Количествената сметка за обекта, 

трябва да сте осъществява съобразно предвидената технология на изпълнение. 

 

2.5. Строително-монтажните и строително-ремонтните работи се 

изпълняват под прякото ръководство на техническия ръководител на обекта. 

 

 2.6. Изпълнителите на отделните видове работи следва да бъдат 

квалифицирани и обучени за изпълнение на съответния вид СМР. 

 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО И ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ, ВЛАГАНИ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР 
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           3.1. Доставката на всички материали и оборудване, необходими за 

изпълнение на СМР по отделните части, са задължение на Изпълнителя. Същите 

следва да бъдат в съответствие със съдържащите се в количествената сметка 

видове работи и материали. 

В процеса на работата да се влагат само строителни продукти, които 

осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите в 

съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за 

условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 

България и. определените в Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския 

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

за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 

89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:  

 

- носимоспособност – механично съпротивление и устойчивост на 

строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време 

на строителството  и при експлоатационни и сеизмични натоварвания; 

- безопасност в случай на пожар; 

- хигиена, здраве и околна среда; 

- достъпност и безопасност при експлоатация; 

- защита от шум; 

- енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение; 

- устойчиво използване на природните ресурси. 

 

Строително-монтажните и ремонтни дейности трябва да бъдат изпълнени 

с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации и да 

отговарят на  изискванията на  чл. 169 от ЗУТ.  

 

 Качеството на влаганите материали се доказва по време на строителството 

с декларации за съответствие на строителните продукти, подписани и 

подпечатани от производителя или негов представител (съгласно Наредба за 

съществените изисквания към строежите  и оценяване съответствието на 

строителните продукти приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.). Влаганите 

строителни материали трябва да са придружени с декларации за съответствие с 

указания за прилагане на български език, съставено от производителя или 

неговия упълномощен представител. 

  Участникът трябва да укаже произхода на основните строителни 

материали, които ще бъдат използвани на обекта, и които ще бъдат придобити 

от Възложителя, вследствие на договора за изпълнение.  

  Сертификатите за произход трябва да бъдат издадени от компетентни 

органи на страната на произхода на стоките (материалите или доставчика) и 

трябва да съответства на международните споразумения, по които тази държава 

е страна или на съответното законодателство на Общността, ако държавата е 

членка на ЕС. 
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Всички доставени материали за изпълнение на настоящата поръчка е 

задължително да бъдат нови продукти/ първа употреба.  

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката 

или в складовете на Изпълнителя трябва да бъде придружена със сертификат за 

качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации 

или одобрени мостри и каталози.  

Доставените материали трябва да бъдат внимателно съхранявани до 

влагането им в работата.  

Всички произведени продукти или оборудване, които ще се влагат в 

работата, трябва 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.  

Всички материали следва да бъдат съгласувани с Възложителя и при 

възникнала промяна от първоначално одобрената спецификация и техническо 

предложение да се търси съгласуване с Възложителя.  

След приключване на строително-монтажните работи всички ненужни 

отпадъчни материали се извозват до определените за целта разтоварища или 

предават по установен ред за вторична преработка. 

 3.2. Гаранционните срокове от участниците не могат да бъдат по–малки от 

предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

  

 По време на изпълнение на обекта строителят следва да спазва 

разпоредбите на нормативните  актове, действащи в Република България, 

относно опазването на околната среда и произтичащи от тях задължения  за него.  

 

 Всички разходи за възстановяване качествата на околната среда се поемат 

от изпълнителя.  

 

 Не се допуска по време на изпълнението на СМР отделяне на вредни 

вещества, замърсяващи околната среда и въздуха.  

 

 Отпадъците да се изхвърлят на определените за това места.  

 

 По време на СМР изпълнителят трябва да почиства строителната 

площадка.  

 

 След приключване на строителните дейности и преди приемането на 

обекта, строителната площадка трябва да бъде почистена и околното 

пространство – възстановено. При необходимост и наличие на нарушения от 
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страна на изпълнителя и по негова вина, същият е длъжен да възстанови  

прилежащите пътни и тротоарни настилки за негова сметка в срок, определен и 

предписан от възложителя. 

 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА 

ТРУД  

 

Забранява се назначаването и допускането до работа на строителната 

площадка на лица, които: 

 

1. не са навършили 18 години; 

2. не са преминали предварителен медицински преглед; 

3. нямат необходимата квалификация за съответната работа и дейност; 

4. не са инструктирани и обучени по осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд; 

5. не са запознати с плана за ликвидиране на аварии на строителната 

площадка; 

6. не са снабдени и не ползват съответно изискващите се специално 

работно облекло, обувки и лични предпазни средства; 

7. имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която 

им се възлага, 

8. не са в трезво състояние или са под влияние на упойващи вещества; 

9. са неправоспособни лица за управление на механизация, а длъжността 

и работата им го изисква. 

 

Изпълнителят на строително-монтажните работи е длъжен да създаде 

нормални условия за безопасен труд на обекта. 

 

Изпълнителят следва да представи План за безопасност и здраве, спазващ 

задължително всички изисквания на ЗЗБУТ и Наредба № 2 на МТСП и МРРБ за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на СМР (МИЗБУТИСМР) от 22.03.2004 г., в сила от 5.11. 2004 г.  

 

Изпълнителят отговаря за дейностите, изброени по-долу:  

 

- Всички служители и работници, работещи на обекта, да бъдат 

предварително запознати със специфичността на работите, които имат да 

извършват. Задължително да бъде проведен Периодичен инструктаж, съгласно 

Наредбата за инструктажите;  

- Преди започване на работа, в зависимост от характера й, работниците 

трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално облекло и лични 

предпазни средства;  
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- Строителните машини и инвентарните приспособления, трябва да 

отговарят на характера на работата и да се пускат в действие, само след като 

предварително е проверена тяхната изправност;  

- При преместването на машините, трябва да са вземат мерки против всяка 

възможност за тяхното самостоятелно преместване, преобръщане под 

действието на собственото им тегло, натоварване от вятър или други фактори;  

- Довозването и извозването на персонала на и от обекта да става само с 

оборудвани за целта превозни моторни средства;  

- Да се осигури защита от влияние на електромагнитните полета и лъчения, 

ако има такова. 

 

След окончателното завършване на обекта всички временни съоръжения 

ще бъдат премахнати в съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗУТ. 

 

Строителните машини, технологичните инсталации, съоръженията, 

инвентарът и инструментите да съответстват на характера на извършваната 

работа, да се ползват от лица с необходимата квалификация. 

 

Строителните отпадъци да се извозват, съхраняват и депонират на 

определените от възложителя места. 

 

Да се осигурят на работещите на обекта специално работно облекло и 

лични предпазни средства. 

 

Забранено е използването на личните предпазни средства и специалните 

работни облекла не по предназначението им, както и такива с изтекъл срок на 

годност. 

 

Организацията на строителната площадка и на работните места да 

осигурява безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с 

изпълнението на СМР, както и безопасен удобен достъп на строителните 

машини.  

 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ  

 

Обектите се подразделят на класове по функционална пожарна опасност и 

на категории по пожарна опасност съгласно Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар.  

 

Правилата и нормите се прилагат за обекта. Пожароопасните материали и 

леснозапалими течности се съхраняват на строителната площадка в помещения 

и складове, отговарящи на нормативните изисквания за пожарна безопасност.  
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За създаване на организация за пожарна безопасност на територията на 

строителната площадка да се изпълняват разработва и утвърждава инструкции 

за:  

- Безопасно извършване на огневи работи и на други пожароопасни 

дейности, вкл. зоните и местата за работа;  

- Пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и 

други електрически уреди.  

 

При извършване на СМР на територията на обекти в експлоатация се 

спазват и правилата и нормите за пожарна безопасност на такива обекти.  

 

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

или техническият ръководител незабавно уведомява съответната служба по 

пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН).  

 

Тютюнопушенето се разрешава само на местата, определени със заповед, 

означени със съответните знаци или табели и снабдени с негорими съдове с вода 

или пясък.  

 

Не се допуска оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, 

машини и други, както и паркиране на механизация и превозни средства по 

пътищата и подходите към противопожарните уреди, съоръжения и 

инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.  

 

При работа със строителни продукти, отделящи пожаро- или взривоопасни 

пари, газове или прахове, не се допуска тютюнопушене, използване на открит 

пламък или огън, на нагревателни уреди, на превозни средства без 

искроуловители, на инструменти, с които при работа могат да се получат искри, 

както и на електрически съоръжения и работно оборудване, чиято степен на 

защита не отговаря на класа на пожаро- или взривоопасната зона в помещението 

или външните съоръжения.  

 

Не се допуска:  

 

- използването на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и 

съоръжения и на други горивни устройства; 

- съхраняването в строителните машини в близост до кислородни бутилки; 

- съхраняването на леснозапалими, горивни, пожаро- и взривоопасни 

вещества в съдове, количества и по начини, противоречащи на 

изискванията за пожарна безопасност;  

- доставката, използването и съхранението на строителната площадка на 

леснозапалими и горими течности, освен когато са създадени 
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необходимите условия за това при спазване на съответните нормативни 

изисквания и указанията на производителя;  

- паленето на открит огън независимо от климатичните условия и частта на 

денонощието, както и тютюнопушенето на места, категоризирани или 

определени като пожаро- или взривоопасни;  

- подгряването на двигателите с вътрешно горене на строителните машини, 

както и на замръзнали водопроводни, канализационни и други 

тръбопроводи, с открит огън, електронагревателни уреди и др.;  

- окачването на дрехи, кърпи и други горими материали върху контакти, 

изолатори или други части от електрическите инсталации, както и 

сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди;  

 

Управителят на фирмата-изпълнител и ръководителят на обекта 

носят отговорност за:  

 

- създаване на организация за осигуряване на пожарна безопасност и за 

поддържане на обекта в техническо състояние така, че да съответстват на 

нормативните актове и изисквания и техническите спецификации, валидни към 

момента на разрешаване на ползването им;  

- поддържане в изправно състояние, осъществяване на контрол и 

извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично 

изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите съгласно Наредба № 

13-2377;  

- осигуряване за всеки работещ на подходящо обучение и/или инструктаж 

по безопасност и здраве при работа при спазване изискванията на Наредба № РД-

07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и 

инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ, бр. 102 от 2009 г.; бр. 4 от 

2010 г.; изм. бр. 25 от 2010 г.);  

- разработване на планове за осигуряване на пожарна безопасност при 

организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се 

променя нивото на пожарната опасност на обекта;  

- поддържане на пътища за противопожарни цели с безпрепятствен достъп 

към всички обекти и водоизточници;  

- поддържане в изправно състояние на пожарните хидранти и водоеми и 

подготовката им за експлоатация при отрицателни температури преди 

настъпване на зимния период;  

- незабавно отстраняване на неизправностите в електрическите инсталации 

и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване 

на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за 

управление.  

- поддържане в изправно състояние на отоплителните уреди и съоръжения, 

извършване на проверки на състоянието им, ремонт и почистване преди 
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настъпване на есенно-зимния период, както и периодично за осигуряване на 

пожарната им безопасност. 

 

За спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност 

управителят на фирмата-изпълнител или ръководителят на обекта:  

 

- отговаря за разработването и актуализирането на документите за 

изпълнение на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност и 

ги утвърждава;  

- определя с писмена заповед или по силата на сключен договор 

длъжностни лица със съответната компетентност, които създават организация и 

осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна 

безопасност.  

 

 

ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ  

 

  Изпълнителят предава изпълнените СМР на база съставените актове и 

протоколи съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителство, съответно оформени и подписани от 

представители на изпълнителя, възложителя и инвеститорския контрол на 

обекта. 

 

Видовете и количествата на извършените работи се доказват и приемат с 

документи, предвидени в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, като:  

- Количествена сметка за изпълнените работи;  

- Заменителна таблица; 

  - Протокол за установяване на изпълнените натурални видове работи – обр. 

19.  

 

Възникналите допълнителни и непредвидени видове работи 

предварително се съгласуват с Възложителя.  

 

Отчитането на изпълнените работи трябва да става в присъствието на 

представител на Изпълнителя.  

Ако изпълнителят не осигури присъствието на свой представител при 

измерването, ще се приеме, че той е съгласен с направените измервания и ще 

бъдат изплатени измерените и одобрени от Възложителя количества работи.  

 

  Протокол обр.19 се подписва от Възложителя след като се проверяват 

всички изискващи се документи и същият се увери в съответствието им с 

действително извършеното на място.  
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При изпълнението на СМР могат да се съставят и други документи в 

съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба. 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Участникът през последните 5 /пет/ години, считано от датата  на 

подаване на офертата, следва да е изпълнил дейност минимум 1 /един/ обект, 

идентичен или сходен с предмета и обема на обществената поръчка. 

Под дейност идентична или сходна с предмета и обема на обществената 

поръчка, следва да се разбира ново строителство, и/или реконструкция, и/или 

основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда с разгъната застроена площ, 

съотвестваща на обекта на поръчката (РЗП, не по-малко от  5 000,00 кв.м.). 

 

2.  Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за 

изпълнение на поръчката, отговарящ на изискванията на Възложителя, както 

следва: 

 

1. Ръководител на проекта – висше образование, с образователно-

квалификационна степен  „магистър“, професионална квалификация строителен 

инженер; специалност „ССС“, „ПГС“ или „В и К”  или еквивалентнa 

специалност, със стаж по специалността минимум 10 /десет/ години; да има опит 

като ръководител на обект на минимум 1 /един/ обект, сходен с предмета на 

поръчката. 

2. Технически ръководител – да има придобита професионална 

квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или 

еквивалентна;  със стаж по специалността минимум 5 /пет/ години; Да има опит 

като технически ръководител при изпълнението на минимум 1 /един/ обект, 

сходен с предмета на поръчката. 

3. Координатор по контрол на качеството – да има валиден сертификат за 

преминат курс за контрол на качеството или еквивалентно. Да има опит като 

Координатор по контрол на качеството при изпълнението на минимум 1 /един/ 

обект, сходен с предмета на поръчката. 

4. Координатор по здравословни и безопасни условия на труд – да 

притежава валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно 

лице по здраве и безопасност или еквивалентно. Да има опит като Координатор 

по здравословни и безопасно условия на труд при изпълнението на минимум 1 

/един/ обект, сходен с предмета на поръчката. 

5. Специалист по част ВиК – висше образование, с образователно-

квалификационна степен  „магистър“, професионална квалификация строителен 

инженер - ВиК; с минимум 5 / пет/ години опит по специалността; Да има опит 

като специалист ВиК  при изпълнението на минимум 1 /един/ обект, сходен с 

предмета на поръчката. 
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6. Специалист по част Ел. инсталации – висше образование, с 

образователно-квалификационна степен „магистър“, професионална 

квалификация Електроинженер; с минимум 5 /пет/ години опит по 

специалността; Да има опит като специалист Електро  при изпълнението на 

минимум 1 /един/ обект, сходен с предмета на поръчката. 

7. Специалист по ОВК: висше образование, с образователно-

квалификационна степен „магистър“; с професионална квалификация „машинен 

инженер“ или еквивалентна, с минимум 5 /пет/ години опит по специалността; 

Да има опит като специалист ОВК  при изпълнението на минимум 1 /един/ обект, 

сходен с предмета на поръчката. 

 

Едно лице не може да съвместява две длъжности. 

 
За удостоверяване на това изискване, участникът представя доказателства 
съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП - списък на персонала, който ще изпълнява 
поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за 
изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата. 
 

3. Участникът трябва да има внедрени системи за управление на 

качеството, както следва: 

-  EN ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” 

или еквивалент,  

- EN ISO 14001:2004 / EN ISO 14001:2015 „Системи за управление на околната 

среда” или еквивалент.  
- СТАНДАРТ OHSAS 18001:2007 „Система за управление на здравето и 
безопасността“  или еквивалент. 
 

      Обхватът на внедрените системи трябва да е за строителни дейности в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката.  

 

За удостоверяване на горните изисквания, участникът, на основание 

чл.  64, ал. 1, т. 10 от ЗОП, представя заверени от него копия на съответните 

сертификати или еквиваленти. 

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са 

акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна 

агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по 

акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно 

признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област 

или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона 

за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки. 

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат 

или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност 

да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. 
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         ***Забележка:  

         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 

обединение. 

        

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане 

на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните 

изисквания. 

 

* Участник може да се позова на капацитета на трети лица само ако лицата, 

с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на 

изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от 

поръчката, за която е необходим този капацитет. 
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да 
може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи 
документи за поетите от третите лица задължения, както и Декларация за 
ангажираност, попълнена и подписана отс ъответното/ите трето 
лице/трети лица. 
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях 

да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

 

В случай, че участникът е посочил в офертата си, че ще използва 

подизпълнител/и, той трябва да представи доказателство за поетите от 

подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще 

изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.  

 

 

 


