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 ПРЕДМЕТ  НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

       Избор на изпълнител за реализиране на обществена поръчка с предмет: 

„Поставяне на осветление на стадион „Христо Ботев”, гр. Враца (изграждане на 

осветителна система) – инженеринг (проектиране, авторски надзор и 

строителство)“. 

 ОБЕКТ  НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

       По смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б”  от Закон за обществените поръчки (ЗОП), 

обект на обществената поръчка е „строителство“, включително проектиране и 

изпълнение на строеж. 

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА 

Спортен комплекс „Христо Ботев”, гр. Враца.  

Размерът на футболния терен за осветяване е 105 х 68 м, като същият е обграден от 

лекоатлетическа писта и амфитеатрално разположени трибуни.  

 ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 ПРОЕКТИРАНЕ 

       Проектът да се изготви съгласно изискванията на НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАЙ 2001 

Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ на 

МРРБ . 

       Наредбата се прилага за всички обекти, за които се изисква одобрен инвестиционен 

проект при издаване на разрешение за строеж. 

       Съгласно чл. 2, ал. 2, инвестиционния проект да се изготви еднофазно, във фаза 

„Технически проект”. 

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект”; 

 Изготвяне на технически проект 

Целта на проекта е да се даде решение за изграждане на прожекторна осветителна 

уредба на стадион „Христо Ботев“ гр. Враца в съответствие с изискванията към 

спортната инфраструктура на УЕФА с Ръководство за осветление на стадиони, 

издание 2016 (UEFA Stadium Lighting Guide 2016) за стадиони от Ниво D и в 

съответствие БДС EN 12193:2009 или еквивалент „Светлина и осветление. Осветление 

на спортни съоръжения”, като Възложителя поставя следните специфични изисквания 

за норми на осветеност, които следва да бъдат постигнати:  Средна хоризонтална 

осветеност Eh ave ≥ 1200 lux, еднородност U1h (мин/макс) ≥ 0,40, еднородност U2h 
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(мин/ср.) ≥ 0,60 и средна вертикална осветеност Ev ave -0
o
 (централна трибуна) ≥ 750 

lux, еднородност U1v-0
о
(мин/макс) ≥ 0,40, еднородност U2 v-0

о
(мин/ср.) ≥ 0,60. 

С проекта следва: 

- Да се изяснят конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за 

цялостно изпълнение на всички видове СМР. 

. 

1. Части архитектура и конструкции: 

а/ Архитектурна; 

б/ Конструктивна; 

2. Части за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура: 

а/ Електрическа (осветителна уредба, електроснабдяване, мълниезащита и 

електрически инсталации); 

3. Части за устройство на прилежащия към обекта терен: 

б/ Геодезическа – трасировъчен план; 

в/ План за безопасност и здраве; 

г/ План за управление на отпадъците; 

д/ Пожарна безопасност. 

4. Изготвя се обща проекто-сметна документация (включваща необходими материали, 

техника, съоръжения и количества СМР) за всички части 

3. Обем и съдържание на проекта 

В съответствие с действащата нормативна уредба за проектиране и Наредба № 4 (за 

обхвата и съдържанието на инвестиционние проекти) да се изработи технически проект 

по следните части: 

- 1. Част ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА 

Техническа спецификация на проектиране 

1. Обща част. 

При изготвяне на необходимите ел. инсталации да се спазват указанията на следните 

нормативни документи: 

 Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните 

линии; 

 Система стандарти БДС или еквивалент; 

 UEFA Stadium Lighting Guide 2016; 

 Наредба №Iз-1971 Строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар; 
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 Наредба №4 За мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити 

пространства; 

 Наредба №8 за разположението на съоръжения на техническата инфраструктура. 

2. Обхват на част ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

2.1. Осветителна уредба – определяне на необходимия брой, вид, мощност и 

местоположение на Осветителните тела (прожекторите). 

Осветителната уредба да се проектира според изискванията на UEFA! 

2.2. Електрозахранване на разпределителните електрически табла. (във фазата на 

предварителните проучвания трябва да се установи възможността за захранване от 

наличният в имота трафопост (ТП). Ако разполагаемата мощност е недостатъчна, 

проектанта трябва да съдейства на възложителя да стартира процедура за „Проучване 

на условията за присъединяване“ към електроразпределителното дружество. В 

зависимост от издаденото становище от електроразпределителното дружество (ЧЕЗ) да 

се съобразят поставените в него изисквания). 

2.3. Кабелни захранващи линии – да се проектират кабелни линии от Главно 

Разпределително Табло до пилонните разпределителни табла! Сеченията на кабелите да 

се изчислят по допустимо токово натоварване и да се проверят по допустим пад на 

напрежение! Трасетата на кабелните линии да се проектират в кабелна канална 

система, изградена с PVC тръби с необходимото сечение! Да се предвидят ревизионни 

шахти на тръбната кабелна канална система, като товароносимостта на шахтите ще се 

определи в зависимост от местоположението им! 

2.4. Да се проектират контролни кабелни линии за управление на осветлението! 

2.5. Да се проектира аварийно и евакуационно осветление! 

2.5. Да се проектират заземителна и мълниезащитна инсталация! 

 

2. Част АРХИТЕКТУРА 

1. Представеното задание да се окомплектова с акт за собственост, актуална скица, 

издадена от службата по геодезия, картография и кадастър – Враца; ситуационен план – 

извадка от действащ ПУП; ситуационен план с нанесени подземни проводи и 

съоръжения. 

2. Техническият инвестиционен проект да се изготви върху актуална извадка от 

кадастралната карта (в обхвата на обекта), както и подробно геодезическо заснемане! 

3. Да се представи подробна ситуация! 

4. Проектите да бъдат комплектовани съгласно изискванията на ЗУТ и наредбите към 

него! 
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3. Част КОНСТРУКТИВНА 

3.1. Обща част. 

При изготвяне на проекта да се спазват действащите към момента нормативни актове за 

проектиране на конструкции, съоръжения в земетръсни райони, метални конструкции, 

Противопожарните строително-технически норми! 

 

3.2. Обхват на проекта: 

В проекта по част КОНСТРУКТИВНА трябва да се допълнят и конкретизират 

проектните решения от части АРХИТЕКТУРНА и ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА, 

включващи: 

а/ Строителната система, изчислителните схеми, конструктивните решения, отделните 

състояния на натоварвания и строително-технологичните решения; 

б/ Изчисленията да са на база предоставената информация за натоварвания и наветрени 

площи от част ЕЛЕКТРИЧЕСКА; 

в/ Начини на фундиране и мероприятия за заздравяване на земната основа; 

г/ Конкретните размери на конструктивните елементи, както и разположението на 

носещите и поемащите сеизмичните натоварвания конструктивни елементи; 

д/ Данни за техническите параметри на използваните материали. 

 

4. Част ГЕОДЕЗИЯ. 

4.1. Проектът да се разработи върху геодезическо заснемане в необходимия за 

проектирането обхват! 

4.2. Да се изготви трасировъчен план с координатна система 1970 за трасетата на 

кабелите и местоположението на предвидените пилони за осветление! 

 

5. План за безопасност и здраве (ПБЗ). 

5.1. Да бъде разработена технология за и линеен график според спецификата на СМР на 

обекта! 

5.2. Да се обхванат всички части на проекта, като се разработят предписания  за СМР в 

съответствие с изискванията на Наредба №2 за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд. 

 

Оформяне представяне на проектните материали 

1. Чертежи. 
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 Оригиналите да бъдат в подходящ мащаб, на Български език. 

 Всички текстове и цифри в/у чертежите да бъдат изписани с подходяща 

големина, така че при избраните формати да бъдат четливи! 

2. Текстовата част трябва да бъде на Български език и трябва да съдържа: 

 Обяснителни записки; 

 Всички таблици и изчисления; 

 Количествени сметки – подробни и обобщени. 

3. Екземпляри: 

 4 броя от всяка проектна част, оформена в папки; 

 1 брой оптичен цифров носител, съдържащ всички части в *.pdf формат и 

количествените сметки (подробни и обобщени) във формат EXCEL 2003 или по-висока 

версия. 

4. Изисквания относно опазване на околната среда. 

 При изпълнение на СМР Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в 

рамките само на строителната площадка, като след приключване е длъжен да 

възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си 

механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци. 

 Изискванията по отношение на опазването на околната среда трябва да отговарят 

на всички нормативни актове на законодателството в Република България в тази 

област и на „Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали. 

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

 Възложителят ще осигури контрол чрез свой представител. Възложителят и/или 

неговият представител могат по всяко време да инспектират работите, да контролират 

технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти. В 

случай на констатирани дефекти, отклонения и лошо качество на изпълнение, 

работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. 

 Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а 

дефектните работи се разрушават от и за сметка на Изпълнителя. В случай на 

оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват 

съответните изпитвания. 

6. Проверки и изпитвания 

 Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на 
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упълномощени представители на Възложителя. 

 Изпитванията и измерванията на извършени СМР следва да се изпълняват от 

сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи. 

 Изпълнителят е длъжен да извърши приемни изпитвания съгласно ПИПСМР и да 

съставя необходимите протоколи, съгласно разпоредбите на Наредба №3 от 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

7. Почистване 

 Изпълнителят трябва да поддържа строителната площадка чиста от отпадъци и да 

не замърсява околните площи. Отпадъците трябва да бъдат изхвърляни на 

определените от Възложителя места. 

Право на възложителя да почиства. 

В случай, че Изпълнителя не успее, откаже или пренебрегне премахването на 

отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките, то Възложителя 

може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни 

съоръжения, както и да почисти площадката. Направените във връзка с това разходи 

ще се приспаднат от дължимото плащане, или ще бъдат дължими от Изпълнителя. 

8. Гаранционен срок на СМР 

Минималните гаранционни срокове на изпълнените СМР/СРР са съгласно Наредба 

№2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. - не по малко от  10 години. – чл. 20, ал. 4, т. 1 

1.1.1. Участникът следва да има внедрена Системата за управление на здравословните 

и безопасни условия на труда OHSAS 18001:2007 (или еквивалент) с обхват 

строителство 

1.1.2. Участникът следва да има внедрена Системи за енергийно управление EN ISO 

50001:2011 (или еквивалент) с обхват строителство 

 

 СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

Не повече от 90 (деветдесет) календарни дни 

 

 Срок за изпълнение на проектирането не следва да бъде по - дълъг от 30 

(двадесет) календарни дни и започва да тече от датата на подписване на договора 
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 Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по - дълъг от 60 

/шестдесет/ календарни дни и започва да тече от датата на подписване на протокол 

(приложение № 2/2а) за откриване на строителна площадка и за определяне на 

строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството.   

  ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ СМР 

И ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

     Прожекторната осветителна уредба да се реализира чрез мачтово осветление. 

Осветителните тела да се монтират на стоманени мачти с минимална височина кота 

терен 30м. с подходящи надстройки, позволяващи правилното насочване на 

прожекторите. Мачтите да се доставят на обекта като изделия, произведени в заводски 

условия и се монтират върху монолитни фундаменти, в които са заложени закладни 

части. Фундаментите на мачтите са стоманобетонни, монолитни елементи, 

конструирани и размерени като плитко заложени фундаменти. 

Мачтата да представлява конструктивен елемент с минимална височина 30м, в горната 

част на който се монтира надстройка за монтаж на осветителните тела. Конструкцията 

представлява съставна многостенна стоманена тръба с променлив диаметър от 

минимум 850мм в основата до минимум 300мм при върха и дебелина на стените 

минимум 5мм. Материалът, от който е произведена конструкцията следва да бъде 

стомана клас S355 съгласно EN10025:2004 или еквивалент, горещо поцинкована 

съгласно EN ISO-1461 или еквивалент. Мачтите да бъдат оборудвани с обезопасена 

стълба, работна площадка на върха и две междинни площадки за почивка при 

изкачване 

Стоманобетонните фундаменти да се изпълняват с дълбочина на фундиране и размери 

съгласно проектното решение.  

Осветителната уредба да се реализира чрез монтирането на 4 бр. мачти, в допустимите 

спрямо изискванията на UEFA зони с по минимум 36 броя прожектора 2000W/400V на 

мачта " да стане "Осветителната уредба да се реализира чрез монтирането на 4 бр. 

мачти, в допустимите спрямо изискванията на UEFA зони с по минимум 24 броя 

прожектора 2000W/400V на мачта. 

Прожекторите да бъдат избрани с подходящо фотометрие и насочени в прободни точки 

съгласно най-добрите практики и в съответствие с указанията и изискванията към 

спортната инфраструктура на УЕФА, поставени с Ръководство за осветление на 

стадиони, издание 2016 (UEFA Stadium Lighting Guide 2016) за стадиони от Ниво С и в 
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съответствие БДС EN 12193:2009 или еквивалент “Светлина и осветление. Осветление 

на спортни съоръжения”. 

Изборът на прожектори, тяхното конфигуриране и насочване да гарантира постигането 

на следните специфични изисквания за норми на осветеност, поставени като изискване 

от Възложителя, които следва да бъдат постигнати:   

- Средна хоризонтална осветеност Eh ave ≥ 1200 lux,  

- еднородност U1h (мин/макс) ≥ 0,40,  

- еднородност U2h (мин/ср.) ≥ 0,60  

- средна вертикална осветеност Ev ave -0
o
 (централна трибуна) ≥ 750 lux, 

- еднородност U1v-0
о
(мин/макс) ≥ 0,40, 

- еднородност U2 v-0
о
(мин/ср.) ≥ 0,60 

Постигането на специфичните изисквания за норми на осветеност се доказва с 

изпитвателни протоколи от независима лицензирана светлотехническа лаборатория. 

Управлението да се осъществява от табло управление в близост до игрището, главната 

трибуна или тунела за отвеждане на футболистите. Да бъдат предвидени отделни 

режима на работа на осветлението: за официални мачове с ТВ излъчване, официални 

мачове без ТВ излъчване, тренировка и почистване. 

Да бъде предвидена възможността за резервиране на осветлението чрез захранване с 

авариен токозиточник - дизелгенератор, UPS или втори независим трафопост. При 

отпадане на основното захранване (от трафопоста) чрез система от АВР-и аварийния 

токоизточник автоматично да поема захранването на половината от прожекторите 

(симетрично на всяка една мачта). Доставката на авариен токоизточник 

(дизелгенератор или UPS) не е предмет на настоящата поръчка.  

Главното табло на осветлението да се захранва с два симетрично натоварени кабела тип 

СВТ в паралел. Всяка една от мачтите да се захранва с два симетрично натоварени 

кабела тип СВТ. 

Всички захранващи кабели да бъдат положени в гофрирани тръби в изкоп с пясъчна 

подложка. Да бъде предвиден необходимият брой шахти – единични и двойни за 

ревизиране и обслужване на кабелните трасета, като минимално изискване е 

поставянето на шахта при всяка промяна в посоката на кабелното трасе, както и при 

всяко влизане в дроселно, главно или разпределително табло. 

Да се предвиди заземяване на мачтите и главното табло за осветление с 5 бр. 

заземители с по минимум 3 кола и преходно съпротивление не по-голямо от 1Ω. Да 

бъде измерено защитно заземление на всеки заземител и контур и езмерено 

съпротивлението на изолацията на захранващите кабели. 
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Всички силови кабели да бъдат от типа СВТ, а кабелите от дроселните табла до 

прожекторите – от типа СВТ-c (или NYY) и положени в UV-усточиви гофрирани 

тръби. Сеченията на кабелите са съгласно проектни изчисления и гарантират пад на 

напрежение под нормативно допустимите. 

Да бъде предвидено поставянето на осветители за препятствия с нисък интензитет с led 

светлинен източник за всяка една от мачтите. 

Минимални изисквания към елементите на прожекторната осветителна уредба. 

Технически спецификации. 

Минимални изисквания към прожекторните осветителни тела: 

- Корпус от лят алуминий и рефлектор от дълбоко-изтеглен анодизиран алуминий 

с висока степен на чистота;  

- силиконови уплътнение, устойчиви на стареене и висока топлина 

- антивакуумно устройство за предотвратяване на конденз и проникване на влага 

в прожектора 

- устройство за автоматично разединяване на веригата при отваряне корпуса на 

прожектора 

- пусково-запално устройство, монтирано в отделна кутия към рамата на 

прожекторите 

- крепежни елементи от неръждаем метал 

- разграфена скала за насочване (гониометър) 

- гаранционен срок минимум 5 години 

Пусково-регулираща апаратура (електромагнитни дросели) 

- да бъдат съобразени по мощност и работен ток с предивдените за употреба 

метал-халогенни лампи 

- да позволяват монтаж в дроселни табла на отстояние от прожектора до 50м 

- факторът на мощност да бъде компенсирам посредством работни кондензатори 

или кондензаторни батерии до 0,90 

Минимални изисквания към светлинните източници – метал-халогенни лампи (МХЛ) 

- Мощност – 2000W 

- Светлинен поток > 220000lm 

- Ефективност > 110 lm/W 

- Цветна температура > 6000K 

- Индекс на цветопредаване > Ra 70 

- Среден живот (B50) > 4000h 
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- Гаранционен срок – минимум 2 години 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

           Стриктно спазване на поставените изисквания в   раздел „ Опазване на околната 

среда по време на изпълнение на строителството” в проектната документация по част 

ПОИС в т.ч. 

          / Отпадъците от строителството ще се насочат на определени от Общината 

места, след издаване на  направление за депонирането им. 

           / След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е 

длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид – да изтегли 

цялата си механизация и останалите невложени материали, като  остави площадката 

чиста от отпадъци. 

 


