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ТЕХНИЧЕСКА    СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

за   ремонтни  работи  на 

ОБЕКТ: „Основен ремонт на покрив и подмяна дограма на ДГ“Здравец“ в с. Трудовец“ 
 

 

I.  ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

Целта на проекта е извършване на основен  ремонт  на покрива и подмяна на фасадна 

дограма на  сградния  фонд  на  ДГ „Здравец“, с. Трудовец.  С настоящия  проект  се  

предвижда  изграждане  на  ново  хидроизолационно покритие, включително мерки за 

енергийна ефективност на покрива и изграждане  на  нови  тенекеджийски обшивки.  

 

ІІ. СЪСТОЯНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА 

1. Местоположение: 

Сградата  на  ДГ „Здравец“, с. Трудовец се  намира  югоизточно  от  централната  част на 

селото.  

2. Съществуващо положение: 

Покрива на сградата е плосък с бордове по периферията и вътрешно отводняване. 

Настоящото състояние на покрива е изпълнено с рулонна хидроизолация, налични са 

множество течове. Ламаринените обшивки по бордовете са частично разкачени и корозирали. 

Дограмата на  ДГ „Здравец“, с. Трудовец е дървена, амортизира и се предвижда цялостна 

подмяна.  

 

III. НЕОБХОДИМИ  ДЕЙНОСТИ   

В изработеният   Инвестиционен  проект   за   реконструкция  е   предвидено  извършването   на  

следните  дейности: 

 Демонтаж на съществуващи поцинковани шапки  и шорцове на  бордове 

 Обшивка с  праховобоядисана ламарина - шапка на бордове 

 Демонтаж  на  съществуващи  фасадни  прозорци  и врати 

 Доставка и монтаж на PVC дограма  - за отопляеми обеми 

 Доставка и монтаж на AI дограма  - входни врати  

 Обръщане на отвори около нова дограма с гипсокартон - до 20см., вътрешно - 

шпакловане, ръбоохранител 

 Гипсова шпакловка от вътрешна  страна на  фасадни  стени  за  преход  към  

обръщане на дограма 

 Трикратно боядисване вътрешно рамки врати и прозорци - финиш след смяна на 

дограма 

 Трикратно боядисване от  вътрешната страна на  фасадни  стени  - финиш след смяна 

на дограма 
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 Доставка и  монтаж на алуминиеви подпрозоръчни профили с  ширина до 30 см. - 

външно 

 Доставка и  монтаж на ПДЧ подпрозоръчни плотове отвътре 

 Топлоизолационна система  от  ХPS - върху  бетон  за  наклон (вкл. лепило, арм. Мрежа  

и крепежни елементи)  

 Полиетиленово  фолио 

 Демонтаж на съществуващи  покривни  воронки 

 Армирана циментова замазка 4 см., армирана N 4, каре 20/20 см. 

 Битумен грунд  по  новоизградена циментова  замазка 

 Хидроизолация от битумна мебрана АПП -4 мм.   

 Хидроизолация от битумна мебрана АПП -4 мм.   С  посипка 

 Монтаж на  нови воронки 

 Монтаж на  дъсчена скара  за  фиксиране на  ламаринени обшивки   

 Направа  и  монтаж на поц. Шорц  по   периметър  на бордове 

 Направа  на  холкер 10/10 см.  при пресичане на  хиризонтална  и вертикална плоскост 

 

IV. ОПИСАНИЕ  НА ПРЕДВИДЕНИТЕ  ДЕЙНОСТИ 

Предвижда се етапно подмяна на цялата фасадна дограма – врати и прозорци и 

възстановяване на нарушени покрития по снени – вътрешно и външно, вкл. боядисване. 

Изисквания  към  влаганите материали  в  сградата: 

 Цветовете на хидроизплация и с  праховобоядисана ламарина  използвани  в  обекта  

се  съгласува  задължително  с  Възложителя. 

 PVC дограма петкамерна с двоен стъклопакет 24 мм., коеф.на топлопр. λ  ≤ 1,4 W/m2K - 

за отопляеми обеми 

  AI дограма с  коеф.на топлопр. λ  ≤ 1.9 W/m2K - входни врати  

 Топлоизолационна система по покрив   от  ХPS, 30 кг/м3 , деб. 10 см.  с  λ ≤ 0,030 W/Mk  

Основните видове работи по изпълнението на договора със съответните количества са 

описани, както следва: 

 

№ Наименование на  работите 
 м-

ка 
Кол-во 

1 
Демонтаж на съществуващи поцинковани шапки  и шорцове на  

бордове 
м2 153 

2 Обшивка с  праховобоядисана ламарина - шапка на бордове м2 153 

3 
Ръчно натоварване на строителни отпадъци  и  превоз стс  

замосвал до 5 км. 
м3 21 

4 Демонтаж  на  съществуващи  фасадни  прозорци  и врати м2 446 

5 

Доставка и монтаж на PVC дограма петкамерна с двоен 

стъклопакет 24 мм., коеф.на топлопр. λ  ≤ 1,4 W/m2K - за 

отопляеми обеми 

м2 378 

6 
Доставка и монтаж на AI дограма с  коеф.на топлопр. λ  ≤ 1.9 

W/m2K - входни врати  
м2 66 

7 
Обръщане на отвори около нова дограма с гипсокартон - до 

20см., вътрешно - шпакловане, ръбоохранител 
м 855 

8 
Гипсова шпакловка от вътрешна  страна на  фасадни  стени  за  

преход  към  обръщане на дограма 
м2 1 040 

9 
Трикратно боядисване вътрешно рамки врати и прозорци - финиш 

след смяна на дограма 
м 855 

10 
Трикратно боядисване от  вътрешната страна на  фасадни  стени  

- финиш след смяна на дограма 
м2 1 040 

11 
Доставка и  монтаж на алуминиеви подпрозоръчни профили с  

ширина до 30 см. - външно 
м 235 



12 Доставка и  монтаж на ПДЧ подпрозоръчни плотове отвътре м 235 

13 

Топлоизолационна система  от  ХPS, 30 кг/м3 , деб. 10 см.  с  λ ≤ 

0,030 W/Mk  - върху  бетон  за  наклон (вкл. лепило, арм. Мрежа  и 

крепежни елементи)  

м2 1 114 

14 Полиетиленово  фолио м2 1 114 

15 Демонтаж на съществуващи  покривни  воронки бр 12 

16 
Армирана циментова замазка 4 см., армирана N 4, каре 20/20 

см. 
м2 1 114 

17 Битумен грунд  по  новоизградена циментова  замазка м2 1 297 

18 Хидроизолация от битумна мебрана АПП -4 мм.   м2 1 297 

19 Хидроизолация от битумна мебрана АПП -4 мм.   С  посипка м2 1 297 

20 Монтаж на  нови воронки бр 12 

21 
Монтаж на  дъсчена скара  за  фиксиране на  ламаринени 

обшивки   
м  305 

22 Направа  и  монтаж на поц. Шорц  по   периметър  на бордове м 305 

23 
Направа  на  холкер 10/10 см.  при пресичане на  хиризонтална  и 

вертикална плоскост 
м 305 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ  ДЕЙНОСТИ 

Изпълнението на дейностите, предмет на поръчката, следва да отговарят на следните 

изисквания: 

1. Влаганите материали да съответстват на изискванията на Наредбата за съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти,  

придружени  със  Сертификат  за  съответствие  на  вложени  материали.  

2. Строително - ремонтните работи са за обект от IV-та категория в съответната група по чл. 

137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ.  

3. Изпълнителят следва да притежава  Удостоверение  от  Камара  на  строителите  в  

България  съответстваща  на  групата  и  категорията  на  строежа/обекта.   

4. Изпълнителят следва да притежава валидна застраховка на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за  

строежи  не  по-малка  от  необходимата  категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ.  

5. Изпълнителят следва да спазва  минималния гаранционен срок за извършване на 

СМР/СРР, който да е не по - кратък от посочения в Наредба №2/2003г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 

6. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за 

здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за 

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

строителни и монтажни работи. 

7. При  сключване на  Договор  за  изпълнение  на  поръчката,  ще  се  сключи  допълнително  

споразумение  между  страните  по  чл. 18  от  ЗЗБУТ.    

8. Избрания изпълнител осигурява за собствена сметка изхвърлянето  и транспортирането до 

съответните депо на течни и твърди отпадъци,  съобразно  Закон за управление на 

отпадъците  и  Наредба за управление на отпадъците на територията  на община 

Ботевград. 

9. При извършване на СМР/СРР да опазва подземната и надземната техническа 

инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в 

рамките на изпълнението на възложената дейност. 

   

 

VІ.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

1. Срещу плащането от страна на  Възложителя Изпълнителят се задължава: 

 Да извършва експедитивно и без забавяне и да завърши  СМР/СРР предмет  на  

поръчката; 

 да извърши и завърши  СМР  с дължимото усърдие и по добър и подобаващ начин така, 

че те да задоволят предназначението, за което са били проектирани и построени; 



 да изпълни  СМР така, че да спази всички приложими Закони и така, че да осигури, че 

СМР, когато бъдат завършени, ще съответстват с тези Закони;  

 да осигури цялата работна сила и всичкото строително оборудване, които са 

необходими за извършването на  СМР;  

 да използва нови и  подходящи материали за СМР, които да не са вредни или опасни за 

здравето или за здравината на Обекта или на СМР. 

2. В течение на извършване на  СМР,  Изпълнителят трябва да почиства и да премахва от 

обекта всички остатъци от материали и отпадъци (включително опасни отпадъци) в 

съответствие с всички приложими Закони и при завършването   на  СМР следва да 

премахне строителното оборудване.  Изпълнителят трябва винаги да оставя Обекта и  СМР  

почистени и в обезопасено състояние. 

3. При  изпълнение на  СМР  предмет  на  поръчката  Изпълнителят  следва  стриктно  да  

спазва  изискванията  на  ПИПСМР  и  технологичните  изисквания  на  производителите  

относно  влаганите  строителни  материали.      

 

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ 

1. От самото начало и до завършването на работата на обекта, Изпълнителят ще носи 

отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си 

работа, материали и оборудване. 

2. Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или 

държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или 

вреди вследствие на работата му. 

3. 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. 

4. Изпълнителят ще възстанови всички площи и вещи повредени или нарушени от неговите 

действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху 

собственост, в резултат на работата по възложения Договор, Изпълнителят ще носи 

отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези 

искове. 

5. Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши 

нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените 

подобекти, рехабилитационни дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла 

на тези спецификации. 

6. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да 

предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на пътя сгради и 

пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален 

пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки. 

 

7. Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и 

Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в 

следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или 

устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да 

упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички 

инструкции, издадени от местните власти и Възложителя. 

   

 

 

                                                                                                                                        

Изготвил:      /П/ 

                инж. М. Тодорин   -  Гл. експерт ИК и КВ 

 
Съгласувал: /П/  

                инж. Ст. Атанасов  -  Н-к отдел И и КС 

 

 

 
*/П/ заличаването на данни е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита на личните данни. 

 


