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Приложение № 5 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
Предмет на настоящата поръчка е извършване на консултантски услуги за 

осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за обект: „Ремонт и 

обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, 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)“ 

Основната цел на настоящата обществена поръчка е да се осигури високо 

квалифицирана експертна подкрепа на Възложителя в процеса на извършване на строително-

монтажните работи за реализиране на обекта. 

Строителният надзор трябва да осигури надежден контрол върху качеството и 

количеството на планираните строително-монтажни работи, като защитава интересите на 

Възложителя през целия инвестиционен процес при изпълнение на поръчката. Той ще бъде 

отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство, свързано с 

надзора на строителните дейности, а също така ще съблюдава и проверява дали Изпълнителят 

на строително-монтажните работи ще извършва същите в съответствие с техническите норми 

и изисквания на специализираното законодателство (Закон за устройство на територията и 

подзаконовите актове към него) и одобрените инвестиционни проекти.  

Изпълнителят извършва строителен надзор в пълен обем на предвидените от Закона за 

устройството на територията (чл.168) отговорности и задължения, Наредба № 2 от 31.07.2003 

г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

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

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

действащи в момента нормативни актове за извършване на СМР до въвеждането на обекта в 

експлоатация и осъществява функциите на инвеститорски контрол.  

 

II. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА 

За дейностите в обхвата на услугата /строителен надзор по време на 

строителството, координатор безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт и 

окончателен доклад/: 

Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на 

ЗУТ, Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 

с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и 
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оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови 

нормативни актове, свързани със спецификата на строежа. 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще извършва надзор по време на 

строителството, съгласно чл. 166 от ЗУТ /до издаване на Удостоверение за въвеждане в 

експлоатация /върху всички видове СМР, които се изпълняват от Строителя на обекта, в 

съответствие със законовите права и задължения на Изпълнителя като лице, упражняващо 

строителен надзор на строеж, регламентирани в чл. 168 от ЗУТ, а именно: 

 Законосъобразно започване на строежа; 

 Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството; 

 Спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 от ЗУТ и 

чл. 225, ал. 2 от ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ; 

 Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд в строителството; 

 Недопускане на увреждане на трети лица и имоти следствие на строителството; 

Изпълнителят ще носи отговорност и за щети, които е нанесъл на Възложителя и на 

другите участници в строителството, и солидарна отговорност със Строителя за щети, 

причинени от неспазване на технически правила и нормативи и одобрения проект. 

В съответствие с изискванията на Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, Изпълнителят следва да: 

 Участва в съставянето на протокол Образец 1 за предаване и приемане на 

одобрения инвестиционен проект и разрешение за строеж за изпълнение на строежа; 

 Съставя протокол Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне 

на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила разрешение за строеж. В 3 (три) 

дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 

(седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни 

органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол за заверената заповедна 

книга. 

 Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се 

съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде 

съставител или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен 

документът; 

 При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо 

строителен надзор е длъжно да уведоми Регионалната дирекция за национален строителен 

контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението 

 След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо 

строителен надзор, изготвя окончателен доклад по чл. 168 от ЗУТ до Възложителя и актуален 

технически паспорт; 

 Изпълнява задължения за контрол върху действията на всички участници в 

строителството с цел недопускане на нарушения по чл. 178 от ЗУТ. 

 

В изпълнение на своите задължения, Изпълнителят на обществената поръчка ще има 

следните задачи: 
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 Упражнява строителния надзор върху строежа чрез екип от правоспособни 

физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за 

осъществяване на дейностите за оценяване съответствието на проекта и за упражняване на 

строителен надзор. Членовете на екипа трябва да отговарят на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ; 

 Осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и 

комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежа, 

проверките свързани с изпълнението на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект 

и изискванията по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ; 

 По време на изпълнение на СМР осигурява постоянно присъствие на експертите 

от своя екип по всички проектни части, като представя пред Възложителя доказателства за 

това на работните срещи, провеждани в присъствие на Възложителя; 

 Присъства на всички заседания/срещи между участниците в инвестиционния 

процес, независимо по чие искане или работен план график се провеждат, като всеки път 

докладва за основните дейности (видовете СМР) от строежа, за които до този момент е 

упражнен текущ строителен надзор по строителството, съставените документи (актове), 

както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за 

решаването им; 

 Следи за хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, да оценява 

забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с 

Възложителя да нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по 

такива изменения, предлагани от изпълнителя. 

 Контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално 

извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение 

на проекта се удостоверяват от строителя с акт. След извършените проверки на място и 

установени съответствия, подписва акта; 

 Извършва необходимите проверки и носи отговорност за: спазване на 

изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на 

увреждане на трети лица и имоти следствие на строителството; годността на строежа за 

въвеждането му в експлоатация; 

 Извършва контролни проверки по чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ за доставените на 

строежа строителни продукти, които се влагат в обекта, за да се осигури спазването на чл. 

169а, ал. 1 и на Наредбата по чл. 169а, ал. 2 от ЗУТ, вкл. извършва проверки за съответствие 

на: техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в представените 

от Строителя сертификати и протоколи от изпитвания със заложените в инвестиционния 

проект технически показатели и характеристики; 

 Контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално 

извършените видове и количества СМР на строежа, които подлежат на заплащане и 

подписва, съвместно с Проектанта, упражняващ авторски надзор, изготвените от Строителя 

протоколи за установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, 

преди да бъдат предоставени за подпис от Възложителя; 

 Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по 

компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на 

предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа; контролира 

задължителното изпълнение на заповедите на проектанта, вписани в заповедната книга на 
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строежа, свързани с авторското му право и не допуска действия от страна на Строителя, 

които биха довели до неспазване на изработения, съгласуван и одобрен инвестиционен 

проект; 

 Взема решения за спиране и пускане на строежа; 

 Контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни 

органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им информира писмено Възложителя и 

Дирекцията за национален строителен контрол. 

 Упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на 

строителството, в пълния обем предвиден в чл. 11 на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи; 

 В рамките на 3 (три) работни дни Изпълнителят изготвя писмено констатации, 

които предоставя на Възложителя, ако възникне необходимост от промени във видовете 

работи на обекта, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по 

време на процеса на проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени от 

Строителя. Констатациите включват подробно описание на причините и необходимостта от 

възникналите промени, снимков материал, успоредно подкрепен с текстови разяснения по 

установените проблеми; 

 Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение на 

проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор. 

  При необходимост от съставяне на екзекутивна документация на строежа, след 

фактическото му завършване, Изпълнителят заверява екзекутивната документация заедно с 

останалите участници в строителството; 

 Да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира 

правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови 

изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация. 

 Участва в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби и комплексни 

изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

 Изготвя технически паспорт на строежа преди въвеждането му в експлоатация по 

реда на Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия обхват 

и съдържание преди въвеждането му в експлоатация;  

 Изготвя окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, 

ал. 6 от ЗУТ, след приключване на СМР, за издаване на Разрешение за 

ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Докладът следва да е окомплектован с 

всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за приемането му; 

 Да осигури на възложителя и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по 

всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване 

на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това. 

 Изпълнителят съдейства на Възложителя и Строителя, като осигурява 

необходимите актове/протоколи/становища/одобрения/съгласувания от държавни контролни 

органи по време на строителството. Всички дължими такси за издаване на всички 
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необходими разрешение/одобрения/съгласувания и/или други документи/действия по време 

на строителството се заплащат от Възложителя; 

 Изпълнителят внася окончателния доклад съответно в Об.А – Вършец, с Искането 

на Възложителя за въвеждане на обекта в експлоатация.  

 Изпълнителят е длъжен да осъществява и дейността „Упражняване на строителен 

надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през минималните 

гаранционни срокове” до изтичането на последния гаранционен срок за обекта, определен 

съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация, удостоверено с надлежен документ, издаден от 

компетентните органи. Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което 

строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване. Гаранционната отговорност се 

изключва, когато проявените дефекти са резултат от непредвидено обстоятелство. 

Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или 

предписание и/или действие и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в 

количествено-стойностните сметки за осъществяваните строителни работи. 

При изпълнение на настоящата поръчка, Изпълнителят следва да спазва действащата 

приложима нормативна уредба. 

Горното изброяване е примерно и неизчерпателно. Предмет на поръчката са и всички 

други дейности, изисквани от закона, технологичните правила и нормативи или необходими 

за осигуряване на ефективен и качествен контрол по изпълняваните строителни работи. 

 

III. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТA НА СМР, ПОДЛЕЖАЩ НА СТРОИТЕЛЕН 

НАДЗОР: 

 

1. Съществуващо положение 

Сградата на общинската музейна колекция е двуетажна масивна без сутерен, намира се 

в централната част на гр. Вършец и е в ъглов урегулиран поземлен имот с лице на две улици 

– ул. „Република“ и ул. „Васил Левски“. Главният вход за сградата е от изток непосредствено 

от ъгъла между двете улици, като съществува и допълнителен вход за стълбището от 

югозапад. 

Сградата, обект на преустройството, е декларирана като „Жилищно – търговска сграда“ 

с писмо № 2831 от 09.08.1990 г. на НИПК като недвижим архитектурно-строителен паметник 

на културата и съгласно чл. 59, ал. 4 от Закона за културното наследство /ЗКН/ /ДВ бр. 19 от 

2009 г. и изм. и доп. и §12, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗКН/, 

притежава статут на недвижима архитектурно-строителна културна ценност. 

За недвижимата културна ценност не е определена категория. 

Сградата е в сравнително добро състояние, като последния ремонт е извършен преди 

около 15 години. Има обрушвания по фасадата, като най-проблемно е състоянието на 

покривната конструкция. Предвид факта, че сградата не е изградена изцяло, а в годините е 

пристройвана, при допълнителната промяна и изграждане на покривната конструкция са се 

получили вътрешни улами с минимален наклон, в които се задържа вода и сняг и които са 

предпоставка за постоянни течове от покрива. В резултат на течовете значителна част от 
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ремонтираната площ на втория етаж е мухлясала и е в лошо състояние, като част от 

покривната конструкция също е прогнила в задната западна зона на сградата. 

Партерният етаж е с височина 4,20 м и на места са развити полунива. Стълбищната 

клетка до първия етаж е от конзолни каменни стъпала, а към горните нива е развито дървено 

стълбище. Подовата конструкция над кота 0,00 е пруски под от метални профили и пълнеж 

от единични тухли, на горните нива е изпълнен дървен гредоред. Таваните са от мазилка на 

рабицова мрежа. В някои зони е изпълнен окачен растерен таван. Частично е подменена 

дограмата на подпокривния и партерния етаж.  

Общинската сграда е захранена с ток и вода, като съществуващите инсталации, особено 

електрическата, не отговарят на действащите нормативни изисквания в страната. 

Отоплението на сградата е с електрически отоплителни тела. 

 

2. Проектно решение 

По същество проектът се отнася за ремонт и обзавеждане на съществуваща двуетажна 

масивна сграда с идентификатор 12961.422.603.1 от КК в УПИ IV-57 на общинска музейна 

колекция в гр. Вършец – сграда, паметник на културата. 

Ремонтът на тази сграда се състои в следните дейности по обновяването й: 

 Ремонт на покривната конструкция  

Разкриване на покрива – демонтаж на съществуващото покривно покритие от керемиди 

и водосточни тръби и казанчета, премахване на летвите на покривната конструкция, 

проверка и подмяна на изгнилите и компрометирани дървени елементи – ребра, столици, 

попове и разпънки. 

Поставяне на топлоизолация – минерална вата между ребрата на покривната 

конструкция, поставяне на дъсчена обшивка и хидроизолация върху обшивката, коване на 

летви и поставяне на нови керемиди, съобразени по тип със съответния наклон на ската на 

покрива. 

Поставяне на нови олуци и водосборни казанчета. 

 Ремонт на фасадата 

Ремонтът на фасадата се извършва чрез премахване на компрометираната външна 

мазилка до здрав участък, изкърпване на участъците с нова мазилка, поставяне на външна 

топлоизолация с обръщане по прозорците в съответствие с определените нормативни 

дебелини според проекта по част „Енергийна ефективност“, поставяне на шпакловка с 

циментово лепило върху топлоизолацията върху пластмасова мрежа, като се спазват строго 

релефните елементи и лайстни на съществуващата външна мазилка и нанасяне на гладка 

шпакловка и боядисване и на релефна външна мазилка според проекта част "АС". 

Ще се подмени съществуващата дървена дограма от PVC, като се запази 

съществуващата PVC дограма на изложбеното помещение на първия етаж. Строго ще се 

спази конфигурацията на съществуващите прозорци. 

При оформянето на фасадните декоративни елементи същото ще се направи с готови 

декоративни щамповани профили от експандиран ППС в строго съответствие с 

представените детайли по проект. 
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Съществуващата мозайка на цокъла на сградата се премахва и на нейно място се 

поставя силикатна минерална мазилка. 

Съществуващите декоративни колони и елементи на входа се почистват и измазват с 

бяла боя. 

Съществуващата декоративна решетка от ковано желязо на балкона се почиства и 

обработва срещу ръжда. 

 Ремонт на помещенията 

Помещенията на съществуващата сграда на общинска музейна колекция в гр. Вършец 

ще се ремонтират: 

Първи етаж – вътрешно боядисване на всички стаи с латекс, подмяна на тавана тип 

„Армстронг“ в изложбената зала на етажа, премахване на изграден масивен бар-плот в тази 

зала (елемент, изграден през 90-те години на ХХ век и неприсъщ на характера на сградата), 

изкърпване на подовата настилка и почистване на каменните стъпала на стълбището. 

Подмяна на стенните теракотови плочки на тоалетната на първия етаж. 

Втори етаж – вътрешно боядисване на всички стаи, ремонт на подовата настилка, 

където е необходимо, поставяне на подови плочки на балкона, изцикляне, импрегниране и 

лакиране на дъсченото дюшеме, където е необходимо; премахване на мухлясалия и 

деформиран гипсокартон в стаите, в които е извършван ремонт и има течове и поставяне на 

нов с шпакловка и боядисване. Почистване и импрегниране на дървените стъпала на 

таванския етаж. 

Тавански етаж – вътрешно боядисване на всички стаи и подмяна на съществуващ 

мокет. 

 Ремонт на инсталациите 

Електрическа инсталация – цялостна подмяна на съществуващата електрическа 

инсталация с подмяна на електротаблото и поставяне на нови ключове и електрически тела. 

Водопроводна инсталация – Инсталацията по етажите е функционираща, но не е 

използвана на втория тавански етаж. Подменят се тоалетните седала и мивки, където са 

повредени, както и батериите на умивалниците. 

Отоплителна инсталация – Предвижда се използване на колонни климатици за 

отопление и охлаждане на сградата, както и електрически отоплителни тела за канцеларията. 

 Общи предписания 

При ремонта не се засягат конструктивните елементи на сградата и не се просичат нови 

отвори и не се засягат и съществуващите носещи и преградни стени. Не се изграждат нови 

стени. Променя се само предназначението на помещенията и технологичното им оборудване 

в съответствие с досегашната им функция. 

За сградата има открити партиди за вода и електричество със съответните 

експлоатационни дружества. 

 Технически показатели 
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Ремонтирана площ на първия етаж: - 130,3 м
2
; 

Ремонтирана площ на втория етаж: - 227,4 м
2; 

Ремонтирана площ на таванския етаж: - 106,1 м
2
; 

Ремонтирана площ общо: - 463,8 м
2
 

 

Описание на предвидените за изпълнение СМР, подлежащи на строителен надзор: 

 

Общо за обекта „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска 

музейна колекция“ обхващащ всички от изброените по-горе в техническата спецификация 

дейности, са предвидени следните видове и обеми строително- монтажни дейности: 

№ Описание на строително-монтажните работи Мярка 
Одобрено 

количество 

  АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА ЧАСТ     

  I. ПОКРИВ И ФАСАДИ     

  Покрив     

1 
Демонтаж и сваляне на керемиди - утежнени условия при 

сваляне 
м

2
 322,00 

2 
Демонтиране капаци оформящи маи - обрушен разтвор и 

счупени фрагменти, утежнени условия  
мл 92,00 

3 Демонтаж на стари летви под керемиди м
2
 322,00 

4 Демонтаж на покритие под стари керемиди м
2
 322,00 

5 Демонтаж на челни дъски мл 84,00 

6 Демонтаж на водосточни тръби и олуци мл 128,00 

7 
Демонтаж ерозирали ламаринени обшивки по покрив, вкл. 

капандури 
м

2
 68,00 

8 
Ревизия състояние на елементи от покривна конструкция — 

оглед от таванското пространство - само труд 
м

3
 14,50 

9 

Частичен ремонт дървена покривна конструкция, вкл. 

демонтаж и  подмяна на изгнили дървени елементи от 

конструкция (25%) 

м
3
 4,00 

10 Направа на дъсчена обшивка покрив (или OSB) м
2
 346,00 

11 
Импрегниране и обработка срещу гниене и насекоми на  

дървена покривна конструкция и дъсчена обшивка 
м

3
 21,00 

12 Направа  летвена скара под керемиди -летви и контралетви м
2
 346,00 

13 Покриване с хидроизолация върху дъсчена обшивка м
2
 346,00 

14 Покриване с керемиди наклон до и над 30º м
2
 322,00 

15 Покриване била и ръбове  с капаци  (сух монтаж) мл 92,00 

16 

Доставка и монтаж на челни дъски, обработени с тъмен байц 

импрегнирани, обработени с тъмен байц  и две ръце горещ 

безир  

мл 84,00 
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17 Обшивка стрехи с обработени дъски м
2
 56,00 

18 
Обшивка капандури, поли  и улами от  ламарина с PVC  

покритие, в цвят червен, съгласуван с проектанта 
м

2
 76,00 

19 
Покривно покритие от профилна LT ламарина с PVC  

покритие в цвят червен, съгласуван с проектанта 
м

2
 18,00 

20 Доставка и монтаж на надолучни поли  мл 73,00 

21 
Доставка и монтаж на олуци - PVC или ламаринени, оцветени 

в кафяво 
мл 73,00 

22 
Доставка и монтаж на водосточни тръби- PVC или 

ламаринени, оцветени в кафяво 
мл 64,00 

23 
Доставка и монтаж  есове - PVC или ламаринени, оцветени в 

кафяво 
мл 6,00 

24 
Доставка и монтаж  водосборни казанчета - PVC или 

ламаринени, оцветени в кафяво 
бр 6,00 

25 
Доставка и монтаж на PVC мрежи срещу птици в определени 

участъци 
мл 48,00 

26 
Топлоизолация твърди дюшечета от минерална вата между 

ребрата, закрепване по детайл 
м

2
 338,00 

27 Монтиране пародифузна мембрана  м
2
 346,00 

28 
Пожароустойчив гипсокартон накован върху ребрата, 

закриващ топлоизолацията  
м

2
 338,00 

29 Фасадно тръбно скеле - монтаж и демонтаж м
2
 650,00 

30 Предпазни мрежи към фасадно скеле м
2
 650,00 

31 
Сваляне, пренос на стр. oтпадъци до 50м, натоварване на 

камион  
м

3
 70,00 

32 Извозване строителни отпадъци  до 5 км на депо м
3
 70,00 

  Фасади     

33 Очукване на компроментирана   мазилка по фасада    м
2
 164,00 

34 Изчукване на  компроментиран цокъл от мозайка м
2
 32,00 

35 
Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за 

изравняване  
м

2
 196,00 

36 
Изкърпване на мазилка по страници при демонтирани 

прозорци и врати с криволинейни очертания 
мл 115,00 

37 

Топлоизолация по фасадни стени,   вкл. лепило, 

стъклофибърна мрежа, крепежни елементи, ъглови профили, 

шпакловка )  

м
2
 486,00 

38 

Обръщане отвори външно с ивици топлоизолация,  XPS-2 см   

вкл. лепило, стъклофибърна мрежа, крепежни елементи, 

ъглови профили, шпакловка  

мл 186,00 

39 Грундиране  преди полагане на минералната мазилка м
2
 486,00 

40 

Външна силикатна мазилка по фасади, с противовлажен 

пластификатор   върху топлоизолация,  цвят - задължително се 

съгласува с проектанта 

м
2
 454,00 

41 Силикатна мазилка по страници на дограма мл 186,00 

42 Минерална мазилка тип "мозаечна" цокъл м
2
 32,00 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г.: „Ремонт и обновяване на 

съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-

2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община 

Вършец  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 

  10 / 13 

 

 

 

43 
Шпакловка дъна тераси,  с шпакловъчна смес на циментова 

основа 
м

2
 8,00 

44 Боядисване със силикатна боя м
2
 8,00 

45 

Доставка и монтаж на готови декоративни щамповани 

профили от експандиран ППС в  съответствие с представените 

детайли по проект (по аналог на съществуващите) 

мл 98,00 

46 Възстановяване декоративни орнаменти м
2
 8,00 

47 
Почистване и боядисване с бяла боя на съществуващите 

декоративни колони  и други  елементи на входа 
м

2
 18,00 

48 

Внимателно неабразивно почистване от напластявания 

балконски парапет ковано желязо и защитна обработка срещу 

корозия 

м
2
 6,50 

49 
Събиране, пренос на стр. oтпадъци до 50м, натоварване на 

камион  
м

3
 10,00 

50 Извозване строителни отпадъци  до 5 км на депо м
3
 10,00 

  II. ДОГРАМА     

51 Демонтаж на дървена дограма - външна м
2
 39,8 

52 

Доставка и монтаж на РVС прозорци 5 камерен профил,  цвят 

бял,  стъклопакет 24 мм, бяло флоатно (високоенергийно 

стъкло) - по спесификация, със запазване криволинейна  

конфигурация на съществуващите 

м
2
 39,80 

53 Подмяна стъклопакет на съществуващ прозорец м
2
 6,60 

54 Доставка и монтаж на интериорна РVС врата към стълбище м
2
 2,20 

55 Доставка и монтаж на брави врати тип "антипаник"  бр 3,00 

56 
Доставка и монтаж на външни  подпрозоречни плотове, 

ширина до 30 см 
мл 21,00 

57 
Доставка и монтаж на вътрешен подпрозоречен перваз  - (бял 

цвят) 
мл 21,00 

58 Обръщане дървена двукрила врата - отваряне навън м
2
 2,94 

59 Прогонване стара дограма - интериорни врати м
2
 34,00 

60 Блажна боя по стара дограма - двукратно - интериорни врати м
2
 94,00 

61 
Обработка съществуваща дървена врата  с тъмен байц и 

лакиране с нитроцелулозен лак 
м

2
 9,00 

  III. ВЪТРЕШНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ     

62 Разбиване масивен бар-плот в изложбена зала м
3
 4,50 

63 Демонтаж на съществуваща санитария в тоалетна бр. 3,00 

64 Премахване на компрометиран мокет  м
2
 86,00 

65 Демонтаж на мухлясал и деформиран таван от гипсокартон м
2
 177,00 

66 
Демонтаж окачен таван пана тип "армстронг" - експозиционни 

помещения 
м

2
 74,00 

67 Очукване на компрометирана мазилка по  стени    м
2
 84,00 

68 Демонтаж настилка от теракотни плочи и фаянсова облицовка м
2
 52,00 

69 Стъргане на постни бои и латекс по стени и тавани м
2
 850,00 
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70 

Изкърпване на  вароциментова мазилка  по съществуващи 

стени на помещения и стълбища,   под облицовката от 

фаянсови плочки в тоалетна,  включително полагане на 

армираща мрежа при преходите между различни материали с 

минимално застъпване 20 см и грундиране на основата при 

необходимост 

м
2
 84,00 

71 
Вътрешно обръщане на дограма (вкл. шпакловка, алуминиев 

ъгъл ) 
мл 186,00 

72 
Ръбохранители-оформяне, шпакловка ръбове стени и колони и 

греди 
мл 162,00 

73 Гипсова шпакловка по стени и тавани м
2
 1214,00 

74 Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон м
2
 177,00 

75 
Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг", по 

одобрена мостра от проектанта 
м

2
 74,00 

76 Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени м
2
 934,00 

77 
Трикратно боядисване стени и тавани с латекс, цвят по 

одобрена  мостра от проектанта 
м

2
 1214,00 

78 Боядисване с латекс по страници дограма вътрешно мл 186,00 

79 Фаянсова облицовка по стени PVC ъгли - тоалетна I  етаж м
2
 26,00 

80 

Разкриване на автентични каменни стъпала от стари 

обмазвания с битумна смес, почистване, консервация,  

импрегнация  

м
2
 19,00 

81 
Почистване, изкърпване, китосване, шлайфане  на 

съществуващ под мраморни плочи - изложбена зала 
м

2
 73,00 

82 
Обработка на съществуващо дюшеме - циклене, 

импрегниране, лакиране, изкърпване 
м

2
 64,00 

83 Доставка и монтаж мокет м
2
 86,00 

84 Доставка и монтаж на первази мокет мл 82,00 

85 
Изравнителна циментова замазка под настилка теракот с деб. 

до 4 см 
м

2
 27,00 

86 Настилка теракотни плочи м
2
 23,00 

87 Настилка тераса с релефен мразоустойчив гранитогрес м
2
 4,00 

88 

Почистване, частичнo изкърпване, китване наравности и 

обработка със  защитни и импрегниращи разтвори, на дървено 

стълбище, боядисване 

м
2
 22,00 

89 

Полагане на подова настилка от естествен камък в изложбена 

зала, идентичен със съществуващия в тази зона, вкл. 

циментова замазка (зона на демонтиран бар -плот) 

м
2
 5,50 

90 
Ремонт  входни стъпала и площадка, подмяна на каменни 

плочи 
м

2
 24,00 

91 
Доставка и монтаж на санитария в тоалетна I етаж (мивка, 

моноблок, смесителна батерия) 
компл 1,00 

92 
Демонтаж, преместване,  изнасяне и внасяне  на мебели и 

други елементи на интериора преди и след ремонта 
бр 30,00 
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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 

93 
Събиране, пренос на стр. oтпадъци до 50м, натоварване на 

камион  
м

3
 20,00 

94 Извозване строителни отпадъци  до 15 км на депо м
3
 20,00 

  IV. ЧАСТ ЕЛЕКТРО     

95 Мълниеприемен прът с височина 2.0 м – направа и монтаж бр 1 

96 
Мълниеприемник с изпреварващо действие – доставка и 

монтаж 
бр 1 

97 
Отвод от екструдиран алуминиев проводник с Ф 10 мм2 

скрито 
м 30 

98 Направа на изкоп за заземление м 10 

99 Направа на заземител с два кола от профилна стомана бр 2 

100 Направа на прав съединител бр 2 

101 Предпазна газова тръба – доставка и монтаж бр 2 

102 Измерване преходното съпротивление на заземление бр 2 

103 Наладка на мълниезащитна уредба бр 1 

104 Доставка и полагане на стоманена поцинкована шина 40/4 мм м 10 

105 Направа на улеи м 65 

106 Измазване на улеи ч 65 

107 Пробиване на отвори до 10/10 см в стар зид бр 12 

108 
Демонтаж на метална каса от електрическо табло и 

обезопасяване на инсталацията 
к-т 1 

109 
Доставка и монтаж на аплик със защитно стъкло и степен на 

защита IP 54 
бр 4 

110 
Доставка и монтаж на луминесцентни осветителни тела с 4 бр. 

тръби с мощност по 18 W 
бр 20 

111 Свързване на проводник 2,5 м2 към съоръжение бр 156 

112 Свързване на проводник до 16 мм2 към съоръжение бр 40 

113 Прозвънявяне на жила бр 65 

114 
Доставка и монтаж на лампи /крушки/ с LED /светещи диоди / 

с мощност 10-12 W с демонтаж на съществуващите ЛНЖ 
бр 81 

115 
Почистване на луминесцентни лампи 4Х18 W със специален 

спрей  
бр 20 

116 
Доставка и монтаж на монофазен контакт с демонтаж на 

съществуващия нагорял такъв 
бр 33 

117 
Доставка и монтаж на монофазен ключ с демонтаж на 

съществуващия нагорял такъв 
бр 34 
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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. 

 

 


