
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
1. Предмет на поръчката 

- Предметът на поръчката е: „Ремонт на физкултурен салон към III ОУ„ П.Р. 

Славейков” гр. Търговище”. 

2. Общи разпоредби. 

Настоящата техническа спецификация представлява комплект от инструкции за 

реализация на ремонт на физкултурен салон към III ОУ„ П. Р. Славейков” гр. 

Търговище”. 

3. Обхват, цел и етапи на поръчката 

3.1  Целта на процедурата е избор на изпълнител за извършване на СМР за 

ремонт на физкултурен салон към III ОУ„ П. Р. Славейков” гр. 

Търговище“. 

3.2. Поръчката включва следните дейности: 

Подмяна на дограма 

Подмяна на врати 

Смяна на под и боядисване 

Подмяна на съществуващо осветление с LED осветление, смяна на ел.табло, монтаж 

на осови вентилатори 

Ремонт и боядисване на тавани 

Ремонт и боядисване на вътрешни стени с цокъл  

Боядисване на тръби и радиатори 

Изработка и монтаж на предпазни метални решетки по прозорци 

И всички технологично необходими съпътстващи дейности 

4. Приложими нормативни документи 

При извършване на дейностите, предмет на възлагане, стриктно да се спазват 

действащите закони, правилници, наредби, норми и стандарти в областта на изпълнението на 

поръчката, по — важните от които са: 

Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 

Закон за опазване на околната среда; 

 Наредба N22 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строително монтажните работи; 

Всички наредби по съответните специалности; 

Всички нормативни и поднормативни актове, касаещи изпълнението на строителните 

работи. 

5. Основни изисквания за изпълнение на СМР 

 

Изпълнението на СМР ще се извършва в съответствие с част трета ”Строителство” от 

ЗУТ. Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях ще се определят от 

изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ . 

Строителят изпълнява СМР за обекта в съответствие с действащото законодателство, 

включително чл. 163 и чл. 163a от ЗУТ, условията на договора за СМР и приложените към 

него техническа спецификация, техническа оферта и ценово предложение. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 

(приемане) на СМР ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на 

приемо-предавателни протоколи. 

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. 

5.1.  Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните 

продукти и материали за трайно влагане в строежите, обекти на поръчката: 

Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти, основните изисквания към строежите по чл. 169, 



 

ал. 1 ЗУТ са изискванията, при изпълнението на които се постига осигуряване на 

безопасността и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването на 

околната среда и имуществото и които се отнасят до предвидими въздействия. 

С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и 

материали, които се влагат при изпълнението на СМР в сградите, трябва да имат оценено 

съответствие съгласно горепосочената наредба. 

Строежът трябва да бъде изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за 

хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда 

при: 

 отделяне на отровни газове; 

  наличие на опасни частици или газове във въздуха;  

 излъчване на опасна радиация;  

  замърсяване или отравяне на водата или почвата; 

 неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци; 

 наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на 

строежа. 

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават 

подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите 

и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически 

характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени 

със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. 

Доставката на всички продукти и материали, необходими за изпълнение на 

строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя. 

В строежите трябва да бъдат вложени материали, отговарящи на изискванията в 

българските и/или европейските стандарти. 

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в 

строителството материали, елементи, изделия, конструкции и други подобни. 

Не се допуска влагането на неодобрени материали, такива ще бъдат отстранявани от 

строежа и заменяни с материали, одобрени по нареждане на Възложителя. 

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 и качество, съответстващо на БДС. 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 задоволяване исканията 

на Възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни 

институции. 

5.2. 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 N22 от 2004 г. за минимални изисквания за 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. 

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи 

План за безопасност и здраве за строежа. 

5.3. Изисквания относно опазване на околната среда. 



 

На обекта трябва да се доставят контейнери за разделно събиране на стъкла и 

строителни отпадъци, както и ежедневно да се почиства строителната площадка. 

Да се спазват изискваният за ограничаване на емисиите от прахообразни вещества при 

товарене, разтоварване, съхранение и транспорт. 

По време на работа да се ограничат дейностите при неблагоприятни атмосферни 

условия, свързани с наличието на силен вятър. 

Да не се допускат разливи от масла и нефтопродукти от строителната техника. 

Изпълнителят трябва да вземе подходящи мерки, за да се увери, че работата 

изпълнявана от него и неговите подизпълнители, независимо от това дали са на обекта или 

извън него, не трябва да предизвикват някакъв ненужен или прекалено силен шум, който 

може да смущава обитателите на намиращите се наблизо сгради. 

> 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 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, 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.  

5.4. Проверки и изпитвания. 

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на 

упълномощени представители на Възложителя. 

6. Обем и съдържание на предвидените СМР. 

Видът и обемът на строителните и монтажни работи са описани в приложената 

количествена сметка, която е неразделна част от описанието. 

 

Текущ ремонт на физкултурен салон към III ОУ„ П.Р. Славейков” гр. Търговище 

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

№ Видове СМР Ед.м. Количество 

1 Демонтаж дървена дограма М2 118 

2 
Демонтаж метални решетки с мрежа по 

прозорци- двустранно 
М2 228 

3 Демонтаж старо главно ел.табло Бр 1 

4 Демонтаж ключове за осветление Бр 7 

5 Демонтаж стари врати от пресован картон Бр 7 

6 Стъргане стара блажна боя по стени М2 576 

7 Остъргване варосани тавани М2 326 

8 
Доставка и монтаж на петкамерна ПВЦ 

дограма със стъклопакет 24мм 
М2 118 



 

9 Доставка и монтаж врати от МДФ Бр 8 

10 Алуминиеви подпрозоречни дъски М 57 

11 Направа лампени излази Бр 10 

12 Направа контактни излази Бр 5 

13 Лампи с лед крушки Бр 15 

14 Доставка и монтаж ел. табло Бр 1 

15 
Доставка и монтаж осови вентилатори 

спортен салон 
Бр 8 

16 Гипсова шпакловка по стени и тавани М2 1402 

17 Латекс по стени и тавани – бял М2 526 

18 Латекс по стени и тавани- цветен М2 876 

19 Вътрешно скеле- мобилно М3 380 

20 Дюшаме от иглолистна дървесина М2 288 

21 Боядисване дюшаме М2 288 

22 Блажна боя по радиатори и тръби М2 120 

23 
Събиране и изхвърляне на строителни 

отпадъци с камион до 15км 
М3 18 

24 
Изработка и монтаж метални предпазни 

решетки по прозорци - едностранно 
М2 114 

 

7. Технически изисквания за изпълнение на СМР дейностите съгласно 

строително — технически норми и правила. Общи изисквания към строежа и 

строителните продукти. 

7.1. Общи положения 

Ремонта на сградата включва извършването на строително-ремонтни работи (СРР). 

Строително — ремонтните работи са определени в съответствие с действителните 

нужди и приоритети на Възложителя. 

Настоящата техническа спецификация е част от документацията и трябва да се 

разглежда заедно с останалите документи. 

Строително — ремонтните работи включват дейностите, описани в Техническата 

спецификация и детайлизирани в количествено-стойностната сметка. 

7.1.1. Организиране на обекта 

Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта и всички 

материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп за външни лица. 

По възможност, Възложителят ще осигури помещения в сградата за съхранение на 

материалите и складиране оборудването на Изпълнителя. 

7.1.2. Ползване на обекта 

Изпълнителят трябва да пази помещенията чисти по време на изпълнението на 

дейностите и без забавяне да изнася строителните отпадъци и ненужните материали. 

Изпълнителят следва да почисти обекта и да го приведе в състоянието, в каквото е 

бил, във възможно най-кратки срокове след приключване на работата. 

7.1.3. Работно време 

Работното време следва да е съобразено с кодекса на труда на Република България и 

съобразен със съответната институция. 



 

7.1.4. Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда 

Изпълнителят трябва да спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда 

на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда. 

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 

от ЗУТ. 

7.1.5. Атмосферни влияния 

Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, 

предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. 

Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши 

атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени. 

7.1.6. Общи изисквания 

При изпълнение на дейностите, Изпълнителят трябва да спазва следните изисквания: 

7.1.6.1 Минимални изисквания 

Спецификациите покриват минималните изисквания за качество на материалите, за 

изпълнение на дейностите и за гаранция за качество. 

Спецификациите по никакъв начин не следва да ограничат отговорностите на 

Изпълнителя, които са посочени в другите документи. 

7.1.7. Приложими стандарти и правила 

Спецификациите се отнасят до определени стандарти, препоръки и указания. 

Приложими са също всички стандарти и нормативни документи, които са в сила в България. 

7.1.8. Транспорт на отпадъците 

Строителните отпадъци, които се отделят по време на изпълнение на строителните 

дейности, могат да се съхраняват на строителната площадка в рамките на 24 часа при 

съблюдаване на всички мерки по безопасност и опазване на околната среда. След това 

строителните отпадъци се транспортират до посочено от Възложителя депо за отпадъци. 

Транспортът включва натоварване, извозване и разтоварване на отпадъците в депото, 

включително таксите. 

7.1.9. Оборудване и временни дейности 

Изпълнителят ще ползва ефективно и подходящо оборудване за да гарантира 

удовлетворяващо качество или напредък на работата си. 

7.1.10. Материали 

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят 

предварително от Инвеститора, на база на представяне на изискуемите документи, мостри 

или чрез тестване. 

Материалите следва да се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, 

които са увредени или замърсени следва да се отстранят от обекта, без да се изискват 

допълнителни средства от Възложителя. 

7.1.11. Осигуряване и контрол на качеството 

Общи положения 

Изпълнителят трябва да установи и поддържа оперативна система за контрол на 

качеството на строителните дейности. 

Проверка на доставените материали 

Изпълнителят следва да извършва проверка относно съответствието на доставените 

материали и изискванията на Техническата спецификация. Изпълнителят следва да 

проверява документите по доставките, както и други, свързвани с това дейности. 

Изпълнителят следва да извършва визуална проверка на доставените материали, да осигури 

съответствието на материалите и Техническите спецификации без дефекти. 

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации 

следва да се отстранят незабавно от обекта. 

Координация 

Изпълнителят следва да координира изпълнението на строителните работи в 

съответствие с Възложителя. 

7.2. Общи изисквания към строежите 



 

При изпълнението на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се 

предвиждат, а и да се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на 

основните изисквания към строежите , определени в Приложение 1 на Регламент (ЕС) N2 

30512011 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 и с чл. 169 ЗУТ, както следва:  

 безопасност в случай на пожар; 

             хигиена, здраве и околна среда; 

 достъпност и безопасност при експлоатация; 

 защита от шум; 

 енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;  

 устойчиво използване на природните ресурси. 

7.3. 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 и да отговарят на съответните технически спецификации и изисквания по 

отношение на предвидената употреба. 

Същите трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие на строителния 

продукт, в съответствие с БДС. 

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи 

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

такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически 

характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени 

със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. 

7.4. Технически изисквания към основните СМР: 

Технологията на изпълнение на видовете строителните и монтажни работи да 

осигурява максимални ефективност и качество. Да се спазват изискванията на действащите 

Правилници за изпълнение на видовете строителните и монтажни работи. 

Изпълнението на СМР, ще се извършва съгласно изискванията и указанията на 

Възложителя и при спазване на всички действащи технически нормативи. 

7.5. Гаранционни условия на видовете работи 

Съгласно Наредба N22/31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и 

строителни обекти. 

8. Задължения на изпълнителя 

Да извърши възложената му работа качествено и в срок, съгласно настоящата 

техническа спецификация; 

- Да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на 

възложеното и да предприеме мерки за тяхното разрешаване; 

- Да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и 

националното законодателство; 

- Да притежава застраховка за професионална отговорност за вреди, причинени 

на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни 

действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си; - Да издава 

разходо-оправдателните документи в лева. 

9. Срок за изпълнение 

Срокът за изпълнение на строителството, предмет на настоящата обществена поръчка 

е до 90 календарни дни. Срокът започва да тече, считано от датата на подписване на 

договора и приключва с подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за 

извършените и приети СМР. 

10. Приемане на изпълнението на поръчката 



 

Ако поръчката е изпълнена в договорените срокове и качество, приемането на 

резултата от извършената работа ще се извършва с двустранно подписан приемо-

предавателен протокол. 

Приемането на изпълнението на СМР ще е съгласно критериите за контрол и 

приемане на дейностите, посочени в проекто - договора и в действащата нормативна уредба, 

приложима за съответните видове строителни работи. 

Строително - монтажните работи трябва да са изпълнени в пълен обем и приети с 

подписани приемо-предавателни протоколи за приемане на изпълнените строително -  

монтажни работи. 

Извършените СМР се отчитат след представяне на приемо-предавателни протоколи. 

Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и 

заменят за сметка на Изпълнителя съгласно установеното в проектодоговора за обществена 

поръчка. Проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с текущо или 

окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на 

изпълнителя. 

Участникът следва да представи линеен график за изпълнение на поръчката. 

Графикът следва да представя строителната програма на участника, като прецизира 

съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните 

процеси. Линейният календарен план е график за изпълнение на строителните работи. 
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