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РАЗДЕЛ 1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за  

1. „Текущ ремонт на сградите на Община Айтос и второстепенните й разпоредители с 

бюджетни средства през 2018 год.” по обособени позиции както следва: 

 

Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на сгради на общинската администрация.”; 

Обособена позиция № 2: „Текущ ремонт на здравните кабинети при Община Айтос”; 

Обособена позиция № 3: „Текущ ремонт на сгради на Дирекция „КОВЗС” при Община 

Айтос”; 

Обособена позиция № 4: „Изграждане на вътрешна тоалетна в офиса на здравните медиатори 

при Община Айтос”. 

 

. 

  

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Сградите, предмет на обществената поръчка са собственост на Община Айтос.  

Община Айтос не разполага със специализирано общинско предприятие, чрез което да 

осъществява ремонти на общинските сгради. С настоящата процедура се цели да бъде избран 

изпълнител, който, при необходимост и конкретна заявка от Община Айтос, да извършва 

ремонти на сгради, общинска собственост. 

Сградите третирани в тази поръчка са различни по вид, тип и предназначение. 

Основните дейности, предмет на поръчката са зидарски, мазачески, бояджийски, настилки и 

облицовки, тенекеджийски, дърводелски, покривни, изолационни, инсталации в сгради и др. 

изброени по долу 

№ 

 

Вид операция 

 

Мярка 

1 2 3 

1 Очукване мазилка м
2
 

2 Изкърпване вароциментова мазилка стени и тавани м
2
 

3 Начукване стени и тавани м
2
 

4 Тухлена зидария с решетъчни тухли 25/24/12 см. м³ 

5 Грундиране стени и тавани с бетонконтакт м
2
 

6 Гипсова шпакловка стени и тавани м
2
 

7 Циментова шпакловка стени и тавани м
2
 

8 Двукратно латексово боядисване по стени и тавани м
2
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9 Блажно боядисване дограма м
2
 

10 Външно фасадно боядисване с фасаген м
2
 

11 Външна цветна минерална мазилка м
2
 

12 Мазилка по стени варова м
2
 

13 Доставка, монтаж и демонтаж външно фасадно скеле м
2
 

14 Изравнителна циментова замазка с дебелина 2 см м
2
 

15 Изравнителна циментова замазка с дебелина 3 см м
2
 

16 Доставка и полагане армирана бетонова настилка – бетон клас В20 м
2
 

17 Доставка и полагане армирана бетонова настилка – бетон клас В15 м
2
 

18 Доставка и полагане армировка кг 

19 Доставка и полагане бетон В20 м
3 

20 Направа на нов тротоар м 

21 Настилка теракот м
2
 

22 Цокъл теракот м
'
 

23 Настилка гранитогрес м
2
 

24 Настилка балатум м
2
 

25 Настилка мокет м
2
 

26 Фаянсова облицовка по стени м
2
 

27 Доставка и монтаж ламинат клас АІІІ с дебелина 8 мм м
2
 

28 Доставка и монтаж РVС лайсни м
'
 

29 Доставка и полагане битумен грунд за хидроизолация м
2
 

30 
Изкърпване хидроизолация с воалит 3 мм без посипка на газопламъчно 

залепване 
м

2
 

31 
Доставка и полагане хидроизолация с полизол TNT 4,5 кг/м² с посипка на 

газопламъчно залепване 
м

2
 

32 Доставка и полагане хидроизолация с минерална посипка, 1 пласт – 4 мм.  

33 Доставка и монтаж олуци от поцинкована ламарина м
'
 

34 Доставка и монтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина м
'
 

35 
Доставка и монтаж ламаринена обшивка около комини, улами, 

надолучни поли, бордове и др. 
м

2
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36 Доставка и монтаж летвена обшивка м
2
 

37 Доставка и монтаж дъсчена обшивка м
2
 

38 Доставка и полагане подпокривно фолио м
2
 

39 
Частичен ремонт дървена покривна конструкция (подмяна единични 

греди, попове, столици и др.) 
м³ 

40 Частична подмяна на керемиди с новозакупени  м
2
 

41 Препокриване покриви с керемиди м
2
 

42 Подмазване капаци м
'
 

43 Изкоп ръчен м³ 

44 Демонтаж на дървена дограма м
2 

45 
Доставка и монтаж на PVC дограма ( 5 камерна, 50% отваряема, К-

стъкло) 
м

2
 

46 Пренос, натоварване и извозване строителни отпадъци на депо на 5 км м³ 

47 Ремонт на санитарни възли – подмяна на санитарен фаянс бр. 

48 
Извършване на ремонт на отоплителните инсталации на ДГ – при 

необходимост 
бр. 

49 Изграждане на пожароизвестителни уредби във всички детски гради бр. 

 

II.  ВЪЗЛАГАНЕ  

1. Възложителят писмено ще възлага на Изпълнителя дейности по договора, като 

изрично посочва конкретния обект и срокът за изпълнение на конкретното възлагане; 

2. Изпълнителят представя оферта с конкретно описани строително-ремонтни 

дейности, количества и единични цени; 

3. Реализацията на ремонтите следва да започне след одобряване на офертата за 

конкретния обект от Възложителя 

4. Отчитането на изпълненото строителство на завършения обект се извършва след 

съставяне на двустранен протокол за качеството и срока на изпълнение. 

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР  
 

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с 

изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в 

строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в 

България и в Европа. 

Изпълнението на СМР за ремонт/обновяване на сградите се извършва в съответствие с 

част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от 
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компетентните органи за обекта и подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна 

площадка. 

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, 

материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за 

изпълнение на строежа. 

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според 

Техническата спецификация на Възложителя и с качество, съответстващо на БДС или 

еквивалентно/и. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и 

всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, 

същият да ги отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от 

съответните държавни институции. 

Изпълнителят трябва да съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания 

в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен 

представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в 

договора, ще се обявява писмено и съгласува преди по-нататъшното изпълнение на поръчката и 

строителството. 

 

 Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на 

труд. План за безопасност и здраве. 

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да 

спазва изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за 

провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, както и по 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 изискванията на нормативните документи в страната 

по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други 

свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни 

документи за строителство. 

 

 Изисквания относно опазване на околната среда. 

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи 

своите действия в рамките само на строителната площадка. 

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да 

възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и 

невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци. 

 

 Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното 

изпълнение. 

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражняване строителен надзор 

съгласно чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ. 

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да 

контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на 

дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В 

случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, 
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работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. 

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните 

работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните 

стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания. 

 

 Проверки и изпитвания. 

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на 

упълномощени представители на Възложителя и Консултанта. 

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да 

се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи. 

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се 

извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение. 

 

 Защита на собствеността 

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. 

 

 
IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ  

 Участниците предлагат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи по предвидените 

в чл. 20, ал. 4 от 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 (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.). Гаранционните срокове се посочват в Техническо 

предложение.  

  

 ВАЖНО: Качеството на строителните материали, които ще бъдат вложени при изпълнение 

на отделните части на СМР следва да бъде съобразено с гаранционните срокове. 

 

V. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ  

 

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 проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и 

реконструкции. 

 

По смисъла на Регламент /ЕС/ № 305/2011: 

 „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;  
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 „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. 

 Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в 

съответствие с Наредба №РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителни продукти в строежите на Република България. Строителните продукти се влагат в 

строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се 

придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са: 

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 

№ 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за 

строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска 

техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен 

продукт се нанася маркировка „СЕ“ или еквивалентно/и ; 

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат 

от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена 

декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“ или 

еквивалентно/и; 

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато  

строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно 

производство, за влагане в един единствен строеж. 

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални 

изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са 

определени. 

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи 

характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива 

със съответните им технически характеристики, съответстващи  на техническите правила, 

норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и 

строителство. 

Всяка доставка се контролира от представителя на възложителя на строежа 

(инвеститорски контрол). 
 

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

„Техническо предложение за изпълнение на поръчката” се изготвя, съгласно образеца на 

възложителя и се представя на хартиен и електронен носител: текстова част в Word формат, 

графична част в pdf. формат.  

Предложението трябва да е в съответствие с Техническaта спецификация на възложителя и да 

обхваща минимум:  

 „Описание на мерките за постигане на качество”, вкл. технически параметри, 

естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички 

потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР , иновативни търговски 
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техники и условия, както и предложение за мерки, целящи осигуряване на качеството при 

изпълнение на възлаганите ремонтни работи.  

Всеки участник следва да направи предложение за изпълнение на предвидените СМР в това 

число и относно техническите параметри на предлаганите за влагане в строежа/обекта 

материали, включително аргументирано предложение на всички операции по строителство 

(иновативни характеристики, и иновативни търговски техники и условия), функционални 

характеристики на обекта, достъпност, предназначение за потребителите на обекта, естетечиски 

и екологични характерстики (където е приложимо), с които гарантира високо качество.  

Основното изискване на Възложителя е изпълнението на строежа/обекта за съответната сграда, 

в предварително определения срок, да бъде извършено с необходимото качество и гаранция за 

дълготрайна употреба на новоизпълнените СМР и да бъде осигурена безопасност при 

използването на обекта. Затова от особена важност е да бъдат съпоставени предлаганите 

технически параметри на материалите, които ще се вложат в строежа/обекта/, предлаганите 

естетически, функционални характеристики на обекта, предложението относно достъпността, 

предназначението за всички потребители на обекта, екологичните (където е приложимо), 

иновативните характеристики (където е приложимо) и иновативните търговски техники и 

условия /ако е приложимо за съответния участник/ от страна на участниците.  

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, 

които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя:  

Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на качеството и постигане на 

резултатите съобразно изискванията на обществената поръчка;  

Входящият контрол от страна на експерти/експерт, отговарящи за контрола на качеството 

при получаване на материали и други продукти за обекта, контрола на качеството на труда са 

мерки, гарантиращи, че на строежа няма да се вложат материали и/или други стоки, имащи 

явни дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество, действащите стандарти и 

добри практики.  

 

 Описание на мерките за опазване на околната среда – участниците следва да 

предложат мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на 

неблагоприятните последствия върху околната среда във връзка с изпълнението на ремонтните 

работи. Компонентите и фактори на околната среда, които биха били засегнати са качество на 

атмосферния въздух, води, ландшафт, земи и почви и др. 

 

 Организационна рамка 
Всеки участник следва да представи организационната рамка за изпълнение на ремонтните 

работи.  

Да представи оперативната екипна организация за изпълнение на дейностите, отговорностите 

на всички лица, ангажирани в изпълнението. Подробно да са описани гаранционните условия.  

 

 Програма за Управление на риска 

 

С Програмата за управление на риска, трябва да се гарантира качествено изпълнение на 

ремонтните работи. Следва да се предложат решения, които участникът ще предприеме при 

настъпване на съответните рискове, идентифицирани от възложителя като рискови с висока 

степен на възможност за поява:  

- Риск 1: Забава при стартиране на работата; 

- Риск 2: Изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите; 
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- Риск 3: Закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 

- Риск4: Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на строежа/обекта; 

Предложената от участника Програма за управление на риска следва да съдържа оценка  на  

вероятността  за  настъпване  на  всеки  от рисковите  фактори,  дефинирани  от  Възложителя, 

конкретни решения и организация, които участникът ще предприеме за управление на всеки 

един от рисковете: разгледани аспекти на проявление и сфери на влияние за всеки риск; 

предложени мерки за недопускане/ предотвратяване на рискова ситуация/ респ. за всеки един 

разгледан аспект на проявление/, гарантиращи качествено изпълнение на дейностите; 

предложени мерки за преодоляване на последиците при настъпване на критична точка / респ. за 

всеки един разгледан аспект на проявление/, гарантиращи качествено изпълнение на 

дейностите. Участниците следва да направят оценка на стойността на риска, която се определя 

въз основа  на  вероятността  за  поява  на  риска  и  очакваното въздействие  на  рисковия  

фактор,  а  именно  Стойност  на риска = Вероятност х Въздействие; 
 

 


