






















































 

Приложение № 1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

към 

обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за реализиране на обект: 

„Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, финансиран по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -

2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони (ЕЗФРСР) 

 

 

I. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА СМР 

I.1. Съществуващо положение 

Обектът се намира на ул. „Д-р Елена Теодосиева“ №1 в град Вършец. Във функционално 

отношение представлява сграда публична общинска собственост и се използва за детска 

градина. Състои се от три корпуса с фуга между тях. Вертикалната комуникация в сградите се 

осъществява посредством 2 бр. стълбища. Предназначението на сградата не е променяно през 

годините. Една част от сградата е надстроена през 1995 г. През 2012 г. е направен частичен 

ремонт, посредством който е изпълнена топлоизолация по цялата фасада на сградата, както и 

по покрива. Подменена е дограмата на сградата с PVC-дограма. 

В сутеренното ниво са разположени обслужващи, складови и технически /инсталационни/ 

помещения и кухня с прилежащи помещения. В надземните 2 нива /първи етаж и втори етаж/ 

са разположени кабинети, на обслужващия персонал - медицинска сестра, домакин, стаи на 

детските групи, спални помещения, разливни помещения, комуникационни площи и 

санитарни възли. 

I.2 Проектно решение 

Допълнително, съгласно конкретното архитектурно решение и предложените мерки за 

изпълнение, са предвидени съпътстващи строително-монтажни работи. В резюмиран вид, 

проектните СМР са следните: 

I.2.1 Мерки по основeн ремонт  

Мярката включва редица строително-монтажни работи - довършителни работи по подове, 

стени и таван, с цел постигане на добър и завършен вид на помещенията. Дейностите са 

подробно описани в количествената сметка към проекта. 



 
I.2.2 Подмяна на ВиК инсталации 

Според ВиК Проект – частична подмяна на ВиК инсталацията на сградата и санитарното 

обзавеждане. 

I.2.3 Подмяна на Електро инсталации 

Според Електро проект – частична реконструкция на Електро инсталацията на сградата и 

подмяна на осветителните тела и ключове. 

I.2.4 Мерки за пожарна безопасност 

Мярката включва изграждане на пожароизвестителна инсталация, доставка и монтаж на 

огнеустойчиви врати, реконструкция на пожарни касети и доставка на ръчни 

пожаротехнически средства. 

I.2.5 Мерки по вертикалната планировка 

Мярката включва реконструкция на тротоарна настилка, обособяване на детски 

площадки, изграждане на дренаж около сградата и възстановяване на настилка около нея. 

I.2.6 Показатели на сградата 

 ПОКАЗАТЕЛ               СТОЙНОСТ 

1 ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 680 м² 

2 РАЗГЪНАТАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1360 м² 

3 РАЗГЪНАТАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ БРУТО 2040 м² 

 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

II.1 Общи изисквания 

 Изпълнението на СМР за ремонт на съществуваща сграда на детска градина „Слънце“, ще се 

извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и на основание на влязло в сила 

разрешение за строеж и подписан протокол, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  

Разрешението за строеж е издадено от Главния архитект на Община Вършец на основание 

съгласуван и одобрен инвестиционен проект. СМР по настоящата обществена поръчка следва 

да бъдат извършвани въз основа на издаденото Разрешение за строеж, одобрения проект ведно 

с количествените и количествено – стойностни сметки към него, които стават неизменна част 

от договора за обществена поръчка. 

Изпълнителят на поръчката трябва да предприеме всички мерки, за да осигури безопасността 



 
на строителната площадка. По време на изпълнение на СМР изпълнителят трябва да спазва 

изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и на 

всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената 

на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация 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 одобрения от Възложителя и компетентните 

органи План за безопасност и здраве за строежа. В процеса на изпълнение на строителните и 

монтажни работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, 

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

строителството. Строежът ще се приема и въвежда в експлоатация съгласно изискванията на 

чл. 177 и чл. 178 от ЗУТ. Всички такси за издаване на окончателни становища и за 

приемателни комисии за въвеждане на обекта в експлоатация са за сметка на Възложителя. 

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражнява строителен надзор съгласно чл. 

166 от Закона за устройство на територията. Възложителят и/или Консултантът могат по всяко 

време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнение и да дават 

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 Изпълнителят за 

нарушение и/или неизпълнение на клаузите в договора. Изпълнителят е длъжен да осигурява 

достъп по всяко време до строителната площадка на упълномощени представители на 

Възложителя и Консултанта. Всички останали ангажименти и отношения между участниците 

в строителството, ще се уреждат съгласно изискванията на Закона за устройство на 

територията, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и клаузите на договора. 

II.2 Специфични изисквания 

II.2.1 Екзекутивна документация 

За цялостното изпълнение на проекта Изпълнителят е необходимо да създава и поддържа 

актуална екзекутивна документация - чертежи, допълнителни изчисления, и др.  

Процедурите по създаване, одобрение, съхраняване и архивиране следва да се координират 

със Строителния Надзор и управлението на проекта от страна на Възложителя. 

В процеса на работа всяка промяна на инвестиционния проект задължително трябва да бъде 

предварително отразена в дневника на обекта и съгласувана най-малко от представител на 

Авторския надзор, Техническия Ръководител на обекта от страна на Изпълнителя и от 

представител на Строителният надзор с необходимата според случая квалификация.  

При подготовка за предаване на обекта, респективно някой участък или подобект, 

Изпълнителят ще изготви окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на 

основата на проектната документация, записите в дневника на обекта, изработените 



 
допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях 

промени при изпълнение на СМР. При комплектоване на екзекутивната документация, на нея 

ще се посочат всички извършени промени и обясненията за тях.  

На актуализиране ще подлежат само тези документи и чертежи, на които се налагат промени с 

оглед на изпълнените СМР, а останалите ще се приложат без изменение подпечатани с печат 

„Важи за екзекутив“. 

Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в 

строителния процес според нормативните изисквания.  

Изпълнителят ще се съобразява с указанията на Строителния надзор относно идентификация и 

контрол на редакциите на проектната документация и ще ги следва през цялото време на 

изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна документация. 

Екзекутивната документация се предава в 5 (пет) броя хартиени копия и CD, съгласно 

изискванията на Възложителя. 

II.2.2 Строителна документация 

Изпълнителят е длъжен да изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими 

документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на 

проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на 

работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни 

изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, 

счетоводството и контрола и др.   

Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно нормативните 

изисквания, както и да спазва указанията и изискванията на Възложителя и на управляващия 

орган по отношение на създаването на необходимите документи, годни за верификация от 

съответните органи, както и да изпълняват всички указания за привеждане и окомплектовка на 

всички документи. 

Документацията ще бъде текущо завеждана в описи по видове, според деловодната система на 

Изпълнителя, така че всеки документ да може да бъде лесно намерен и идентифициран като 

тема и взаимовръзка с други документи. Възложителят чрез посочени от него лица ще 

извършва периодичен контрол по документацията и ще издава задължителни указания, 

съобразени и с правилата за документиране на дейностите, финансирани от ОП на ЕС. 

След завършване на обекта, Изпълнителят ще подреди, опише и предаде на Възложителя 

оригиналите на цялата документация за обекта, освен тази която трябва да се съхранява при 

него, за която Изпълнителят ще направи копия и ще ги предаде на Възложителя.  

Изпълнителят е длъжен да съхранява всички документи, които по закон се съхраняват при 

него и не могат да бъдат предадени на Възложителя след приключване на работите, до края на 



 
изпълнението на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. (освен когато подлежат 

на съхранение за по-дълъг срок по силата на нормативни изисквания). 

Изпълнителят е длъжен, съвместно със строителния надзор, да създава текуща информация за 

ежедневните условия за реализиране на проекта - температура, влажност и валежи, наличност 

на работна ръка и механизация, наличност на техническо ръководство. 

Изпълнителят е длъжен да организира и извърши разработване и одобряване на вътрешни 

графици и документи по организацията на изпълнение, съгласуването им с отговорните 

инстанции до получаване на правата за извършване на дейността, както и на условията на 

институциите. 

Изпълнителят трябва да съобрази работните планове и графици с метеорологичните условия 

технологичните изисквания и спецификата на строителния обект. 

а/ актове и протоколи по време на изпълнение на СМР 

Изпълнителя е длъжен да създаде и/или подпише всички Актове и Протоколи, съгласно 

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

строителството, за съответната категория строеж. 

Изпълнителят е длъжен да окаже пълно съдействие на останалите участници при подготовката 

на досието на обекта за организиране на приемателна комисия.  

Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните 

изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на 

подготовката и провеждането на приемателния процес. 

 

II.2.3 Достъп до обекта 

Изпълнителят следва да организира своята дейност в съответствие с основните документи към 

договора и изискванията на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020. 

Изпълнителят е длъжен да осигурява достъп и информация по всяко време на оправомощени 

лица и длъжности, като: 

· Представители на строителния надзор; 

· Представители на Възложителя или на упълномощени по силата на договор 

длъжностни лица; 

· Представители на ръководните органи на управлението на изпълнението на обекта; 

· Представители на контролни органи по силата на официални разпоредби; 

· Представители на проверяващи или одитиращи органи и институции; 

· Да предоставя информация за медии след официално съгласуване с Възложителя. 



 
· Да съдейства на оправомощените лица за набиране, документиране, архивиране и 

комплектоване на всички необходими документи на Възложителя за 

своевременното финансиране и верифициране на проекта. 

 

II.2.3 Задължителни реквизити във фактурите 

Във всички разходооправдателни документи ще бъдат изписани и поместени задължителен 

текст и реквизити, обозначаващи ролята на ЕС и ПРСР за реализиране на проекта. Указания за 

изпълнение на мерките за информация и публичност по проекта ще бъдат предоставени от 

възложителя на изпълнителя след подписване на договор.  

 

III.ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НАСТОЯЩАТА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

Общо за обект "Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце” – гр. Вършец" са 

предвидени следните видове и количества строително-монтажни дейности: 

№ Видове  строително-монтажните работи мярка количество 

  СМР сутерен     

1 Почистване на съществуваща мозайка - вкл.шлайфане  м² 560 

2 
Сваляне и начукване на блажна боя по стени на коридори 

сутерен 
м² 135 

3 
Премахване на подкожушена мазилка по стени на 

коридори и помещения 
м² 500 

4 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд  м² 500 

5 Направа на вароциментова мазилка по стени м² 500 

6 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд  м² 500 

7 Направа на циментова  шпакловка по стени м² 500 

8 
Нанасяне на мазана хидроизолация - мазана 3 слоя по 

външни стени 
м² 440 



 

9 Нанасяне на дълбокопроникващ грунд м² 500 

10 Полагане на блажна боя по стени до H=150см, вкл. грунд м² 135 

11 
Полагане на вододисперсна антибактериална боя , 

вкл.грунд 
м² 375 

12 Сваляне и начукване на постна боя по тавани м² 560 

13 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд  м² 560 

14 Направа на циментова шпакловка по тавани м² 560 

15 
Полагане на вододисперсна антибактериална боя , 

вкл.грунд 
м² 560 

16 Демонтаж врати с каси 80/200 бр 28 

17 Доставка и монтаж врати 80/200 - алуминиеви , вкл.каса бр 28 

18 Доставка и полагане на ъглопредпазител метален с мрежа м 580 

  WC сутерен     

19 Демонтаж на съществуващ стенен фаянс h=180 м² 42 

20 Премахване на подкожушена мазилка по стени м² 108 

21 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд  м² 108 

22 Направа на вароциментова мазилка по стени м² 108 

23 Демонтаж на стенна керамика до H=1.8см м² 76 

24 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд  м² 22 

25 Доставка и монтаж на керамика по под м² 22 

26 Доставка и монтаж на стенна керамика до H=270см м² 113 

27 
Полагане на антибактериална вододисперсна боя по 

тавани, вкл. грунд 
м² 22 



 

  Ремонт кухня      

28 Сваляне и начукване на постна боя по стени м² 380 

29 Премахване на подкожушена мазилка по стени м² 380 

30 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд  м² 380 

31 Направа на вароциментова мазилка по стени м² 380 

32 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд  м² 380 

33 Направа на циментова  шпакловка по стени м² 380 

34 
Демонтаж на керамични плочки по стени до H=180см, вкл. 

грунд 
м² 98 

35 
Полагане на керамични плочки по стени до H=180см, вкл. 

грунд 
м² 98 

36 
Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, 

вкл. грунд 
м² 380 

37 Сваляне и начукване на постна боя по таван м² 140 

38 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд  м² 140 

39 Направа на циментова  шпакловка по таван м² 140 

40 
Полагане на антибактериална вододисперсна боя по таван, 

вкл. грунд 
м² 140 

41 Подмяна на преградни вътрешни  прозорци с PVC м² 4,67 

  СМР Партер     

42 Почистване на съществуваща мозайка - вкл.шлайфане  м² 130 

43 Демонтаж на ламперии по стени м² 54 

44 Сваляне и начукване на постна боя по стени  м² 232 



 

45 Премахване на подкожушена мазилка по стени м² 232 

46 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд  м² 232 

47 Направа на вароциментова мазилка по стени м² 232 

48 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд  м² 232 

49 Направа на циментова  шпакловка по стени м² 232 

50 Полагане на блажна боя по стени до H=150см, вкл. грунд м² 130 

51 
Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, 

вкл. грунд 
м² 146 

52 Сваляне и начукване на постна боя по тавани м² 90 

53 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд  м² 90 

54 Направа на циментова  шпакловка по тавани м² 90 

55 
Полагане на антибактериална вододисперсна боя по 

тавани, вкл. грунд 
м² 90 

  СМР ГАРДЕРОБНИ     

56 Демонтаж на съществуващ паркет и балатум м² 96 

57 Премахване на компрометирана циментова замазка м² 96 

58 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд  м² 96 

59 Полагане на циментова замазка м² 96 

60 Доставка и монтаж на ламиниран паркет, вкл. перваз м² 96 

  Стени     

61 Сваляне и начукване на постна боя по стени м² 270 

62 Премахване на подкожушена мазилка по стени м² 270 

63 Направа на вароциментова мазилка по стени м² 270 



 

64 Направа на циментова  шпакловка по стени м² 270 

65 Полагане на блажна боя по стени до H=150см, вкл. грунд м² 150 

66 
Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, 

вкл. грунд 
м² 120 

  Тавани     

67 Сваляне и начукване на постна боя по тавани м² 92 

68 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд  м² 92 

69 Направа на циментова шпакловка по тавани м² 92 

70 
Полагане на антибактериална вододисперсна боя по 

тавани, вкл. грунд 
м² 92 

  
СМР ДЕТСКИ ГРУПИ, СПАЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ И 

КАБИНЕТИ 
    

  Подове     

71 Демонтаж на съществуващ паркет и балатум м² 688 

72 Премахване на компрометирана циментова замазка м² 688 

73 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд  м² 688 

74 Полагане на циментова замазка м² 688 

75 Доставка и монтаж на ламиниран паркет, вкл. первази м² 688 

  Стени     

76 Сваляне и начукване на постна боя по стени м² 567 

77  Премахване на подкожушена мазилка по стени м² 567 

78 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд  м² 567 

79 Направа на вароциментова мазилка по стени м² 567 



 

80 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд  м² 567 

81 Направа на циментова  шпакловка по стени м² 567 

82 
Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, 

вкл. грунд 
м² 567 

  Тавани     

83 Сваляне и начукване на постна боя м² 324 

84 Доставка и монтаж на окачен  таван от гипсокартон м² 324 

  СМР ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН     

  Стени     

85 Сваляне и начукване на постна боя по стени м² 90 

86 Премахване на подкожушена мазилка по стени м² 90 

87 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд  м² 90 

88 Направа на гипсова мазилка по стени по стени м² 90 

89 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд  м² 90 

90 Направа на циментова шпакловка по стени м² 90 

91 Полагане на блажна боя по стени до H=150см, вкл. грунд м² 55 

92 
Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, 

вкл. грунд 
м² 45 

  Тавани     

93 Сваляне и начукване на постна боя по греди м² 93 

94 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд  м² 93 

95 Направа на циментова шпакловка по стени м² 93 

96 Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, м² 93 



 
вкл. грунд 

  
СМР САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ, РАЗЛИВНИ И 

СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ 
    

  Подове     

97  Доставка и монтаж на подова керамика м² 96 

  Стени     

98 Демонтаж на съществуващ стенен фаянс h=180 м² 221,8 

99 Премахване на подкожушена мазилка по стени м² 332,75 

100 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд  м² 332,75 

101 Направа на вароциментова мазилка по стени м² 332,75 

102  Доставка и монтаж на стенна керамика до H=180см м² 221,8 

103 
Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, 

вкл. грунд 
м² 332,75 

  Тавани     

104 Сваляне и начукване на постна боя по греди и таван м² 95,4 

105 Направа на гипсова шпакловка по греди м² 95,4 

106 Полагане на латекс по греди, вкл. грунд м² 95,4 

107 Доставка и монтаж на окачен  таван от гипсокартон м² 95,4 

108 
Подмяна вътрешна преградна  дограма- WC-групи с PVC 

дограма  
м² 32 

  
МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ, ДОМАКИН, СЕРВИЗНО 

ПОМЕШЕНИЕ КЪМ САЛОН 
    

109 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд  м² 108 



 

110  Направа на циментова шпакловка по стени м² 108 

111 Полагане на блажна боя по стени до H=150см, вкл. грунд м² 60 

112 
Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, 

вкл. грунд 
м² 48 

  Тавани     

113  Направа на циментова шпакловка по тавани м² 33,5 

114 
Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, 

вкл. грунд 
м² 33,5 

  Подмяна на дограма     

115 Демонтаж на съществуваща неотваряема дограма  м² 3,5 

116 

Доставка и монтаж на PVC дограма  с двоен стъклопакет  с  

обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤ 1,40 

W/m2K 

м² 3,5 

117 

Доставка и монтаж на външни подпрозоречни первази от 

гладка, прахово боядисана, поцинкована ламарина с PVC  

покритие, d=0.75mm, цвят RAL: 9002  . С дължина на 

разгъвката до 25 cм, вкл.крепежи. 

м 2 

118 Подмазване вътрешно по страници на прозорци и врати м 20 

119 
Шпакловане вътрешно на рамки около прозорци и врати от 

всякакъв вид до 0,50 m 
м 20 

120 Грундиране  около прозорци и врати до 0,50 m - вътрешно м 20 

  Ремонт покрив     

121 

Доставка и полагане на топлинна изолация XPS с дебелина 

δ=10 см с коефициент на топлопроводност λ=0,032 W/mK 

по покрив  

м² 670 



 

122 
Доставка и полагане на битуминизирана хидроизолация 

един пласт със лепене (първи слой) 
м² 670 

123 
Доставка и полагане на битуминизирана хидроизолация с 

минерална посипка (втори слой) 
м² 670 

124 Доставка и полагане на пароизолация по покрив м² 670 

125 Направа на замазка за наклон със средна дебелина 6 см м² 670 

126 
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди полагане на 

топлоизолационна система 
м² 670 

127 

Доставка и монтаж на окомплектовъчен елемент от 

поцинкована ламарина, с дебелина 0.75мм  -  шапка 

припокривен борд - с разгъвка до 70см вкл. крепежи (по 

Арх. детайл) 

м 225 

128 

Доставка и монтаж на притягаща шина от поцинкована 

ламарина с дебелина 2.5мм,  с разгъвка до 10см, 

включително крепежи, при обръщане на хидроизолация 

при покривен борд (по Арх. детайл) 

м 225 

129 Почистване на покрив от стр.отпадъци  м² 670 

130 
Демонтаж на  съществуваща хидроизолация по покрив и 

бордове   
м² 670 

131 
Демонтаж на стара  обшивка от поцинкована ламарина по 

бордове  
м 225 

  Подмяна на осветителни тела, ключове и контакти     

132 

Демонтаж, доставка и монтаж осветително тяло LED 

плафониера 11W, за директен монтаж, 

опалов разсейвател, IP20  

бр 95 

133 

Демонтаж, доставка и монтаж осветително тяло LED 

плафониера 11W, за директен монтаж, 

опалов разсейвател, IP20 (влагозащитен) 

бр 133 



 

134 
Доставка и монтаж осветително тяло LED плафониера/ 

аплик 10W, IP44, с предпазна решетка (входове) 
бр 3 

135 Доставка и монтаж ключ обикновен скрита инсталация бр 25 

136 
Доставка и монтаж PIR детектор за движение, за монтаж на 

открито 
бр 3 

137 Доставка и монтаж контакт обикновен скрита инсталация бр 45 

  Саниране на сградата, което да включва:     

138 

Ремонт  на вертикални ВиК щрангове  , шприцоване на 

местата с липса на бетоново покритие на армировката и 

обмазване с цимент и лепилен разтвор 

бр 13 

139 
Ремонти и запълване на пукнатини по стени и тавани с 

готов разтвор за пукнатини. 
м² 118 

  Технически мерки по част КОНСТРУКТИВНА     

  
Укрепване на съществуваща тераси на втори етаж 

фасади Юг 
    

140 Укрепваща стоманена конструкция стом профил кг 1164 

141 Aкери HST M16 бр 78 

142 Къртене на мозайка по тераси м² 73,8 

143 Полагане на циментова замазка за наклон с дебелина 3-5см м² 73,8 

144 Полагане на хидроизолация върху тераса м² 73,8 

145 
Полагане на ново покритие тераси с мразоустойчив 

гранитогрес 
м² 73,8 

146 Полагане на улук по ръб тераса м 36 

147 
Възстановяване на бетоново покритие и оголена армировка 

с репариращ разтвор 
м 40 



 

148 
Възстановяване на бетоново покритие и оголена армировка 

с репариращ разтвор долен ръб тераси 
м² 73,8 

149 Доставка и монтаж на навес с покритие от поликарбонат м² 75 

  Тераси Кота +0.00     

150 
Възстановяване на бетоново покритие и оголена армировка 

с репариращ разтвор 
м 37 

151 
Възстановяване на покритие тераса с мразоустойчив 

теракот по чело тераси 
м² 9 

152 
Възстановяване на бетоново покритие и оголена армировка 

с репариращ разтвор 
м² 9 

  Технически мерки по част ВиК     

  
 ОТВОДНЯВАНЕ НА ПОКРИВА И ВОДОСТОЧНИ 

ТРЪБИ 
    

153 Доставка и монтаж на улук м 200 

154 Доставка и монтаж на водосточна тръба Ф110 м 120 

155 демонтаж на улук м 200 

156 демонтаж на водосточна тръба Ф110 м 120 

  ПОДМЯНА НА САНИТАРНА АРМАТУРА     

157 Демонтаж на съществуващи детски умивалници бр. 14 

158 Демонтаж на съществуващи детски тоалетни чинии бр. 18 

159 Доставка и монтаж на  детски умивалници бр. 14 

160 Доставка и монтаж на  детски тоалетни чинии бр. 18 

161 Демонтаж на съществуващи детски душове бр. 12 

162 Доставка и монтаж на детски душове бр. 12 



 

163 Демонтаж на съществуващи умивалници персонал бр. 3 

164 Демонтаж на съществуващи  тоалетни чинии персонал бр. 4 

165 Доставка и монтаж на  умивалници персонал бр. 3 

166 Доставка и монтаж на тоалетни чинии персонал бр. 4 

167 Демонтаж на съществуващи  канализационни клонове м 120 

168 Доставка и монтаж на нови канализац. клонове PVC110 м 120 

169 Доставка и монтаж на сифон за баня  бр 12 

170 Доставка и монтаж на тръба Ф50 за сифони м 35 

171 Демонтаж на съществуващи  душове персонал бр 3 

172 Доставка и монтаж на душове персонал бр 3 

173 Демонтаж на съществ. смесители -перално помещение бр 4 

174 
Доставка и монтаж на нови  смесители -перално 

помещение 
бр 4 

175 Демонтаж на съществуващи смесители -кухня бр 9 

176 Доставка и монтаж на нови  смесители -кухня бр 9 

177 Демонтаж на съществ. смесители -разливни помещения бр 4 

178 
Доставка и монтаж на нови смесители -разливни 

помещения 
бр 4 

  
 МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА 

ИНСТАЛАЦИИ 
    

180 

Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо 

действие,монтиран на мачта с Heff=2 .5 m, ниво на защита 

III- D=60 m, радиус на защита R=33 m 

бр. 1 



 

181 Доставка и монтаж на метална кутия и контролна клема бр. 2 

182 Измерване преходното съпротивление на заземител бр. 2 

183 

Направа на заземител от 3 броя заземителни колове 

кръстати/тръбни с дължина 1,5m на 0,8m под терена 

вертикално един върху друг 

бр. 2 

184 
Доставка на мълниеотводен проводник AlMgSi 0,5, 

положен открито по покрив с вкл. носачи 
м 50 

185 
Доставка на мълниеотводен проводник AlMgSi 0,5, 

положен открито по носачи 
м 21 

186 
Доставка на поцинкована шина Fe 40/4mm, полагане 

директно в изкоп, включително направа на изкоп  
м 6 

  Технически мерки по част: Пожарна безопасност     

187 
Доставка и монтаж на Пожароизвестителна инсталация 

съгласно проект 
бр 1 

188 Доставка и монтаж на пожароизвестителни датчици бр 80 

189 Доставка и монтаж на Сирена бр 7 

190 Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител бр 4 

191 Доставка и полагане на кабел J-Y/L/Y 2х1,0 м 850 

192 
Доставка и монтаж на Врати с паник брава отделящи 

стълбите от общите части EI 30 
м² 37,12 

  

  
ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
    

  Демонтажни работи     

1 Разбиване и натрошаване на бет. /просичане / м³ 6,00 



 

2 Разбиване и извозване на съществуващи настилки  м2 380,00 

3 Разбиване и натрошаване на бет. н-ка м2 380,00 

4 

Почистване на повърх.от почва, издънкова и 

самонастанила се храстова растителност, камъни, 

растителна почва -изкоп 

м³ 7,00 

  Настилки и дренаж     

5 Изкоп и извозване, за основи и настилки - ръчен м³ 237 

6 Изкоп и извозване, за основи и настилки - машинен м³ 553 

7 
Доставка и полагане на арм.бетон С16/20 при водоплътна 

н-ка около сградата  10см 
м³ 63,00 

8 Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20 ф8 кг 1323,00 

9 
Насипване и уплътняване на заклинен трошен камък 

/минералбетон/ фракция от 0-25мм d=15см под вод.н-ка 
м³ 84,00 

10 
Доставка и полагане на  бетонови  плочи  20/10/6см цв.сив  

на цименто - пясъчен р-р 4см 
м² 430,00 

11 
Насипване и уплътняване на несортиран трошен камък 

фракция от 0-45мм под  н-ка бет.плочи 15 см 
м³ 95,00 

12 
Доставка и полагане на градински бордюр 8/16/50см   БДС 

EN 1340 с бетон С16/20 
м 647,00 

13 Укрепване на изкоп м² 208 

14 Очукване на бетон по външни стени м² 376 

15 Обработка корозирал бетон м² 376 

16 Полагане на грунд м² 376 

17 Полагане на ТИ XPS 5 см м² 376 

18 Полагане на хидроизолация м² 376 



 

19 Полагане на протекторен пласт м² 564 

20 Направа на дренаж с основа от трошен камък м³ 172 

21 Полагане на дренажна тръба Ф160 м 215 

22 Полагане на ревизионна шахта Ф160 бр 12 

23 Доставка и монтаж на геотекстил  м² 850 

   Спортна площадка     

24 
Доставка и полагане на арм.бетон С16/20 при спортна 

площадка 20см 
м³ 27,00 

25 Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20 ф8 кг 432,00 

26 
Насипване и уплътняване на заклинен трошен камък 

/минералбетон/ фракция от 0-25мм d=25см под вод.н-ка 
м³ 33,75 

27 
Доставка и полагане ударопоглъщаща настилка тип 

"Изкуствена трева" 
м² 135,00 

28 Доставка и монтаж на малки футболни врати с мрежа бр. 2,00 

  Детска площадка - 4 бр.     

29 Доставка и полагане на арм.бетон С16/20,  20см м³ 121,60 

30 Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20 ф8 кг 1945,60 

31 
Насипване и уплътняване на заклинен трошен камък 

/минералбетон/ фракция от 0-25мм d=20см под вод.н-ка 
м³ 121,60 

32 
Доставка и монтаж на ударопоглъщаща настилка 4см   - 

плочи 
м² 608,00 

33 

Доставка и монтаж на кошче за отпадъци 50 л, бетон с 

декоративна повърхност, поцинкована вложка, височина 62 

см, тегло - 110 кг 

бр 16,00 



 

34 

Доставка и монтаж на пейка - крака от чугун, прахово 

боядисване за защита от външно влияние; дърво - бълг 

смърч, поцинковани стоманени болтове, дълж - 180 см, 

шир - 73 см, височина 80 см, тегло 65 кг 

бр 17,00 

35 

,Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирана 

интерактивна игра - Замък - до 3 г и от 3 до 12 г., 

материали - метал, дърво, PVC,HDPE, за пързаляне, 

катерене, спускане, лазене, промушване, адаптирано за 

деца с увреждания 

бр 1,00 

36 

Доставка и монтаж на съоръжение Съоръжения за баланс и 

катерене - от 3 до 12 г, катерене, скачане, общуване, пазене 

на равновесие; материали - метал,  PVC,HDPE, дърволекс 

бр 1,00 

37 

Доставка и монтаж на съоръжение Съоръжения за баланс и 

катерене - от 3 до 12 г, катерене, скачане, общуване, пазене 

на равновесие; материали - метал,  PVC,HDPE 

бр 2,00 

38 

Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирани 

съоръжения  - от 3 до 12 г,  метал, дърво, PVC,HDPE, за 

пързаляне, катерене, спускане, лазене, промушване, 

адаптирано за деца с увреждания 

бр 1,00 

39 

Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирани 

съоръжения  - Пързалка с тунел - до 3 г и от 3 до 12 г., 

метална конструкция с дърволексова вложка, до 3 г и от 3 

до 12 г., метална конструкция с дърволексова вложка, за 

пързаляне, катерене, спускане, лазене, промушване.., 

адаптирано за деца с увреждания.., адаптирано за деца с 

увреждания 

бр 1,00 

40 

Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирани 

съоръжения пързалка - до 3 г и от 3 до 12 г., метална 

конструкция с дърволексова вложка, за пързаляне, 

катерене, спускане, лазене, промушване..; синтетична 

ударопоглъщаща настилка 

бр 1,00 



 

41 

Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирано 

съоръжение пързалка - до 3 г и от 3 до 12 г., метална 

конструкция с дърволексова вложка, за пързаляне, 

катерене, висене, общуване 

бр 1,00 

42 

Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирано 

съоръжение -  до 3 г и от 3 до 12 г., метална конструкция с 

дърволексова вложка, за пързаляне, катерене, спускане, 

пазене на равновесие, адаптиран за деца с увреждания; 

материали - метал, дърво, PVC,HDPE, дърволекс 

бр 1,00 

43 

Доставка и монтаж на съоръжение въртележка - до 3 г и от 

3 до 12 г., за въртене, пазене на равновесие, адаптирано за 

деца с увреждания; материали - метал, полипропилен, гума, 

лагерни конфигурации, HDPE 

бр 1,00 

44 

Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирана 

интерактивна игра - Лабиринт - до 3 г и от 3 до 12 г., за 

учене, общуване, адаптирано за деца с увреждания, 

метална конструкция с дърволексова вложка 

бр 1,00 

45 

Доставка и монтаж на съоръжeние - животно -  до 3 г и от 3 

до 12 г., за учене, общуване, адаптирано за деца с 

увреждания, метална конструкция с дърволексова вложка 

бр 2,00 

46 

Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирана 

интерактивна игра - Тунел - от 0 до  до 3 г. и от 3 до 12 г., 

за катерене, скачане, общуване; материали - метал, 

PVC,HDPE 

бр 3,00 

47 

Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирана 

интерактивна игра - Пързалка - до 3 и от 3 до 12 години; за 

пързаляне, катерене, общуване; метална конструкция с 

дърволексова вложка 

бр 1,00 

48 

Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирана 

интерактивна игра - Люлка - до 3 и от 3 до 12 години; за 

пързаляне, катерене, общуване; метал, дърволекс, PVC, 

верига, експандирана гума 

бр 3,00 



 

49 

Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирана 

интерактивна игра - Пързалка - до 3 и от 3 до 12 години; за 

пързаляне, катерене, общуване; метална конструкция с 

дърволексова вложка 

бр 1,00 

  Площадка – Безопасност на движението     

50 
Фрезоване на съществуваща компроментирана асфалтова 

настилка 
м² 224,00 

51 Първи битумен разлив м² 224,00 

52 Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - 4 см м² 224,00 

53 Втори битумен разлив м² 224,00 

54 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см м² 224,00 

55 Полагане на маркировка с бяла боя м² 20,00 

  Асфалтов достъп     

56 
Фрезоване на съществуваща компроментирана асфалтова 

настилка 
м² 748,00 

57 Първи битумен разлив м² 748,00 

58 Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - 4 см м² 748,00 

59 Втори битумен разлив м² 748,00 

60 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см м² 748,00 

  Други      

61 Възстановяване и репарация на външна ограда м 270 

 

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на 

гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на 

строителния обект. Всички дейности, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с 

проекта и с изискванията на нормативните документи.  



 
Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, 

подзаконовата нормативна уредба и одобрения технически проект, респективно следва да се 

изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове, 

настоящата Документация и техническата спецификация. 

Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към 

строежите, определени в Приложение І на 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 на 

Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за: 

1. механично съпротивление и устойчивост; 

2. безопасност в случай на пожар; 

3. хигиена, здраве и околна среда; 

4. достъпност и безопасност при експлоатация; 

5. защита от шум; 

6. икономия на енергия и топлосъхранение; 

7. устойчиво използване на природните ресурси. 

Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на 

нормативните актове за: 

1. опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти 

и на недвижимите културни ценности; 

2. инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии; 

3. физическа защита на строежите. 

В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на 

основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и отговарят на изискванията, 

определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по чл. 9, ал. 

2, т. 5 от същия закон. 

Контролът на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ се осъществява от консултанта 

при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при 

упражняване на строителен надзор. 

Административният контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при 

проектирането и строителството се осъществява от органите по чл. 220 – 223 от ЗУТ. 

Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната 

площадка, строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, междинни и 



 
заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се 

документират от представителите на страните по сключените договори. 

При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт заинтересуваната страна отправя 

писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако представител на 

поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, страната се замества 

от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице. 

Всички предписания, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за 

това лица и специализираните контролни органи, се вписват в заповедната книга на строежа, 

която се съхранява на строежа. 

Изпълнителят е длъжен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с което 

поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности, до приемане на обекта 

от Възложителя. 

Обектът да бъде изпълнен в завършен вид с готовност за въвеждане в експлоатация, като 

качеството на извършваните СМР, да бъде в съответствие с всички действащи нормативни 

изисквания. 

 

IV. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ 

В цената на строително-монтажните работи, Строителят следва да включи в цената всички 

необходими материали, включително транспортни разходи за доставка, съхранение, 

вертикален и хоризонтален транспорт до мястото на влагане, добавки за подобряване на 

консистенцията против замръзване, при необходимост, всички необходимо присъщи трудови 

операции, материали и консумативи за предпазване на извършените до момента СМР, 

предпазни средства, аксесоари, проверка на основата, временни репери. 

Всички материали влагани, съгласно изискванията на тази спецификация трябва да имат 

декларация на производителя в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. Предложените от 

Изпълнителя машини и оборудване, които се изискват за изпълнението, трябва да бъдат 

одобрени от Възложителя.  

В съответствие с изискването на чл. 2, ал. 2 на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за 

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

(Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.), строителните продукти, предназначени за трайно влагане в 

сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните 

изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на 

експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните 

изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са 

подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания.  



 
В строежа трябва да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на 

основните изисквания към строежите, определени в приложение I на 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 (Регламент (ЕС) № 305/2011), както следва: механично съпротивление 

и устойчивост на строителната конструкция и на земната основа при натоварвания по време на 

строителство и при експлоатационни и сеизмични натоварвания; безопасност в случай на 

пожар; хигиена, здраве и околна среда; достъпност и безопасност при експлоатация; защита от 

шум; икономия на енергия и топлосъхранение и устойчиво използване на природните ресурси. 

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за определяне 

на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти: 

§ „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и 

пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито 

експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики 

на строежите по отношение на основните изисквания към строежите; 

§ „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен 

производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които 

трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите; 

§ „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния 

продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите; 

§ „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните 

показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, 

клас или в описание. 

Доказването на това изискване, съгласно разпоредбите на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. се 

извършва като: 

§ За строителни продукти, за които има влезли в сила хармонизирани стандарти или 

издадена европейска техническа оценка (ЕТО), се представят: 

- декларация за експлоатационните показатели на продукта и маркировка „СЕ”, 

съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011; 

- инструкции за употреба на продуктите; 

- информация за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 

относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 

(REACH), когато такава се изисква за продукта. 

§ За строителните продукти, за които няма влезли в сила хармонизирани стандарти и не е 

издадена ЕТО, се представят: 



 
- декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно приложение 

1 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.; 

- инструкции за употреба на продуктите; 

- становище за допустимост на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита 

на населението” за строителните продукти, които са предназначени за 

огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за 

предотвратяване на експлозии; 

- информация за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 

относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 

(REACH), когато такава се изисква за продукта.  

§ Декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за 

индивидуални продукти, по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на 

Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. и съгласно чл. 4, ал. 3 от същия нормативен акт. 

Цитираните документи се представят задължително на български език, с изключение на 

информацията, придружаваща маркировката „СЕ”, която когато е на чужд език трябва да бъде 

придружена от превод на български език.  

Декларациите следва да посочват/описват съответствие с българските национални изисквания 

по отношение на предвидената употреба, когато такива са определени, и на изискванията на 

одобрения инвестиционен проект за изпълнение на строежа. 

Всички елементи, детайли, материали и съоръжения, осигурени за влагане в строежа, според 

условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Всяка доставка на материали и 

оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя трябва да е 

придружена от декларации, съставени по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011, респ. на 

Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. Материали и строителни продукти, които не покриват и не 

удовлетворяват якостните изисквания и имащи дефекти като изкривявания, отчупвания, 

пукнатини, както и елементи, имащи отклонения от проектните геометрични размери извън 

нормативно допустимите такива не се допускат за влагане в строежа, контролът за което е в 

отговорност на лицето в състава на Изпълнителя, назначено за контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни 

продукти със съществените изисквания за безопасност. Използвани материали и съоръжения 

няма да бъдат приети за влагане.  

Всички произведени продукти или оборудване, предназначени за влагане в строежа, да бъдат 

доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени 

с инструкции за експлоатация и поддръжка, когато са приложими такива. Не се допуска 

замяната на един вид материал като вид, геометрични размери и физико-механични 

характеристики с друг материал без изричното съгласие на Възложителя. Същото се отнася и 



 
за отделни промени на детайли и технология на изпълнение. 

Декларациите следва да посочват/описват съответствие с българските национални 

изисквания по отношение на предвидената употреба, когато такива са определени, и на 

изискванията на одобрения инвестиционен проект за изпълнение на строежа.  

Всички елементи, детайли, материали и съоръжения, осигурени за влагане в строежа, според 

условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Всяка доставка на материали и 

оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя трябва да е 

придружена от декларации, съставени по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011, респ. на 

Наредба №РД-02-20-1 от 2015 г. Материали и строителни продукти, които не покриват и не 

удовлетворяват якостните изисквания и имащи дефекти като изкривявания, отчупвания, 

пукнатини, както и елементи, имащи отклонения от проектните геометрични размери извън 

нормативно допустимите такива не се допускат за влагане в строежа.  

 Всички произведени продукти или оборудване, предназначени за влагане в строежа, да 

бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, 

придружени с инструкции за експлоатация и поддръжка, когато са приложими такива. Не се 

допуска замяната на един вид материал като вид, геометрични размери и физико-механични 

характеристики с друг материал без изричното съгласие на Възложителя. Същото се отнася и 

за отделни промени на детайли и технология на изпълнение. 

 V. ИЗИСКВАНЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ 

УСЛОВИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 V.1 Общи изисквания 

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да осигурява 

изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба 

№2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително ремонтните 

работи. 

Изпълнителят следва да спазва стриктно изискванията на Плана за безопасност и здраве (ПБЗ) 

– приложение към Договора, както и при необходимост да го доразработи и съгласува със 

съответните органи. 

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури максимална безопасност за живота и 

здравето на преминаващи в района на строителната площадка, както и да не допуска 

замърсяване със строителни материали и отпадъци. 

Преди започване на изпълнението на строителните работи е необходимо участъците да бъдат 

сигнализирани с табели, ограничаващи достъпа на МПС и указващи (ако има такива) опасните 

места като изкопи, траншеи и др. Последните трябва да бъдат оградени. 

Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен 



 
инструктаж. 

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни 

проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на: 

- наличие на длъжностно лице по безопасност и здраве и план по безопасност на 

обекта; 

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно 

действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на 

инструктажите за безопасна работа; 

- наличие на обекта  на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.; 

- организация на строителната площадка – сигнализация, монтиране на предпазни 

съоръжения, огради; 

- състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка 

на безопасна експлоатация; 

- Поставяне на необходимите пътни знаци и табели, указващи опасностите и 

обособяващи зоната на работното поле. 

При работа с ел. уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени.  

Длъжностното лице по безопасност и здраве и техническият ръководител трябва да 

наблюдават неотлъчно работата. Когато е необходимо ще преустановят работа, за съгласуване 

на по-нататъшни действия с представител на Авторския надзор. 

На обекта да бъде въведена „Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и 

извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена 

чрез Наредба №3 от 31.07.2003 год. на Министерството на Труда и Социалната Политика и 

Министерство на Здравеопазването. 

V.2 Мерки за намаляване и контрол на риска при изпълнение на СМР  

Работа на открито – за работещите на обекта, стриктно да спазват правилата за безопасна 

работа при гореописаните видове работи , носене на лични предпазни средства – каски, 

колани, подходящо работно облекло за сезона – да се осигури промазано работно облекло, 

ръкавици и обувки /ботуши/, което да предпазва от дъжд; да се осигури топло помещение за 

почивка при студено време и тонизиращи напитки; 

Опасност от движещи се машини, транспортни средства и елементи от тях – предпазни 

устройства на открити движещи се части и елементи; обзорност от командния пункт; 

осигуряване на необходим габарит; знаци и  сигнали за безопасност на труда; наблюдаващо 

лице – сигнализиращо работещите за опасно приближаване в зоната на работещата машина, 

съоръжение, транспортно средство; 



 
Работа с тежести – използване на съоръжения и механизми за транспортиране, повдигане, 

пренасяне и влагане на товарите и материалите; 

При изкопни работи – укрепване на изкопите; ограждане, сигнализиране; взаимодействие 

между багериста, сигналиста и работещите; 

При преместване на товари с повдигателни съоръжения и при  влагането им – 

надеждното им захващане и укрепване чрез изпитани кошници и др. приспособления, 

намаляващи вероятността от падане на товарите и причиняване на наранявания и травми; 

осигуряване на габарит; знаци и сигнали при преместване на товарите; сигналист  - 

предупреждаващ за опасности; 

Опасност от остри ръбове, стърчащи и изпъкнали елементи от конструкции и 

съоръжения – маркиране на същите, ограждане, сигнализиране и при възможност тяхното 

отстраняване; ползване на ЛПС – работно облекло, ръкавици, обувки; 

Опасност от удар в препятствие, подхлъзване, загуба на равновесие и падане на ниво, 

поради неравни и хлъзгави повърхности, терени, площадки – осигуряване на оптимални 

площи и проходи за транспорт и обработка на материалите; отстраняване на неравностите и 

обработка на хлъзгавите участъци; ограждане, сигнализиране на опасните места; повишено 

внимание;  

Опасност от падане от височина – при работа с преносими стълби, платформи, да се 

използват технически изправни, добре и правилно укрепени стълби; платформи, ползване на 

монтажни колани и др. средства срещу падане от височина; предпазни парапети; повишено 

внимание при работа на тях; наблюдение на процеса; ежедневни инструктажи; 

Опасност от електрически ток – с ел. уредби и съоръжения, намиращи се под напрежение да 

работят само лица, които имат необходимата правоспособност и квалификационна група по 

ел. безопасност; да не се допускат открити и достъпни тоководещи части, намиращи се под ел. 

напрежение; да се използват изправни удължители; да се осигури защита от директен и 

индиректен допир до ел.съоръжения и уредби, инсталации – чрез заземяване и зануляване и 

др. средства; да се използват знаци и сигнали по ел. безопасност, да се работи при 

изключително напрежение и повишено внимание при изкопни работи и при изграждане на ел. 

кабелна мрежа , улично осветление; задължително инструктиране на персонала; 

Опасност от шум и вибрации  - при работа с булдозер , багер, трамбовка, канго и др. шумни 

машини, инструменти и съоръжения – да се осигурят и ползват антифони и виброгасящи 

ръкавици и килимчета; екраниране на шума; режим на труд и почивка; периодични 

медицински прегледи; 

Опасност от газове и пари с вредно, дразнещо и токсично действие, отделяно  при 

заваръчни процеси и асфалтови работи – да се осигурят подходящи предпазни маски за 

недопускане на инфекции, алергии и отравяния, да се осигурят противоотровни – тонизиращи 



 
напитки, лекарствени средства; познаване на токсичните вещества; инструкции за безопасна 

работа с тях; режим на труд и почивка; периодични медицински прегледи; 

Опасност от съоръжения с повишена опасност /бутилки с газ под налягане/ - спазване 

изискванията на Наредба N°7 на МТСП и МЗЗ от 1999г.; Наредба N°28 ДВ бр.101 от 1992г. за 

безопасна работа със съдове под налягане; 

Да се осигурят санитарно – битови условия за лична хигиена на работниците по време и 

след приключване на работата – тоалетни, шкафове за облекло, мивки, миещи препарати. 

Задължително провеждане на периодични медицински прегледи – за следене на 

отклонения в здравословното състояние на работниците; 

Нервно – психическо напрежение при тежка физическа работа – спазване нормите за 

физическо натоварване по Наредба N°16 ДВ бр.54 от 1999г.; прилагане на физиологичен 

режим на труд и почивка и задължително минаване на периодичен медицински преглед. 

Работни операции и дейности, застрашаващи външни или случайно намиращи се на 

работното място лица – на видно място да се поставят писмени разпореждания и нагледни 

материали, отнасящи се до реда и опасностите, характерни за работното място; инструктиране 

на лицата; 

При работа с подизпълнители организации и фирми – писмено регламентиране на 

задълженията на страните за отговорностите по безопасни условия на труд при изпълнение на 

СМР; съгласуваност на дейностите; инструктажи по ЗБУТ; 

Опасност от пожар – За преодоляване на значим риск от значими материални щети е 

необходимо да се осигурява безопасността, съгласно Чл. 84 на Наредба N°7 от 1999г.; да се 

подържат в изправност противопожарните уредби; да се осигурят пътища за евакуация. 

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Освен предвидените в Проекта, от Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не 

уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето дървесни видове, като за целта 

представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на 

разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ДВ.бр.25 от 26 Март 2019г). 

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.  

Изпълнителят е длъжен да води дневник за управление на отпадъците и транспортен 

дневник за извозване на строителните отпадъци съгласно чл.11, ал.10 и 11 от ЗУО. 

Зоните за изхвърляна на изкопната пръст и строителните отпадъци трябва да са 

съгласувани с Общината. 



 
Изпълнителят трябва  своевременно да отстранява и премахва от района на работните 

площадки всички отломки, изкопани земни маси и отпадъци, но не по рядко от веднъж 

седмично. 

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва 

да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и 

в имотите на съседните собственици.  

Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с действащата нормативна 

уредба, на депо посочено от Общината. 

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

отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се 

изисква съгласно настоящото, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и 

изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките. Направените 

във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, или ще бъдат дължими от 

Изпълнителя.  

Маршрутите на превозните средства от и към строителната площадка трябва да са 

съгласувани с изискванията на Община Вършец. 

 Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността на възложителя, 

която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие 

на работата му по изпълнение на поръчката. Всяка щета или повреда причинена от действие, 

пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и 

задоволителен начин от и за сметка на Изпълнителя.  

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да 

предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на обекта сгради и 

пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален 

пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки. 

 

VII. ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ 

Изпълнителят следва, за своя сметка, да изработи и постави информационна табела  

Табелата следва да бъдат изработена в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 

22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи и да съдържа:  

1. дата на откриване на строителната площадка;  

2. номер и дата на разрешението за строеж;  

3. точен адрес на строителната площадка;  

4. възложител/и (име/на и адрес/и);  



 
5. вид на строежа;  

6. строител/и (име/на и адрес/и);  

7. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране 

(име/на и адрес/и);  

8. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и 

адрес/и);  

9. планирана дата за започване на работа на строителната площадка;  

10. планирана продължителност на работа на строителната площадка;  

11. планиран максимален брой работещи на строителната площадка;  

12. планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на 

строителната площадка;  

13. данни за вече избрани подизпълнители.  

14. финансиращ орган, лого на финансиращия орган, № на договор за БФП 

Проектът и местоположението на табелата следва да се съгласува предварително с 

Възложителя и да се одобри по надлежния ред (съгласно изискванията на ЗУТ).  

VIII. СРОКОВЕ 

VIII.1 Срок за изпълнение на СМР 

Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за 

откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа 

(Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от 

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

строителството). 

VIII.2 Гаранционни срокове 

Гаранционните срокове следва да бъдат не по-кратки от посочените в Наредба № 2 от 31 юли 

2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти. Некачествено свършените работи и некачествените материали и изделия по време на 

гаранционните срокове ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е 

задължен да влага в строежа само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на 

съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите изисквания и 

спецификации. 

 

ВАЖНО!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал.2 от ЗОП и чл. 49, ал. 2 от ЗОП да 

се счита добавено и да се чете "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по 

настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации 



 
или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, специфичен 

процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.  

На основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП, когато техническите спецификации са определени 

съгласно чл. 48, ал. 1, т. 2, възложителят не може да отстрани оферта на основание, че 

предложеното строителство, доставки или услуги не съответства на посочения стандарт, 

спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, ако участникът докаже в 

своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52, че 

предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, 

определени от техническите спецификации.  

На основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП, когато технически спецификации са определени 

съгласно чл. 48, ал. 1, т. 1, възложителят не може да отстрани оферта за строителство, 

доставки или услуги, които съответстват на български стандарт, въвеждащ европейски 

стандарт, европейска техническа оценка, обща техническа спецификация, международен 

стандарт или стандартизационен документ, установен от европейски орган по 

стандартизация, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, 

включително чрез доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че тези стандартизационни 

документи се отнасят до определените от възложителя изисквания за работни 

характеристики и функционални изисквания.  

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите 

Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN 

или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България 

и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с 

нестандартни материали. 

 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































