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Приложение № 2 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Настоящата техническа спецификация, съставлява неразделна част от документацията на 

обществената поръчка с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Ремонт и 

обновяване на спортна инфраструктура в ПИ с идентификатор 12961.40.913 по КК и КР на 

гр. Вършец, местност „Парк“, 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). 

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР 

 

Изпълнението на СМР 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.  

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 от ЗУТ. 

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. 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Обектът се намира в ПИ с идентификатор 12961.40.913 по КК и КР на гр. Вършец, местност 

„Парк“. 
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ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

Строително-монтажните дейности, съгласно одобрения инвестиционен проект включват 

следното:  

1. Дейности по ремонт и обновяване на баскетболно игрище: На мястото на съществуващото 

баскетболно игрище ще се извърши фрезоване на един слой от съществуващото асфалтово 

покритие, полагане на нов слой с дебелина 5см. ще бъде положена акрилна система, състояща се от 

разливна каучукова и акрилна настилка с обща дебелина 2/3мм. Игрището ще бъде разчертано и 

обoрудвано с два броя баскетболни кошове. Предвижда се почистване и ремонт на 

компрометирани участъци от съществуващия отводнителен улей, както и почистване и ремонт на 

съществуващ бордюр – където е необходимо.  

2. Дейности по ремонт и обновяване на волейболно игрище: На територията на 

съществуващото волейболно игрище ще бъде извършен изкоп с дълбочина 30 см., след което ще 

бъде доставена, разстлана и валирана. Проектното решение предвижда на това игрище да бъде 

монтирана изкуствена трева за спортни игрища с дебелина – 20 мм., както и разчертаване на 

волейболно игрище с бели ленти и поставяне на волейболно оборудване. Ще бъдат почистени, 

ремонтирани или подменени компрометираните участъци на съществуващият бордюр. За 

осъществяване на отводняването на волейболното игрище е предвиден монтаж на дренажна тръба с 

геотекстил и попивен кладенец. Предвидена се реконструкция на водопроводна тръба, минаваща 

през волейболното игрище. Предвидено е изграждането на бордюр – кашпа, около съществуващото 

дърво, намиращо се в игрището, на минимум 50 см от ствола му както и посипка с хумусен слой и 

затревяване.  

3. В проектното решение е заложен демонтаж на съществуващите скамейки, почистване на 

терена, полагане на фракция и посипка на тяхното място, доставка и монтаж на 8 бр. олекотени 

трибуни, предоставящи 18 места на всяка една от тях..  

4. В проектът са предвидени и съпътстващи дейности свързани с почистване на 

съществуващата ограда от растителност, ремонт на компрометирани участъци и боядисването й. 

Предвижда се и почистване, претърсване и пренареждане на съществуваща тротоарна настилка, 

където е необходимо. Предвидена е доставка и монтаж на 4 броя кошчета за отпадъци в рамките на 

баскетболното и волейболното игрище. След реализирането на обекта ще бъде издадено 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съгласно чл. 177, ал. 3 от ЗУТ. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА 

ПОРЪЧКАТА 

Общо за обект „Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в ПИ с 

идентификатор 12961.40.913 по КК и КР на гр. Вършец, местност „Парк“ са предвидени 

следните видове и обеми строително-монтажни дейности: 

 

Поз. 

No 

Наименование на СМР Мярка Количeство 

                                                                 АРХИТЕКТУРА 

Баскетболно игрище 

1 Фрезоване на един слой асфалтово покритие – 5см.                                                         

- Включително извозване 

м³ 20.03 

2 Доставка и полагане на един слой ново асфалтово покритие – 5см. м³ 20.03 

3 Доставка и полагане на акрилна система, състояща се от разливна 

каучукова и акрилна настилка с обща дебелина 2/3мм 

м² 400.52 
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3 Почистване и ремонт на компрометирани учатъци от съществуващ 

бордюр 

м² 83.31 

4 Разчертаване на игрище за баскетбол бр. 1.00 

5 Демонтиране на съществуващо оборудване за баскетбол и волейбол бр. 2.00 

6 Доставка и монтаж на баскетболна конструкция с проекция 

минимум 1.4м, изработена съглано EN 1270                                                                                                                                          

Баскетболната конструкция включва:                                                                                                                    

- ботуши за захващане на баскетболната конструкция, изработени от 

стомана                                              

- горещо поцинкована баскетболна конструкция с размер на 

профила минимум 120x120x3mm                                                                                                                                                   

- баскетболно табло с горещо поцинкована рамка с размери 

мин.108x105cm.                                            

- вандалоустойчив баскетболен ринг, изработен от стомана, горещо 

поцинкован                                       

 - поцинкована метална мрежа за баскетбол                                     

бр. 2.00 

7 Почистване и ремонт на компрометирани участъци от съществуващ 

улей за отводняване 

м' 24.02 

Волейболно игрище 

8 Масов изкоп с дълбочина 30 см, включително извозване м³ 107.73 

9 Доставка, разстилане и валиране на трамбована баластра – 30 см. на 

2 пласта -  по-едра и по-ситна фракция 

м³ 107.73 

10 Доставка и полагане на изкуствена трева за спортни игрища 20 мм, 

включително лепило, лента и кварцов пясък 

м² 359.11 

11 Разчертаване на игрище за волейбол с бяла изкуствена трева- 20мм с 

включително лепило, лента и кварцов пясък 

бр. 1.00 

12 Доставка и монтаж на дренажна тръба с геотекстил и попивен 

кладенец за отводняване на волейболно игрище 

м² 23.86 

13 Доставка и монтаж на оборудване за волейбол, изработено съгласно 

EN 1270                       

Оборудването включва:                                                                                                                               

- Два броя волейболни стълбове, изработени от алуминиев профил 

/вътрешно подсилен/ с диаметър минимум 100см.                                                                                                                             

- вертикално опъващо устройство                                                                                                                 

- закрепващи елементи за мрежата                                                                                                                   

- ръкохватка                                                                                                                                                  

- ботуши за захващане на волейболните стълбове, изработени от 

стомана 

- волейболна мрежа с антени 

бр. 1.00 

14 Почистване и ремонт на компрометирани учатъци от съществуващ 

бордюр 

м² 54.67 

15 Изграждане на бордюр за ограждане на съществуващо дърво на 

минимум 50 см от ствола. 

м² 3.00 

16 Посипка с хумусен слой и затревяване м² 1.00 

17 Ремонт и изкърпване на компрометирани участъци от същестуващ 

стъпаловиден,бетонов подиум - където е необходимо 

м² 38,38 

18 Боядисване на съществуващ стъпаловиден бетонов подиум м² 38,38 

19 Демонтаж на съществуваща водопроводна тръба м' 27.12 
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Съпътстващи 

20 Почистване, претърсване и пренареждане на съществуваща 

тротоарна настилка, където е необходимо 

м² 425.25 

21 Почистване на съществуваща ограда от растителност м² 160.01 

22 Ремонт на компроментирани участъци и боядисване на 

съществуваща метална ограда и колове 

м² 160.01 

23 Демонтаж на съществуващи трибуни и почистване на терен м² 85.07 

24 Почистване, полагане на фракция и посипка на място на 

съществуващи трибуни 

м² 85.07 

25 Доставка и монтаж на олекотени трибуни:  

- Полимерно боядисана конструкция  с минимални размери 3,00 м x 

2,20 м, височина h=0.80 м., изработена от стоманени профили  и 

алуминеиеви пътеки                                                                                                                                                                                                                                                    

- 18 места за сядане, осигурени от  PVC седалки с облегалка  /с 

възможност за избор на цвят/                                                                                                                                

бр. 8.00 

26 Доставка и монтаж на кош за отпадъци                                                                                                 

- тръбна конструкция                                                                                                                                        

- прахово боядисана метална конструкция                                                                                                                                                      

бр. 4.00 

 

 

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. 
 


