
    

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

            1. Общо описание на обекта: 

В настоящата обществената поръчка  с предмет: „Избор на изпълнител за ремонт на 

обекти общинска собственост на територията на община Ботевград”  в две обособени 

позиции: Обособена позиция 1: „Ремонт сградата на Читалище „Събуждане” в 

с.Врачеш и ремонт на покрив на сградата на Младежки дом в гр.Ботевград” и 

Обособена позиция 2: „ Възстановяване на мостово съоръжение над река Рударка, 

водещо към махала „Стайково краище” в с.Рашково” е предвидено ремонтни работи   

на сградите на Читалище „Събуждане” в с.Врачеш, Младежки дом в гр.Ботевград и 

възстановяване на мост над река Рударка в с.Рашково, съобразно изискванията на 

документацията и количествената сметка. 

 2. Строително - ремонтни работи 

2.1. Описание на ремонтните  работи 

За изпълнение на ремонтните работи за всеки един от обектите се предвижда, както 

следва: 

► За обособена позиция 1:  „Ремонт сградата на Читалище „Събуждане” в с.Врачеш и 

ремонт на покрив на сградата на Младежки дом в гр.Ботевград” 

№ Наименование на СМР М-ка Кол-во 

І. „Ремонт сградата на Читалище „Събуждане” в с.Врачеш 

1 
Топлоизолация  /външна/- EPS с дебелина 5 

см. 
м² 720,00 

2 Полимерна мазилка  м² 720,00 

3 Доставка и монтаж PVC дограма – прозорци 

- цвят бял; пет камерна; двоен 

стъклопакет; комарници на отваряеми 

прозорци и тройно регулируем обков 

м² 15,40 

4 
Уплътняване и изкърпване  на рамки около 

врати и прозорци 
м 69,00 

5 
Доставка и монтаж на улуци от 

поцинкована ламарина  
м 112,00 

6 

Доставка и монтаж на водосточни тръби  

9м. от поцинкована ламарина 

 

Бр. 9,00 

7 

Доставка и монтаж на водосъбирателни 

казанчета от поцинкована ламарина 

 

Бр. 9,00 

8 

Доставка и монтаж на есове от поцинкована 

ламарина 

 

Бр. 9,00 

9 
Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 

100мм. на тънка фуга 
м² 18,00 

ІІ. Ремонт на покрив на сградата на Младежки дом в гр.Ботевград 

1. Обшивка на борд с поцинкована ламарина 

при ремонти вкл.пола,щорц,капак 

  

 - Направа и монтаж на профилирани щорцове от 

поцинкована ламарина вкл.крепежни елементи 

Л.М 56,00 

 - Направа и монтаж на пола от поцинкована 

ламарина вкл.крепежни елементи 

Л.М 

56,00 



   

 - Направа и монтаж на капак от поцинкована 

ламарина вкл.крепежни елементи 

Л.М 56,00 

2 Обшивка с поцинкована ламарина 0,5мм при 

ремонти вкл.заготовка и крепежни елементи 

M2 65,00 

3 Доставка и полагане на OSB плоскост- 0,9мм 

върху дървена скара вкл.крепежни елементи 

M2 153,60 

4 Хидроизолация от един пласт битумна мушама 

4,5кг m2 с посипка на газопламъчно залепване 

при ремонти вкл.почистване на основата от стар 

воалит 

M2 

229,60 

5 Направа на воронка за отвеждане на дъждовна 

вода 
Бр. 4,00 

 

 

► Обособена позиция 2: „ Възстановяване на мостово съоръжение над река Рударка, 

водещо към махала „Стайково краище” в с.Рашково” 

 

№ Наименование на СМР М-ка Кол-во 

1. Работа на кран за натоварване и 

разтоварване на стоманобетонови устои и 

Т- профили 

МсМ 3 

2. Превоз на устои и профили МсМ 2 

3. 
Изкоп ръчен за монтаж устои 

 
м

3
 45 

4. Доставка, изработка и монтаж на армировка 

A-I до Ф18 - висока сложност 

кг. 400 

5. Доставка и полагане на подложен бетон 

клас В 12.5 

м
3
 12 

6. Рязане и монтаж на двойни Т - профили за 

основи на мост 

бр 4 

7. Доставка и монтаж на дървени греди m3. 2 

8. Натоварване и извозване на пръст на депо с 

разриване 

м
3
 45 

9. Обратен насип ломен камък 

 

м
3
 80 

10. Работа на булдозер за оформяне на път МСМ 2 

 

2.2. Изисквания и организация за извършване на ремонтните работи 

При започване на ремонтните работи на обектите от всяка обособена позиция  и по 

време на изпълнението им  изпълнителят трябва да постави подходящи знаци за 

обозначаване на местата, в които се изпълняват работите, които да забраняват достъпа 

на външни хора в този участник. 

   Забранява се присъствието на лица на обектите не ангажирани с ремонтните работи, 

с изключение на представители на Възложителя. 

   Ремонтните работи да се изпълняват под прякото ръководство на техническото лице 

на обекта, по съответната обособена позиция. 

Изпълнителят поема всички разноски по инсталирането, работата и 

демонтирането на временните съоръжения, необходими за изпълнението предмета на 

поръчката. 



   

Изпълнението на ремонтните работи следва да се придружава от всички необходими 

актове, протоколи и други строителни книжа посочени в Наредба №3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Закона за устройство на 

територията. 

Участниците трябва да спазват всички нармативни изисквания за извършване на 

СМР, както и стриктно да спазват нормативите за безопасни условия на труд в 

строителството. 

Да се създаде подходяща организация на трудовия процес. Организация на 

работната площадка и в частност на работните места, като се осигури безопасност на 

всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на ремонтните  работи. 

Работата да се извършва по време на нормалните работни часове. 

2.3.  Изисквания към влаганите строителни материали. 

Влаганите строителни материали трябва да отговарят на изискванията на българските 

и/или европейските стандарти и спецификации. Всички материали, които ще бъдат вложени 

в обектите трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество.  

При  изпълнение, документиране  и приемане  на ремонтните   работи се спазват стриктно 

всички  изисквания  на българската нормативна уредба. 

3. Нормативни актове 

Изпълнението на възложените ремонтни работи трябва да отговарят на 

изискванията, установени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и 

оценяване съответствието на строителните продукти. 

При изпълнение на поръчката следва да се спазват всички нормативни актове в 

областта на строителството. 

  4. Достъп за  проверка на изпълнението на строителните работи 

  Изпълнителят трябва да осигури свободен достъп на представителите на 

Възложителя за извършване на проверки на обектите. 

5. Изисквания за опазване на околната среда: 

Когато не се изисква от градските власти, да се избягва работа през нощта. 

Внимателно да се планират транспортните графици, а също така и маршрутите, 

използвани от  превозните средства. 

 Трябва да се извършва редовна проверка и поддръжка на оборудването, във връзка с 

предотвратяване на вредни влияния върху околната среда. 

 Да се сведат до минимум проблемите по отношение безопасността на работата, като 

на всички работници се предоставят подходящите инструменти, машини и защитно 

облекло. 

 След завършване на ремонтните работи се почистват всички строителни отпадъци. 

6. Здравословни и безопасни условия на труд.  

За осигуряване необходимите условия за здравословни и безопасни условия на труд 

по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със 

спецификата на работите, които ще извършват. Преди започването на работата, 

работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, техническо оборудване и 

специално работно облекло в сигнален цвят. 

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на 

безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по Наредба №2 от 2004 г. за 

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

строителни и монтажни работи. 

 

  

Изготвил: инж.Валери Зланков    /п/          

гл.експерт: КВ, ИК, НС и инфраструктура 

 

 

  


