
 

Техническа спецификация 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Предмет на обществената поръчка: Строително-монтажни работи по 

проект „Подобряване условията на живот в Дом за стари хора „Св. 

Великомъченик Димитрий Солунски“ – гр. Айтос, общ. Айтос, област Бургас. 

Поръчката се финансира със средства от Фонд „Социална закрила“. 

 

Предвидените количества за изпълнение са, както следва: 

1 Събаряне на тухлен зид 1/2 тухла  м2 9 

2 Събаряне на фаянсова облицовка  м2 82.51 

3 Демонтаж врати бр 13 

4 Демонтаж тоалетни мивки  бр 9 

5 Демонтаж тоалетни гърнета  бр 9 

6 Демонтаж смеесителни батерии за тоалетни мивки и кухненски 

мивки  

бр 13 

7 Разкъртване гранитогрес  м2 23.05 

8 Демонтаж тротоар м2 60 

  Архитектурна част     

9 Тухлена зидария 1/2 тухла  м2 5 

10 Латексова боя по стени и тавани , вкл.престъргване и грунд  м2 143.42 

11 Направа хастар под фаянс м2 82.91 

12 Направа фаянсова облицовка  м2 82.91 

13 Доставка и монтаж ръкохватки по стени  м 30 

14 Хидроизолация по подове м2 23.05 

15 Циментова замазка 3 см за наклон по под м2 23.05 

16 Гранитогрес по подове  м2 23.05 

17 Доставка и монтаж алуминиеви врати 100/200 бр 4 

18 Доставка и монтаж PVC прозорец 50/50 бр 1 

19 Доставка и монтаж PVC врати "златен дъб" 90/200 бр 7 

20 Обработка фуга – запълване с битумизирани кълчища и заливане с 

битум 

м 7 

21 Доставка и монтаж водосточни тръби ф100 подцинковани м 6 

22 Полагане фолио под бетонна настилка м2 60 

23 Направа бетонна настила с арм.скари 20/20 №5 м2 60 

24 Хидроизолация върху мозайка по тераса  м2 39.75 

25 Изравнителна циментова замазка 3 см по тераса м2 39.75 

26 Гранитогрес -студоустойчив по тераса м2 39.75 

27 Доставка и монтаж водооткапващ профил м 13 

28 Первази от гранитогрес  м 14 

  ВиК част     



29 Доставка и монтаж тоалетна мивка  бр 7 

30 Доставка и монтаж тоалетно гърне-моноблок бр 6 

31 Доставка и монтаж смесителни батерии бр 8 

32 Доставка и монтаж подов сифон (ПС) ф75 бр 7 

33 Доставка и монтаж PVC тръби ф75 вкл.фас.части м 25 

34 Доставка и монтаж душ-батерии бр 5 

35 Доставка и монтаж PVC ф150 -за отдушници  м 10 

36 Доставка и монтаж модули за смесителни батерии  бр 13 

 

СТРОИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Изпълнителят ще 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 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.  

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, 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. 

 

АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

Изпълнителят 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. 

 

 



ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА 

ТРУД 

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), 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. 

Обектът да бъде ограден с временна ограда съгласно ПБЗ до приключване на 

СМР.  

Преди започване на изпълнението на строителните работи е необходимо 

участъка да бъде сигнализиран 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.  

По време на строителството да се спазват изискванията на чл. 74 от ЗУТ. 

Всички по-дълбоки изкопи (ако има такива), особено при наличие на подземни води и 

при слаби и ронливи почви е необходимо да бъдат укрепени. При извършване на 

изкопни работи е необходимо предварително да се уточнят местата на подземните 

проводи. 

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. 



 

МЕХАНИЗАЦИЯ 

Изпълнителят е длъжен да осигури необходимите основни, специфични или 

временни механизация и оборудване, необходими за изпълнението на всички работи 

предмет на Договора, така че да бъдат годни за  въвеждане в експлоатация. 

 

ОХРАНА 

Изпълнителят е длъжен да осигури непрекъснатата охрана и обезопасяване на 

площадката, на която работи, както и на временните площадки и складове, за своя 

сметка и на своя отговорност. 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР  

Изпълнението на строително- монтажните работи (СМР) е на основание 

разработен и одобрен Инвестиционен проект, при спазване на изискванията на всички 

действащи към настоящия момент в Република България закони, правилници и 

нормативи, касаещи изпълнението на обекти и работи от такъв характер. 

Заложените по-долу изисквания за изпълнение на СМР са минимални. 

Изпълнителят следва да спазва всички действащи нормативи, правилници, 

спецификации, национални и хармонизирани европейски стандарти и др., както и да 

спазва добрата инженерна практика при изпълнението на видовете СМР, предмет на 

поръчката.  

Отсъствието на дадена информация, критерий или друго в настоящето задание 

не освобождава Изпълнителя от отговорността да изпълни работите съгласно всички 

действащи нормативи, правилници, спецификации, национални и хармонизирани 

европейски стандарти и др., както и да спазва добрата инженерна практика. 

В случай, че Изпълнителят ще използва нови и неприлагани в страната 

строителни и други технологии, към Техническото предложение следва да се приложи 

раздел, съдържащ пълни описания на видовите дейности, както и документи, 

удостоверяващи разрешителния режим за изпълнението им на територията на 

Република България. 

В случай на работи, за които липсват нормативни документи с изисквания за 

изпълнение и приемане, ще се спазват изискванията, посочени в проектната 

документация, инструкциите на производителя на оборудването и материалите (където 

е приложимо) и стандартите, обичайни за бранша. 

При необходимост, Строителният надзор и/или представител на Авторския 

надзор и/или Възложителя ще дават указания относно правилата за изпълнение и 

приемане на работите. 

По време на строителството за всички основни, както и за нови и неприлагани в 

страната строителни и други технологии и работи да се изработи Методология на 

строителството, подлежаща на съгласуване с Възложителя, съдържаща пълни 

строително-технологични решения, информация за влаганите материали, контрол на 

качеството, ПБЗ, опазване на околната среда и др. 

Изпълнителят следва да изготви План за Изпитвания и Тествания (ПИТ), който 

да съгласува с Възложителя. 

Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и 

документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по 

действащите нормативни документи. 

Полагането и монтирането на всички материали и оборудване да става по 

предписанията и условията на съответните производители и проектни детайли. При 

специфични случаи да се търси съдействие от представител на Авторския надзор. 



Изпълнителят да приложи всички дейности и детайли предложени в Проекта. 

При невъзможност или след разкриване по време на демонтажните работи, да се 

предостави методология на изпълнението за съгласуване от представител на Авторския 

надзор и Възложителя. Същата да бъде придружена от необходимата проектна 

документация и спецификация на предложените материали. 

При полагане на елементи от техническата инфраструктура да се следва както 

Проекта, така и Наредба 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и 

съоръжения в населени места. 

Да се опазват от повреди и да се възстановяват всички повредени и/или 

демонтирани съществуващи подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни 

настилки и зелени площи. 

В случай на нарушени или прекъсване на трасета на подземна комуникация, 

неприсъстващи в изходната информация предоставена от експлоатационните 

дружества, да се информира и търси съдействие от Възложителя и съответното 

експлоатационно дружество. 

При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, 

същите да се възстановят преди предаване на обекта. 

Да се изпълнят изискванията на Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 

населението, включително и за хората с уврежданията. 

Да не мерят размери от чертежа! Aко липсват такива да се потърси 

представител на Авторския надзор. 

При възникване на въпроси или необходимост от допълнителна графична 

информация да се търси представител на Авторския надзор. 

Да се разглеждат чертежите на всички специалности. При констатирани 

несъответствия да се търси представител на Авторския надзор. 

 

Почистване и опазване на околната среда 

Изпълнителят трябва да извършва работите така, че да се избягва ерозия на 

почвата, замърсяване на земните води и разрушаване на заобикалящата почва или 

конструкции.  

 

Стандарти и сертификати 

Ако в Договора или в Приложението с индивидуалните предписания за 

конкретен обект има поставено условие доставените изделия и материали, 

извършената работа и изпитванията да отговорят на изискванията на определени 

стандарти, то трябва да бъде прилагано последното издание или преработка на 

посочените стандарти, в случай че няма друго специално указание. 

Строителните продукти и материали следва да отговарят на следните 

технически спецификации: 

� български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски 

стандарти, и / или 

� европейско техническо одобрение (със или без ръководство), и / или 

� признати национални технически спецификации (национални стандарти), 

когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и т. 2. 

Други международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат използвани 

само ако:  

- са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните 

български стандарти и разпоредби или  



- за съответния продукт и материал не съществува приложим български 

стандарти и разпоредба. 

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-

добро качество в сравнение със стандартите и разпоредбите уточнени в настоящата 

тръжна документация, могат да бъдат приети след предварителна проверка от 

Възложителя и писменото му одобрение. В този случай Изпълнителят трябва да 

представи цялата необходима информация в съответствие с инструкциите на 

Възложителя. Възложителят е длъжен да вземе решение в най-кратките по възможност 

срокове, след получаването на тази информация. В случай, че Възложителя сметне, че 

стандартите и разпоредбите, предложени от Изпълнителя, не гарантират същото или по 

добро качество, Изпълнителят е задължен да приложи стандартите и разпоредбите, 

посочени в настоящата тръжна документация. 

 

Декларация за експлоатационни показатели и гаранции 

За всички материали и оборудване трябва да се представи: Декларация за 

експлоатационните показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския 

Парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия 

за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 

89/106/ЕИО на Съвета, а за продуктите които не са обхванати или не са обхванати 

напълно от хармонизиран стандарт, е необходимо да се предвиди европейска 

техническа оценка доказваща, съществените характеристики на строителния продукт 

съгласно съответните хармонизирани технически спецификации, както и подробна 

спецификация и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт 

като цяло и, когато спецификата на продукта / оборудването го изисква, Протокол за 

изпитване или Друг документ, доказващ, че са изпълнени изискванията към 

техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за 

дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло. 

Всички сертификати следва да са издадени от акредитирани лица за 

сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на 

продукти, или от лица, получили разрешение по глава пета от Регламент (ЕС) 305 / 

2001 г. Горепосочените документи се представят заверени, преведени на български 

език.  

Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на 

Изпълнителя трябва да бъде придружено със сертификат за качество в съответствие с 

определените технически стандарти и спецификации и трябва да бъдат внимателно 

съхранявани до влагането им в работите. 

Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в 

работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, 

придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат 

такива. 

Гаранциите на изпълнените СМР започват да текат от датата на въвеждане на 

обекта в експлоатация, ако изрично не е специфицирано друго. 

 

Каталози и препоръки на производителите 

Каталозите, инструкции и препоръките (технологични карти) на Производителя 

за материал, оборудване или продукт, определени в съответствие с техническите 

стандарти, физическите параметри, техническите характеристики и изходните данни 

или технологията за полагане или монтаж, съхранение, детайли и пр. не освобождават 

Изпълнителя, от които и да било от неговите договорни задължения и гаранции за 

качество. 



 

Указание за полагане, експлоатация и поддържане 

За всеки от материалите и конкретното оборудване да се представи указание за 

полагане, експлоатация и поддържане. 

Горепосочените документи се представят заверени от Изпълнителя, преведени 

на български език. 

 

Мостри 

Изборът на завършващи материали да става само след одобрение на мостра от 

представител на Възложителя.  

Възложителят има право допълнително да поиска мостри от посочените 

материали и оборудване. 

 

Складиране 

Всички материали, машини и съоръжения (оборудване), свързани с доставка и 

монтаж, следва да се складират на подходящи за целите места като се запазва тяхната 

цялост. 

Транспортът трябва да бъде извършван с подходящи средства и в съответствие с 

нормативите за ограничаване на пакетажа и товара. Товаренето и разтоварването от 

транспортни средства и преместването могат да се извършват с кран или багер.  

Изпълнителят трябва да опази материалите от надраскване или прегазване от 

транспортни средства.  

Складирането да става върху нивелирана площадка, без неравности главно от 

остри камъни. Възможно е натрупване върху почва, пясък, асфалт и цимент, като се 

избягва влаченето им. Когато материалите, машините и съоръженията остават на 

открито за дълго време, се препоръчва да бъдат защитени от слънчеви лъчи. 

Изпълнителя трябва да обърне специално внимание за адекватното им опазване. 

Изпълнителят трябва да положи усилия, да сведе до минимум 

продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като 

планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Изпълнителят 

не трябва да съхранява на площадката ненужни материали. 

Изпълнителят трябва така да организира подреждането на материалите, че да не 

могат да застрашат безопасността на хората. Изпълнителят трябва да окачи и спазва 

обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите 

/ако има такива/.  

Изпълнителят трябва да получи от производителя детайлна информация, 

относно метода на съхранение и поддръжка на складираните материали, като трябва да 

спазва тези изисквания. 

Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и 

оборудването ще са за сметка на Изпълнителя и няма да се извършват никакви 

допълнителни плащания във връзка с това. 
 


