
ДОГОВОР 

за предоставяне на услуги 
№ г. 

Днес, 20.02.2015г. в гр. Стара Загора, на основание чл. 101 е от ЗОП 
между: 

"УНИВЕРСИТЕТСКА МИОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
- ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, ЕИК 123535874, ИН по ЗДДС BG123535874, 
със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Генерал Столетов" № 2, 
представлявана от доц.д-р Йовчо Йовчев, дМ- Изпълнителен директор, наричан по-
долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, 
и 
„APT СТУДИО "ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора 
ул."Димитър Наумов"№96, ап.З, тел: 042/603640, ЕИК:123123634705, регистрирано 
в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, представлявано от 
арх.Петър Филипов Влахов, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, 
се сключи настоящият договор, с който Страните по него се споразумяха за 
следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. С настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
приема да извърши срещу възнаграждение за: Изработване на технически проект: 
Пребазиране на Клиника по акушерство и гинекология с дейности родилна помощ, 
патолотогична бременност и гинекология и Клиника по неонатология в бл."Е" и бл."А" на 
Хирургичен блок, съгласно условията на договора, техническото задание и 
представената оферта, които са неразделна част от настоящият договор. 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви следните части на проекта 
почл. 1: 

1. Част Технологична; 
2. Част Архитектура; 
3. Част Конструкции 
4. Част Електрозахранване и Електрически инсталации; 
5. Част Пожароизвестяване; 
6. ЧастВиК; 
7. Част Енергийна ефективност; 
8. ЧастОВК; 
9. Част Пожароизвестителна инсталация; 
10. Част Безопасност, Хигиена на труда и противопожарна безопасност; 

II. СРОК НА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА 

Чл. 3. (1) Извършване на услугата, предмета на настоящия договор ще се 
извърши в срок до 20.02.2015г. 



(2) Всяка промяна по искане на Възложителя след подписване на този 
договор води до корекция на срока по ал. 1, съгласувана от двете страни. 

III. ПЕНА НА ДОГОВОРА 
Чл. 4. Общата цена за изпълнение на договорените работи по този договор е 

съгласно приложената оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и възлиза на 38 000,00/тридесет 
и осем хиляди лева без включен ДДС. 

IV. НАЧИН НА ПЛАШАНЕ 

Чл. 5. (1) Разплащане за договорената работа се извършва до 60 дни от 
датата на изпълнение на поръчката и след приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
изработеното по чл. 2. 

(2) Плащанията по ал. 1 се извършва чрез банков превод по банкова сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

[3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява дейността по настоящия договор без да 
изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнително заплащане на пътни и дневни 
командировъчни пари. 

(4] ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено 
извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, 
установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да изработи възложеното му в срок; 
2. да изработи проекта, в обхвата по чл. 2, така че да отговарят на 

действащите нормативни изисквания и на указанията, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или негови упълномощени представители. 

3. да предаде изработеното в 5 (пет) екземпляра на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
срока по чл. 3, ал. 1; 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението да извършва проектирането 
при нужда и с удължено работно време, в почивни и празнични дни, за да представи 
проектната документация в срок и съгласно договора. 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за законосъобразността, качеството, 
пълнотата и приложимостта на изработеното от него. 

в 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на проектиране на 
строителството на обекта да предоставя при поискване от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице консултации, допълнителни 
чертежи или детайли на проектанта или изпълнителя на СМР, необходими за 
качественото изпълнение на обект: „Пребазиране на Клиника по акушерство и 
гинекология с дейности родилна помощ, патолотогична бременност и гинекология 
и Клиника по неонатология в бл."Е" и бл."А" на Хирургичен блок 



Чл. Ю.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. на неограничен достъп до обекта по всяко време до завършване на 

строителството. Началната и крайната точка на обекта се уточнява на място с 
упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимо съдействие за изпълнение на 
работата; 

3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата в срок; 
4. да получи уговореното възнаграждение. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение 

на възложената му работа; 
2. да осигури възможност за постоянен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 

обекта, през целия период на проектиране, както и до завършване на строително-
монтажните работи; 

3. да приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с оглед изискванията на 
този договор; 

4. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение за 
приетата работа, съобразно реда и условията на този договор; 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
упълномощеното от него лице, с което осъществява контакт по време на 
строителството на обекта. 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по 
изпълняването на този договор, доколкото не възпрепятства работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не нарушава оперативната му самостоятелност; 

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 14. При неизпълнение на задължения по този договор всяка от страните 
дължи обезщетение за причинени вреди при условията на гражданското 
законодателство. 

Чл. 15. При забава за завършване и предаване на изработеното, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % от общата цена по чл. 5 за 
всеки просрочен ден, но не повече от 10 % общо. 

Чл. 16. Ако е в забава за плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в 
размер на основният лихвен процент на БНБ за пбриода, пропорционално за всеки 
ден забава, върху размера на неизплатените суми. 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 17. Действието на този договор се прекратява: 
1. с извършване и предаване на договорената работа; 
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на 

възложената работа; 



/

4. при отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от договора, ако в резултат на 
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни 
своите задължения. В този случай, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от 
работата и тя е полезна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи заплащане, 
съответно на изработената част. 

IX. СПОРОВЕ 
Чл. 18. за всеки спор относно съществуването и действието на сключения 

договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и 
разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, 
изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в 
този договор се прилага българското гражданско право, като страните уреждат 
отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася 
за решаване пред съответния компетентен съд. 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 19. При сключване на договора Изпълнителят представя документ за 

внесена гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора, която 
служи като обезпечение за точното изпълнение на задълженията му и може да бъде 
удържана изцяло или частично от Възложителя при пълно неизпълнение на 
поетите задължения от страна на Изпълнителя, както и при некачествено или 
неточно изпълнение дължащи се на виновно поведение на Изпълнителя. 

Чл. 20. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението 
на този договор. 

Чл. 21. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра -
един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Приложения: 1. Оферта. 
2. Техническо задание. 

Съгласувал ̂ m.LL Щ 
/адв.Хр. Панайотов/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .... 
' /Доц.д-р Йовчо 



ОБРАЗЕЦ №2 

До 
Изп.Директор 

на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р 

СТОЯН КИРКОВИЧ"АД 
гр.Стара Загора 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

Изработване на технически проект: Пребазиране на Клиника по акушерство и 
гинекология с дейности родилна помощ, патолотогична бременност и гинекология 

и Клиника по неонатология в бл."Е" и бл."А" на Хирургичен блок 

от „APT СТУДИО" ЕООД 

с адрес: гр. Стара Загора, ул."Димитър Наумов" № 96 
тел.: 042/603 640 , e-mail: office@artstudio-bg.com 
регистриран по ф.д. № 1578 /2002 г. по описа на Старозагорски окръжен съд 
ЕИК/ Булстат: BG123634705 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас 
обществена поръчка за горепосочения обект. За изпълнение обекта на поръчката в 
съответствие с условията на публичната покана цената за нашето предложение възлиза на: 

Словом : тридесет и осем хиляди лева (без ДДС) 

Дата: 20.02.2015 г. Подпис и печат: 

mailto:office@artstudio-bg.com


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

Съществуващи помещения и сгради .предмет на преустройството: 
1. Сграда на стара Кухня на МБАЛ „ проф.Д-р Стоян Киркович" АД е 

разположена в бл."Е" на Хирургичен блок на първи етаж в сгради с 
идентификационен №68850.502.497.13-547м.кв , №68850.502.497.14-77м.кв. и 
№68850.502.497.3-264м.кв./ цялата площ на този ид. № е1429м.кв./ или общо 
888м.кв. Сградата е въведена в експлоатация през 1979 г. по предназначение като 
Кухня за хранене на пациенти. През 2008г. е преустановено ползването на 
помещенията по предназначение. В приземния етаж под първия функционира 
кухня за хранене на пациенти и персонал. До момента използваните материали за 
дограми, тавани , подови и стенни покрития на помещенията са вече амортизирани 
и не отговарят на изискванията за енергийна ефективност и общо хигиенни 
условия. Няма реализирани общи мерки за подобряване на енергийната 
ефективност на сградата. Помещенията имат връзка на юг и изток с бл."А" първи 
етаж със сега функционираща Клиника по неврология и с топла връзка с главното 
фоайе и асансьри на Хирургичен блок, на север с Център за спешна медицинска 
помощ и болничен асансьор на бл. „Е." От южната страна съществува паркинг с 10 
паркоместа. 

2. Клиника по Неврохирургия МБАЛ „ проф.Д-р Стоян Киркович" АД - е 
разположена в бл."А" на Хирургичен блок на първи етаж в шестнадесететажна 
сграда с идентификационен №68850.502.497.4 - 690м.кв. Сградата е въведена в 
експлоатация през 1979 г. по предназначение като Неврохирургично отделение. 
През 2007г. има изготвен проект за ремонт на Неврохирургично отделение, който е 
реализиран . Използваните материали за тавани , стенни и подови покрития на 
помещенията отговарят на изискванията за енергийна ефективност и общо 
хигиенни условия. Подменена е дограмата на етажа. Изпълнена е частична подмяна 
на ВиК и Ел. инсталациите. Изградена е пожароизвестителна инсталация 
Помещенията имат връзка с главното фоайе и асансьри на Хирургичен блок. 

3.Неврологична клиника на МБАЛ „ проф.Д-р Стоян Киркович" АД - е разположена 
в бл."А" на Хирургичен блок на първи етаж в шестнадесететажна сграда с 
идентификационен №68850.502.497.4 - 690м.кв. Сградата е въведена в 
експлоатация през 1979 г. по предназначение като Неврологично отделение. През 
1994 помещенията са предоставени на бившата УМБАЛ- Стара Загора ЕАД и 
ползването на помещенията е по същото предназначение както и до сега. През 
2011г. има изготвен проект за основен ремонт на Неврологична клиника, който е 
реализиран . Използваните материали за тавани , стенни и подови покрития на 
помещенията отговарят на изискванията за енергийна ефективност и общо 
хигиенни условия. Подменена е дограмата на етажа." Изпълнена е подмяна на ВиК и 
Ел. инсталациите. Изградена е пожароизвестителна инсталация Помещенията имат 
връзка с главното фоайе и асансьри на Хирургичен блок, на запад със Стара Кухня. 

2. НОРМАТИВНА ОБОСНОВКА 
Инвестиционният проект трябва да е изготвен, съобразно изискванията и 

разпоредбите от: • 
• Закон за Устройство на Територията 
• Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони 



• НАРЕДБА № 1з-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при 
експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.) 

• Необходимите санитарно-хигиенни норми 
• Общ устройствен план 
• План за устройство и застрояване на община Стара Загора 
• Наредба №6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии 
• Норми за радиационна безопасност 
• Правилници за проектиране на здравни заведения 
• медицински стандарти "НЕОНАТОЛОГИЯ", "АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ" 
• НАРЕДБА № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да 

отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за 
болнична помощ и домовете за медико-социални грижи 

t 
3. СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ 

Хирургичният блок се състои от четири сгради с различна етажност, обслужвани от 
обща стълбищна и асансьорна клетка. /бл."А" - 16ет. Бл."Б"-17ет. Бл."Д-6ет. Бл."Е"-
Зет./ Една от задачи на ремонта и реконструкцията е осигуряването на достъп в 
съответствие с Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане 
на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.), както и изграждането 
на система за енергийна ефективност при стриктното съобразяване с мерките, 
посочени в енергийния одит, приложими за обхвата на предвидените ремонтни 
дейности. Елементите на достъпната среда са свързани помежду си с достъпни 
маршрути, както следва: 1. от улицата до достъпен вход на сградата; 2. от достъпен 
паркинг до достъпен вход на сградата; 3. от спирки на превозните средства от 
редовните линии за обществен превоз на пътници до достъпен вход на сградата; 4. 
от входно фоайе до съответния етаж, където са разположени помещенията за 
пребазиране на Клиника по неонатология с 30 легла в т.ч. 5 интензивни и Клиника 
по акушерство и гинекология с дейности родилна помощ, патолотгична бременност 
и гинекология с 45 легла за нуждите на МБАЛ „проф. Д-р Стоян Киркович" АД, в 
сградата на в бл. "Е"и бл."А" на Хирургичен блок 

АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
При проектиране на подобектите да се спазват всички действащи изисквания за 

функционалност, технологичност и радиационна защита, съгласно българското 
законодателство. Да се предвидят строителни материали и покрития по подове, 
стени и тавани, отговарящи на изискуемите степени за чистота, 
атнибактериалност, антистатичност, антисептичност, износоустойчивост и лесно 
поддържане при експлоатация. Да се приложат стриктно "Националните 
медицински стандарти и правилниците за проектиране на здравни заведения или 
отделни подобекти". 

- Изисквания към подове: 
Във всички помещения - без санитарните, да се предвиди полагането на 

безфугови, антисептични, негорими износоустойчиви синтетични настилки. В 
санитарните помещения да се предвиди полагането на теракотни плочки. 

- Изисквания към стени: 
Вътрешни - тухлени - по инв. задание (с оглед повишаване на скоростта на 

изпълнение и намаляване на мокрите процеси да се предвиди съвременно решение 
например от гипсокартон на метална конструкция с изолационна вата, в които 



преминават инсталациите за помещенията. В помещенията за уредби, генериращи 
йонизиращи лъчения да се извърши проектиране съгласно нормите за 
радиационна защита. 

В тоалетните да се проектира монтирането на фаянсови плочки на височината на 
окачените тавани. 

- Изисквания към тавани: 
Във всички помещения с височина по голяма от нормативната да се предвиди 

монтирането на окачени тавани - гладки с антисептични свойства, а тези в мокрите 
помещения - влагоустойчиви. В коридорите и фоайето над таваните да се предвиди 
монтаж на всички видове главни комуникационни инсталации. Светлата височина 
в помещенията след монтажа на окачените да не е по-малка от заложената в 
нормите. 

- Изисквания към дограмата: ' 
Врати: 

Всички врати, с изключение на мокрите помещения, да се проектират за MDF. 
Вратите на баните, тоалетните, както и всички летящи врати да се проектират за 
алуминиеви с различни повърхностни изпълнения, в зависимост от конкретното 
им местоположение, с матирано стъкло, с ламинирано ПДЧ, с прозрачно стъкло и т. 
н. Вратите към стълбищна клетка и асансьори, където има такива да се проектира 
за димоуплътнени и отговарящи на клас негоримост. 

Врати за помещения, генериращи йонизиращи лъчения да бъдат проектирани, 
съгласно нормите за радиационна защита. 

Прозорци: 
Всички прозорци да се проектират за PVC със стъклопакет и прекъснат 

термомост. На всички отваряеми крила да се проектира монтаж на противокомарни 
мрежи. 

ЧАСТ: ТЕХНОЛОГИЧНА 
ФАЗА: ТП 

1.ТЕХНОЛОГИЧНО ЗАДАНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ 

ЗАДАНИЕ 

за проектиране на пребазиране на Клиника по акушерство и гинекология с дейности родилна 
помощ, патолотгична бременност и гинекология и Клиника по неонатология в бл. "А" и бл. "Е" на 

Хирургичен блок 

№ Клиника Отделение бр. легла бр.лекари 

бр.мед. 
сестри/ 
акушерки 

бр. 
санит. 

1 

Клиника по акушерство и гинекология с 
дейности родилна помощ, патолотгична 

бременност и гинекология с 45 легла 45 14 36 31 
1.1 в т.ч. гинекология 15 5 16 12 

в т.ч. Инт. Сектор 
4реним. 
4анестез. 4 

в т.ч. Опер. Сектор 

• 

4 4 

1.2 родилна помощ 20 6 14 
13 /9+4 
порт./ 



в т.ч. родилна помощ 
5 

бр.карантинни 
1.3 патолотгична бременност 10 2 5 6 

2 Клиника по неонатология 30 7 
18 Мсестри 

14акуш./ 7 
2.1 в т.ч. инт. Сектор 5 

Общо бр.легла 75 21 54 38 

2.ТЕХН0Л0ГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОМЕЩЕНИЯТА 
Да се проектират съобразно изискванията на медицински стандарти 

"НЕОНАТОЛОГИЯ", "АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ", изискванията на 
НАРЕДБА №49 от 18.10.2010г. ' 
3.ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ 

Технологичното оборудване и обзавеждане да се проектира в съответствие 
със съвременните изисквания за лечение и информационно обслужване на 
пациентите и персонала. 

Оборудването да се проектирано в съответствие със съвременните и 
модерни методи за лечение в съответствие с Медицинските стандарти. 

4.0БЗАВЕЖДАНЕ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Оборудването и обзавеждането по помещения да е съобразено с функцията и 

медицинската дейност. Видът, моделът, конструкцията и материалът, от който 
трябва да са изработени мебелите е описан подробно и е съобразен с ежедневната 
необходимост от почистване и дезинфекция на работните повърхности. 

5.СПЕЦИАЛНО МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТУРА 
Да се има в предвид наличата апаратура и оборудване в съответствие с 

Медицинските стандарти и правилата за безопасни и здравословни условия на 
труд. 

б.ОБОРУДВАНЕ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Конструкцията и материалът, от който трябва да бъдат изработени мебелите 

да е съобразен с ежедневната необходимост от почистване и дезинфекция на 
работните повърхности. 

7.ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ,ХИГИЕНА НА ТРУДА И 
8.ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА(ТБ; XT; ППО) 

В съответствие с нормативните документи 

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА 
ФАЗА: Технически проект 

Ремонтните дейности, предвидени в проекта,, трябва да обхванат 
упоменатите по-горе сграда и етажи на отделенията, в които ще бъдат 
разположени АГ -клиника и Клиника по неонатология. Ремонтните дейности да се 



проектират с оглед обновяването и привеждането с изискванията на НМС 
(националния медицински стандарт) и изискванията на ЕС. 

Да се спазят нормите за проектиране, съгласно действащите наредби за 
строителни изисквания, както и нормите за проектиране по отношение на 
минимална светла височина и площи на помещенията за медицински заведения: 

Минимална светла височина на: 
- помещенията - лекарски кабинети и административни кабинети и болнични 
стаи - 2,50м.-2,8м; 
- Родилни и операционни зали- 3 м. 

I. Всички стени да бъдат изпълнени без релефни мазилки. 
Допустими покрития: 

а.СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ГЛАДКИ ПОКРИТИЯ ТИП „Capaver" или еквивалентни с 
антибактерицидни свойства, без фуги и шевове, матова повърхност, позволяващи 
влажно почистване с дезинфектанти с Н от готов под до тавана, прегледни и 
консултативни кабинети, коридори и фоайета (всички ъгли и преходи между пода 
и стените в процедурните помещения задължително да се изпълнят с холкер); 

б. Фаянс, гладък или др., позволяващи постоянно влажно почистване с 
дезинфектанти с Н от готов под до тавана на манипулационни, аусгус, всички 
санитарни възли,; 

в. Латекс или други гладки покрития, позволяващи миене и дезинфекция - всички 
стени над фаянсови или керамични покрития, и всички други, които не са покрити с 
фаянс, теракота или специални покрития - коридори, фоайета, чакални, складове, офиси и 
административни кабинети, прегледни кабинети, болнични стаи. 

II. Подове - изключително добре нивелирани и подравнени в 
Подови покрития - устойчиви на термични, химични и механични 

въздействия и постоянно влажно почистване и дезинфекция: 

Допустими са следните: 
а. ПВЦ - СПЕЦИАЛНИ БАКТЕРИЦИДНИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ - тип „Capaver" 

или еквивалент без фуги, антибактериални; задържащи влага по-малко от 1 %; 
звукопоглъщащи до 18 dB; ударо поглъщащи повече от 10 %; с гъвкавост и комфорт 
при ходене - антихлъзгащи, издръжливи на постоянно третиране с дезинфектанти -
всички ъгли и преходи между пода и стените в помещенията да се изпълнят с 
холкер. 

б. Подова керамика - теракота, гранитогрес или др. - аусгус-чистачно 
помещение, WC, бани, сектор администрация и административни кабинети; 

III. Тавани: 
1. Латекс или други гладки покрития - всички помещения, които не са с 

окачен таван; 
2. Окачен таван - съобразно инсталационните изисквания - всички 

процедурни помещения, коридори на етажите и навсякъде, където е необходимо за 
скриване на инсталации и осветителни тела, въздуховоди, таванно окачване на 
оборудването, както и по желание на инвеститора; , 



IV. Врати и Дограма : 
Да се осигурят достатъчно големи светли отвори на вратите за 

процедурните помещения, съобразно изискването - 1,20м.- 1,50м - плъзгащи, 
автоматични или отварящи се навън. Врати на коридори и стълбища и всички по 
пътя на евакуация - не по-малко 1,2 м и да отговарят на изискванията за степен на 
горимост. 

2. Дървена, PVC или др.- прозорци на административни и прегледни 
кабинети, остъклявания - всички помещения, вградени гардероби и шкафове, 
входни врати на всички помещения, които не са AL дограма. 

3. Тип MDF - вградени гардероби и шкафове, врати на кабинети и 
администрация. 

4. Алуминиева дограма (AL) или PVC - входни врати - главен вход, всички 
гишета, врати на фоайета, коридори, стълбище и др.; регистратура; 

5. Врати - остъклени с матирани стъкла - служ. помещения, коридори, 
входове - двойни със застопорено крило, с изключение на процедурни и командни 
помещения, тоалетни и чистачни - съгласно стандартите. 

Забележка: В зоната, където пребивават пациенти, вратите на санитарните 
възли и малки помещения-съблекални и др. да се отварят навън, за избягване 
приклещване на тялото при колабс - (чл.20, ал. 1 кн.19/04-Норми за проектиране на 
болнични заведения). 

ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ, ФАЗА: Технически проект 
Да се извърши мониторинг и обследване на конструкцията. Да се изготви 

конструктивно становище и да се предвидят мерки за укрепване на местата, където 
ще се породи необходимост от изграждането на отвори и рампи за доставката на 
оборудване. 

ИНСТАЛАЦИИ, ЧАСТ:ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ. 
ФАЗА: Технически проект 

Настоящият обект се проектира със съществуваща и напълно нова ел. 
Инсталация, съгласно действащата нормативна уредба за устройство на 
електрическите уредби: 

1. Ел. захранване 
Захранването да се осъществява от два независими източника на 

електричество - централно електрозахранване с втора електрозахранваща линия 
или автономно - акумулаторни батерии; дизел агрегат с UPS система до сработване 
на същия: 
а) Потребители от Нулева категория: 

аварийно и евакуационно осветление в процедурни помещения; 
захранване на уредби - Сървър и локална компютърна мрежа; уредби за 
диагностика управление и архивиране на същите - UPS - да осигури 
захранване до 15 минути; 

Забележка: Прекъсването на електроснабдяването да не превишава една 
секунда. 

б)Потребители от Първа категория , 
-общо аварийно и евакуационно осветление; 
-сестрински пост; 
-уредби за медицински газове; 
-уредби за търсене на персонал - повиквателни уредби; 



-помпи за топла и студена вода; 
-вентилационно- отоплителни уредби; 
-болнични асансьори; 
-сигнални и алармени инсталации; 
-уредби за автоматично отваряне на врати; 
- АТЦ, видео наблюдение, Сървър; 
- фризери, хладилници за медицински цели; 

Забележка: Прекъсването на електроснабдяването да не превишава тридесет 
секунди (до времето на превключване - сработване на втория автономен източник). 

в) Потребители от Втора категория 
потребители от консултативни и прегледни кабинети; и всички 
останали, които не са от нулева и първа категория. 

• Разпределителните ел. табла да се проектират с възможност за отделяне 
на потребителите от различните категории и превключването им към едни или 
други източници на захранване. 

• Разпределителни ел. табла - Главни етажни разпределителни табла, 
които се оборудват със съвременна комутационна и защитна апаратура; 

• Необходимо е всички контакти да бъдат противо-влажно изпълнение, 
оразмерени съгласно изискванията на оборудването и на височина Н = 120 см. от 
готов под - над работните плотове и работни маси и др. 

• Контактите да бъдат захранени от два отделни токови контури с цел да 
се избегне блокиране на работата при местна авария. Контактите от отделните 
токови кръга да се различават по тип, за лесно разпознаване. 

• Инсталациите да се проектират и изпълнят скрито под мазилки, 
настилки или облицовки, над (в) окачен таван или вградени в конструкцията 
(стените) на сградата под инсталационни панели и др. 

3абележка:3аземяване на уредбите да се направи само когото трафопостът 
(токоизточникът) е на повече от 100 м. или е в друга сграда; R зазем < 3 П 
(заземителното съпротивление да бъде по - малко от 3 ома за трифазно 
напрежение). 

2. Осветление 
а. Осветлението ще бъде комбинирано, общо индиректно и местно, където 

има обособени работни места. 
б. Да се предвиди дежурно осветление; 
в. Да се предвиди аварийно или евакуационно осветление, което може да се 

ползва като дежурно осветление; 
г. Управление на общото осветление на помещенията да бъде от самите 

помещения; 
д. Бактерицидни облъчватели се предвиждат в приемно-прегледни кабинети, 

родилни зали, операционни както е показано на чертежите в технологичния проект. 
Бактерицидните облъчватели или лампи са два вида: на стена - монтират се 

над вратата от страната на охраняваното помещение и на тавана - равномерно 
разпределени между другите осветителни тела. Управлението на бактерицидните 
облъчватели е директно за всяко помещение и се проектира.и изпълнява отделно от 
изкуственото осветление. Включването или изключването да бъде извън 
помещението и при отсъствие на пациенти и персонал в облъчваното пространство, 
освен ако не са тип и модел, позволяващ друго. (Местата и начинът на разположение 
на бактерицидните облъчватели може да се видят на чертежите в технологичния 
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проект). 
3. Слаботокови инсталации 

а. Част - структурни кабелни системи и TV: 
- Телефонна инсталация-телефонни постове 
- Локална компютърна мрежа- изграждане и софтуер - съгласно 

индивидуалното задание-с разширяване на съществуващата локална мрежа и 
включване на новопостроения сектор. 

б. Част "Пожароизвестяване"- по отделен проект 

ЧАСТ: ВИК. 
ФАЗА: Технически проект 
Настоящата разработка да се извършва въз основа на техническо задание за 
проектиране, архитектурно задание, проучване на място и изготвени до сега 
проекти за тази сграда и обхваща изготвяне на част В и К за обекта. Проектът да е 
разработен при спазване изискванията на: 
„Норми за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради" 
на БСА или еквивалентни. 

Необходимото количество и качество вода да отговаря на изискванията на 
БДС2823-83 „Вода за пиене" или еквивалент. 

Обектът да се захранват с вода за питейно-битови нужди от съществуващата 
водопроводна инсталация в сградата или при необходимост с нови водопроводни 
отклонения. 

I. ВОДОПРОВОД - да се използва съществуващия и/или проектира нов 
водопровод, който да се присъедини към съществуващата водопроводна мрежа на 
болницата: 

а) Да се предвиди водопроводна инсталация за студена питейна вода и 
инсталация за топла вода с битово предназначение min с t = 42.50 С, съобразно 
максималния брой на едновременно пребиващи пациенти и персонал; 

б) Да се предвидят умивалници в помещенията по брой и място, 
съобразно технологичните изисквания 

в) Да се предвидят следните видове умивалници, съобразно 
технологичните изисквания; 

Типове умивалници с течаща топла и студена вода : 
1. Умивалник - хигиенен - санитарен фаянс; санитарен акрил - със 

стояща или стенна батерия - баня - съблекални, кабинети лекар, лаборант, 
приемно-консултативен кабинет, общи санитарни възли - пациенти и персонал, 
процедурни помещения - умивалниците да бъдат скрити-вградени в шкаф за 
административни кабинети 

2. Умивалник - единичен, дълбок ~ 50-80 см., зидан на пода- облицован; 
фабричен - инокс, стоманен- Cr/Ni-18/lO или др. със стенна батерия, позволяващ 
изливане на течности и наливане на вода за "чистачно"- аусгус, както и издържащ 
на постоянно почистване с агресивни дезинфектанти; 

3. Умивалник - битов (БУК) единичен или двоен; фаянс, инокс или 
стоманен - Cr/Ni-18/lO, вграден в работен плот - за битови нужди, позволяващ 
дезинфекция - със стояща или стенна батерия - почивка персонал; 

4. Умивалник двоен, вграден в работен плот, санитарен фаянс; санитарен 
акрил; стоманен - Cr/Ni-18/lO, или др.- с дълбочина ~ 30 см. с единична или двойна 
стенна батерия, издържащ на постоянно почистване с агресивни дезинфектанти -
за измиване на инструменти и пособия - подготовка-сестра, манипулационна; 



II. КАНАЛИЗАЦИЯ 
а)Да се осигурят сифони на пода - WC с баня 
Не се допуска съществуването на подови сифони за операционни и родилни 

зали. 

ЧАСТ: ..ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ . ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ И ИКОНОМИЯ НА 
ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ". ФАЗА: Технически проект 
ЧАСТ ОВК 

В проект да се представят инсталациите на сградата. При изготвянето на 
пректа стриктно да се спазват насоките, посочени в енергийния одит. 
-Наредба №15/28.07.2005г. - За технически правила и нормативи за 
проектиране,изграждане и експлоатация- на обектите и съоръженията за 
производство, пренос и разпределение на топлинна енергия 
-Наредба № 7/15.12.2004г.-За топлосъхранение и икономия на енергия в сгради 
-Наредба № 2/1994г.-Противопожарни строително-технически норми 
-Наредба № 7/2004г.-За минимални изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд 
-Наредба № 7/1999г.-За хигиенни изисквания за здравна защита на селищната 
среда 
-Хигиенни норми за пределно допустими нива на шума в жилищни и обществени 
сгради 
-Наредба № 4/2001-За обхват и съдържание на инвестиционните проекти 
-Техническите изчисления за отоплителен и охладителен товар на сгради са 
направени по действащи методики на базата на програмни продукти 

4. Инсталации 
4.1. Топлозахранване 

Нуждите от топлинна енергия на сградата са обезпечени от абонатната 
станция, чийто съоражения са разположени в технически помещения. Параметри на 
вътрешния отоплителен кръг 85/65°С. Абонатната станция не се включва в 
настоящата разработка. 

4.2. Климатична система само за операционни и родилни зали. 
4.3. Сигнално-повиквателна инсталация- да се надгради съществуващата 

Част: ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ. ФАЗА: Технически проект 
Настоящият проект да се разработи на основание Архитектурни и Електро 

чертежи, както и проучвания на проектанта. 

Част: БЕЗОПАСНОСТ ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 
Мероприятията по част "БХТПБ" да са разработени в съответствие с 

изискванията на действащите нормативни документи. 

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНОТО ОБОРУДВАНЕ 

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - да се спазват изискванията на НАРЕДБА № 1з-2377 за 
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, 
бр. 81 от 2011 г.) 
ЧАСТ:ХИДРОИЗОЛАЦИИ. ФАЗА: Технически проект 



ЧАСТ КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ 

КСС по всички части да бъдат попълнени и предадени и 
на електронен носител -CD. 

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка 

Име на обекта: 

Име на проекта: 

№ 
по 
ре 
д 

Описание на строително-
монтажни работи 

Ед. 
мярка 

Количеств 
о 

Единичн 
а цена 
(лева) 

Обща цена 
(лева) 

1 2 3 4 5 6 

1 0 
2 0 
3 0 

ВСИЧКО СМР без ДДС: 
Непредвидени разходи в 
размер до 10% от СМР 

0 

0 

Внимание! Вмъкнете допълнителни редове при необходимост! 

Име и 
фамилия: 
Подпис: 
Печат: 

IV. Ниво на качество. 
Изпълнителят трябва да изпълни услугите по предмета на поръчката в обхват 

и с ниво на качеството съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовите нормативни 
актове по неговото прилагане и изискванията -на Възложителя, посочени в 
настоящото техническа спецификация. 

V. Изисквания към изпълнението 

Избраният изпълнител следва да предаде изработеното в 5 (пет) екземпляра на 
хартиен носител + 1 (едно) копие на електронен носител, а количествените сметки 
в .xls формат. 

О /и 

си, Л н г г 


