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Кмет на община Смолян 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
 

 

А. ОБЩА ЧАСТ 
 

1. ОБЩИ СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ И ПРАВИЛА 

 

Националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния сектор 

включва: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната стандартизация и др. Законовите и 

подзаконовите нормативни актове постоянно се хармонизират е правото на Европейския съюз 

Директива 2010/31 /НС, Директива 2009/28/НО за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници. Директива 2006/32/БС за ефективността при крайното потребление на 

енергия и осъществяване на енергийни услуги, отменена от нова Директива 2012/27/ЕС за 

енергийната ефективност. Регламент (ЕС) № 305/2011 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, Директивите от „Нов подход" и стандартите от 

приложното им поле, както и технически норми, методи и принципи на добри те европейски 

практики. 

 

Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на 

енергопотребление в сградите и създават правната и техническата основа за изпълнение на 

изискванията за енергийна ефективност при планиране, проектиране, обследване и 

сертифициране на сградите, се прилагат съгласувано и са както следва: 

 

На основание на ЗУТ: 

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в 

сгради: 

11аредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 

Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и 

хидроизолационни системи на сгради и съоръжения. 

 

На основание на ЗЕЕ: 

Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка 

па енергийните спестявания на сгради: 

Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните 

характеристики на сградите: 

Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване па проверка за енергийна 
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ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27. ал. 1 и чл. 28. ал. 1 

от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за 

тях. 

 

На основание на ЗЕ: 

Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 

експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна 

енергия, както и методиките за нейното прилагане. 

 

На основание на ЗТИП: 

Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006г. 

Приложими са и изискванията заложени в издадените от МРРБ Методически указания за 

изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради. 

 

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

строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, 

определени в приложение I на Регламент (НС) № 305/2011 на Европейския парламент и па 

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 от ЗУТ. както следва: 

 носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост па строителните 

конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при 

експлоатационни и сеизмични натоварвания; 

 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. 

 

Минималните изисквания при планиране, проектиране, изпълнение и поддържане на 

сградите по отношение па енергийните им характеристики са следните: 

 да не представляват заплаха за хигиената и здравето на обитателите, да спомагат за 

опазване на околната среда 

 да осигуряват параметрите на микроклимата, нормите за топлинен комфорт, осветеност, 

качество на въздуха, влага и шум; 

 отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са проектирани и 

изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатацията количество енергия да е 

минимално; 

 да са защитени със съответстваща на тяхното предназначение, местоположение и 

климатични условия топлинна и шумоизолация, както и от неприемливи въздействия от 

вибрации; 

 да са енергоефективни в целият си жизнен цикъл, като разходват възможно най-малко 

енергия по време па тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване; 

 да са съобразени с възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и на 

енергията от други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо и 

икономически целесъобразно. 

 

ІІ. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

 

В рамките на Националната програма се включват следните разходи, които изпълнителят ще 

направи за периода на изпълнение на поръчката: 
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 разходи за СМР; 

 разходи, свързани със заснемания, технически и/или работни проекти; 

 разходи за авторски надзор; 

 разходи, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи, изискващи 

се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на 

съответните компетентни орган; 

 разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация. 

 

Недопустими разходи по сградите 

 Всички разходи извън посочените като допустими. 

 Всички разходи за дейности, които не са предписани в резултат на извършеното 

техническо и енергийно обследване. 

 Разходи за ремонт в самостоятелните обекти извън тези по възстановяване на 

първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или 

подмяната на дограма. 

 

Допустими дейности за финансиране по сградите са: 

 Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 

повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни сгради, 

които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване; 

 Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни 

за сградата в обследването за енергийна ефективност; 

 Обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, 

фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.); 

 Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за 

енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в 

резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и 

монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното 

състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на 

дограма в самостоятелния обект. 

 

Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, 

като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри 

условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-

високо качество на жизнената среда. 

 

ІІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

 

1. Общи изисквания по ЗУТ. Строително-технически норми и правила. Общи изисквания 

към строежите и изисквания към строителните продукти в областта на енергийната 

ефективност: 

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) 

изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки обект/група от обекти в 

съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и 

чл. 163а от ЗУТ. 

По време на изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност лицензиран 

консултант - строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен договор с Възложителя 

за всеки обект/група обекти упражнява строителен надзор в обхвата на договора си и съобразно 

изискванията на чл.168 от ЗУТ. 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР 

изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна 

документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от 

ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на 
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отделни части на технически проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на 

архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на 

проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. 

Поради естеството на проекта и спецификата на дейностите възложителят (общината) е 

различно лице от собствениците на обекта на интервенция като извършва възлагане на СМР по 

силата на сключения договор по настоящата процедура. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 

(приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със съставяне 

и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 

г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, 

които засягат инвестиционния процес, ще се подписват освен от споменатите по-горе участници 

и от упълномощения представител на Сдружението на собствениците (СС). Възложителят ще се 

представлява от общината като реален такъв и СС като собственици на обекта. 

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. 

 

При изпълнение на СМР изпълнителят следва да се съобразява със заложените 

изисквания в Методическите указания по Националната програма енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради и изготвените и одобрени работни 

проекти за всяка от сградите. 

 

1.1. Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и 

материали за трайно влагане в строежите, обекти по проекта: 

Изпълнителят следва да изпълнява и поддържа строежа/ите в съответствие с 

изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в 

продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за: 

 механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност): 

 безопасност при пожар; 

 хигиена, опазване па здравето и па околната среда; 

 безопасна експлоатация; 

 защита от шум; 

 икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност). 

 

Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя па 

строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да 

има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от 

указания за прилагане, изготвени на български език. 

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. 

Всяка доставка ще се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на 

строежа. 

Доставката на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на 

енергоспестяващи мерки на сградите трябва да бъде придружено от документи, изискващи се от 

Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за 

продукти, свързани с енергопотреблението по отношение па консумацията на енергия и на други 

ресурси (обн.. ДВ. бр. 41 от 2011 г.). 

 

1.2. Строителни продукти и уреди, потребяващи енергия. 

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на 

строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя. 
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В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в проекта и отговарящи на 

изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материали и оборудване 

трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за 

съответствие от производителя или от представителя му и други документи, съгласно 

изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и други те подзаконови 

нормативни актове, уреждащи тази материя. 

Всяка промяна в одобрения проект трябва да бъде съгласувана и приета от Възложителя 

(Общината и представител на СС). 

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 

одобрения от Възложителя работен проект 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 па Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до 

приемане на работите от страна па 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 каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното 

изпълнение на поръчката и строителството. 

 

1.3. Изисквания относно осигуряване па 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 № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд (обн., ДВ. бр. 37 от 2004 г.) 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 па 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. Възложителят, чрез Консултанта изпълняваш 

строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството 

в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

 

1.4. 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. 

Изпълнителят е длъжен преди започване на строителството и по време на самото 

строителство да вземе необходимите мерки за опазване на околната среда, за осигуряване на 

безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност при извършването на СМР. 

Забранено е безредното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни материали и 

машини – топлоизолационни материали, тръби, арматури, фасонни парчета, развалени 

строителни машини и др.  

При изпълнение на строителните дейности изпълнителят трябва да вземе съответните 

мерки за намаляване на потенциалните отрицателни въздействия на околната среда:  

 за зареждане с гориво-смазочните материали се използват най-близко разположените 

автобази; 
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 при генериране на опасни отпадъци се сключва договор с фирма, която има лиценз за 

тяхното третиране; 

 за ограничаване на въздействието основно в работната среда и върху населението е 

необходимо да се предприемат съответните мерки: контрол върху техническото 

състояние на механизацията и транспорта; 

 вода за питейни нужди на строителната площадка се осигурява с водоноски или 

бутилирана; 

 против утечки на масла се извършва ежесменен контрол на техническото състояние на 

машините; 

 за битово-фекалните води се използват съществуващи или химически тоалетни; 

 за предотвратяване замърсяване на почвите се извършва контрол на строителната 

механизация и транспортните коли. Транспортните средства се измиват на определените 

за тази цел места; 

 транспортните коли се покриват; 

 унищожаването на дървесна и храстова растителност да бъде във възможните минимални 

размери, след съгласуване с компетентния орган; 

 използваните машини и агрегати се поддържат в добро техническо състояние; 

 ауспусите на транспортните и строителни машини се снабдяват с шумозаглушители; 

 да не се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини. 

 

Съгласно българското законодателство използването на инертни материали и бетонови 

смеси става само от предприятия, които притежават съответния лиценз за извличането и 

производството им. 

Всички действия по опазване на околната среда трябва стриктно да се контролират от 

инвеститорския контрол и от независимия строителен надзор на обекта.  

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. 

 

1.5. Безопасност на труда, здравословни условия на труд и пожарна безопасност 
При изпълнение на строителството изпълнителят да изготви  част „План за безопасност и 

здраве“ на инвестиционния проект. 

При изпълнението на обекта изпълнителят трябва да съблюдават строго действащите 

нормативни документи по БХТПБ. 

С оглед характера на строителството и предстоящите за изпълнение дейности и операции 

се налага осигуряването на лични предпазни средства и специално работно облекло. 

Допуснатите до работа на площадката на обекта строителни машини трябва да притежават 

паспорти и съответните инструкции по БХТПБ.  

 

1.6. Изисквания за сигурност 

1.6.1. Общо 

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. 

1.6.2. Защита на  собствеността 

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. 

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. 

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, 
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в резултат на дейността, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с 

разрешаването на или защитата при тези искове. Преди започване на работа  

Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши 

нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършеният обект 

и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези спецификации. 

1.6.3. Противопожарна защита 

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да 

предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради 

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

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

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.   

1.6.4. Опазване на дърветата и зелените площи 

Без одобрението на Възложителя на Изпълнителя не е разрешено да премахва, 

премества  или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или 

тротоари. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в 

района на работите, е отговорност на Изпълнителя. Ако има ненужно унищожени или 

повредени дървета или тревни площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или 

унищожено дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро 

качество и характеристики. 

 

1.7. 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 работи те, да 

контролират технологията на изтощението 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. 

 

1.8. 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 и да бъде осъществяван 

съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата Методи и 

организация на текущ контрол. 

 

2. Специфични изисквания 

 

2.1. Дограма 

Старата дървена дограмата се демонтира от вътрешната страна на фасадата, като се 

избегне изкъртване на големи парчета от мазилката и стени по по страниците на прозорците. 

Монтажът на новата дограма се осъществява, чрез захващане на касата към зида посредством  

крепежни елементи. За цялостното уплътнение на фугите между касата и зида се полага 
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пенополиуретанова пяна със специално предназначение. След това се извършва „обръщане" на 

дограмата, чрез възстановяване страниците на прозорците от вътрешната страна на стената с 

вароциментова мазилка, полагане на ръбохранител и тънък слой гипсова шпакловка. След 

изсъхване на шпакловката се възстановява финишното покритие в първоначалния си вид. 

Монтират се вътрешна PVC подпрозоречна дъска и външна подпрозоречна алуминиева пола. 

 

2.2. Топлоизолация 

Поставянето на топлинна изолация по фасадите на сградата започва с издигането на 

фасадно скеле с необходимата височина, анкерирано към сградата за обезопасяване. В 

последствие е необходимо да се направи оглед на състоянието на фасадната мазилка и в 

участъците с нарушена цялост или подкожушване на мазилката, същата следва да се отстрани и 

да се положи нова. Мазилката следва да се обезпраши, след изсъхване да се положи дълбоко 

проникващ грунд по цялата фасада. Полагането на топлоизолационните плочи се извършва, чрез 

залепване със специализирано лепило за EPS и последващо дюбелиране. Полага се шпакловка 

със стъклофибърна мрежа, като по ъглите се залагат необходимите ъглови профили. След 

изсъхването на шпакловката се нанася грунд и впоследствие се полага силикатна структурна 

мазилка. 

Изпълнението на мярка „Топлоизолация” цели жилищната сграда бъде предпазена от 

дъждовни води чрез непропускането и под хидроизолата и отвеждането и към предвидените за 

отвеждане на водите през воронки/барбакани. Качествата на отделните компоненти на 

използваната система трябва да осигурят дълъг и безпроблемен експлоатационен период на 

самата хидроизолационна система. 

За осигуряване на дълъг експлоатационен срок на хидроизолационната система над 20 

години е необходимо битумните хидроизолационни продукти да бъдат SBS (стирол бутадиен 

стирен) модифицирани.  Тази група продукти позволява ефективност при много ниски (-25°) и 

високи (+100°) . За осигуряване на механична здравина и якост на опън не по-малко от 

1200N/50мм на хидроизолата армировката  от стъклотъкан интегрирана в хидроизолата да бъде с 

тегло не по-малко от 190гр/м2. Реакцията  на огън е да бъде клас F. 

Необходимо е да се направи подмяна на всички ламаринени обшивки по покрив и 

покривното отводняване до земята. Там където има нездрави керемиди, трябва да се сменят с 

нови.   

За подготовка на основата преди полагане на финишното покритие се полага фасаден 

грунд на дисперсна основа за заздравяване и изравняване на попивателната способност на 

армировъчния и шпакловъчен слой.  Грунда преди мазилката да е от същия производител, както 

лепило-шпакловъчната смес и структурната пастообразна мазилка; 

Финишно покритие трябва да бъде с добри водоотблъскващи свойства и еластичност, 

които защитават системата от атмосферните и други външни влияния. Едрината на мазилката 

трябва да бъде мин. ≥ 2,0 мм, тъй като по-едрата структура предава по голяма здравина и 

устойчивост на фасадата и реакция на огън на цялата система: клас В/s1/d0. 

Топлоизолационния материал трябва да бъде с графитна структура. Използването му дава 

възможност за 20% редуциране на дебелината на панелите, в сравнение с обикновен 

топлоизолационен материал, постигайки същата топлоефективност, но с много по-добри 

качества: добра шумоизолация – 18dB, да отразява всички видове радиационни излъчвания и с 

много добра пожароустойчивост.  За предотвратяване на влага, която довежда до появата на 

мухъл и конденз, топлоизолационния материал трябва да бъде с число на дифузно 

съпротивление на водна пара ≤ 55, т.е по-малката стойност е по-добра.  

Желателно е да бъдат използвани топлоизолационни системи /комплекти/ стандартна или 

висока технология от един производител с цел продуктите да се допълват и да са изпитани като 

единна система за постигане на дълготрайност и ефективност.  

 

2.3. Общи части 

Освежаване на стълбището и общите части. Да се отстрани компрометираната боя и 

мазилка в общите части на сградата и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка и 
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боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл. 

мазилка по таваните в сутерена.  

Боядисване и ремонт на стълбищните парапети.  

 

ІV. КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС - ОБЩО ЗА ВСИЧКО 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

 

Контролът се осъществява от: 

 Консултантът, осъществяващ строителен надзор; 

 СС чрез упълномощен представител; 

 Технически експерти на общината в качеството й на Възложител - осъществяват проверки 

на място. 

 

По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до подписване на 

акт за установяване на годността и приемане па строежа (Образец 15) ще се осъществява 

постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно: 

 съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените 

строителни книжа и КСС: 

 съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в 

проектосметната документация към договора - техническа спецификация, КСС, оферта на 

изпълнителя и др.; 

 съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна 

част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове. 

 

В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват: 

 проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички 

изменения в тях, одобрени от общината; 

 измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени 

СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и 

инвеститорския контрол (от страна на СС) количества и тези по КСС; 

 проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и 

продукти и съответствието им с изискванията на работния проект и обследването за 

енергийна ефективност; 

 проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици. 

 

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ - ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

 

Гаранционните срокове за СМР са съгласно посочените в Наредба № 2 от 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. 
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