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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

към обява за възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:  

„Изпълнение на строителни и монтажни работи в многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Смолян, ул. Първи май № 59, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Смолян“. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

 

 

I. ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕДМЕТА НА 
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ В МНОГОФАМИЛНА 
ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. ПЪРВИ 

МАЙ № 59, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

 

 

 

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ: 
 

Многофамилната жилищна сграда се намира на ул. Първи май № 59 в гр.Смолян. Тя 

попада в УПИ I – Жилищен блок на МНО, кв.25 по плана на гр. Смолян. Сградата е с 

идентификатор 67653.914.355.1. Сградата е монолитна и скелетна, проектирана със 

стоманобетонова плочо-гредова конструкция през 1970г. Състои се от четири жилищни етажа, 

тавански етаж и сутерен. Главната носеща конструкция е изпълнена от следните основни 

конструктивни елементи: хоризонтални елементи – плочи и греди и вертикални елементи – 

колони и носещи тухлени стени. Фундирането на сградата е посредством единични 

многостъпкови фундаменти разположени под носещите колони.  

 
2. ЦЕЛ: 

 

Обществената поръчка е насочена към обновяване на сградата, като с нея се цели чрез 

изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за 

живущите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. 

 

3. ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ: 

 

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

да се избегне изкъртване на големи парчета от мазилката и стените по страниците на прозорците. 

Монтажът на новата дограма се осъществява чрез захващане на касата към зида посредством 
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крепежни елементи. За цялостното уплътнение на фугите между касата и зида се полага 

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 шпакловка. След изсъхване на 

шпакловката се възстановява финишното покритие в първоначалния си вид. Монтират се 

вътрешна PVC подпрозоречна дъска и външна подпрозоречна алуминиева пола. 

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

фасадно скеле с необходимата височина, анкерирано към сградата за безопасност. 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  мазилка. 

Покривът е строителен елемент, който в най-голяма степен е изложен на различни 

външни и вътрешни влияния, това налага неговото топлоизолиране. То ще се осъществи с 

каменна вата монтирана върху дървена скара.  

Изпълнението на хидроизолацията на покрива цели жилищната сграда бъде предпазена от 

дъждовни води и отвеждането им 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. 

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

покривното отводняване до земята. Керемидите трябва да се подменят с нови.   

Предвидено е освежаване на стълбището и общите части, като се отстрани 

компрометираната боя и мазилка в общите части на сградата и да се направят локални кърпежи 

и цялостна шпакловка и боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна 

среда на обитаване, вкл. мазилка по таваните в сутерена, да се боядисат и ремонтират 

стълбищните парапети. Да се ремонтират и обновяват входните козирки.  

 

 

II. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СМР 

 
1. ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СТАРА ДОГРАМА: 

 

Проектът включва: демонтаж и изхвърляне на съществуваща дървена/метална дограма; 

доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло 

с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 Wm
2
K, петкамерна по спецификация; доставка и 

монтаж Al дограма с коефициент на топлопреминаване 2,00 Wm
2
K по външни врати на сутерен, 

доставка и монтаж на табакери по спецификация, както и всички съпътстващи строително -  

монтажни работи свързани с подмяната на съществуващата стара дограма – вътрешно обръщане 

на дограма, доставка и монтаж на вътрешен PVC и  външен AL подпрозоречен перваз, 

боядисване на шпакловани стени около прозорци. 

 

2. ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ: 
 

Проектът включва: доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, с дебелина 

5см, коефициент на топлопроводност 0,035 W/mK и обемна плътност 15-18 kg/m
3
; доставка и 

монтаж на топлоизолационна система тип XPS, с дебелина 2см за външно обръщане на дограма, 

коефициент на топлопроводност 0,033 W/mK и обемна плътност 33-39 kg/m
3
; доставка и монтаж 

на топлоизолационна система тип XPS, с дебелина 5см, коефициент на топлопроводност 0,035 

W/mK върху партерни стени; доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, с 
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дебелина 10см, коефициент на топлопроводност 0,035 W/mK и обемна плътност 15-18 kg/m
3 

върху чело по страници и козирка на тераси на фасада юг; полагане на цветна силикатна 

екстериорна мазилка по външни стени и страници на прозорци; доставка и полагане на 

декоративна екстериорна минерално-мраморна цокълна мозаечна мазилка по партерни нива и 

входна козирка, както и всички съпътстващи строително -  монтажни работи свързани с 

топлинно изолиране по външни стени.  

 

3. ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ ПО ЕРКЕРИ: 
 

Проектът включва: доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, с дебелина 

5см, коефициент на топлопроводност 0,035 W/mK; полагане на цветна екстериорна мазилка по 

еркери, както и всички съпътстващи строително -  монтажни работи свързани с топлинно 

изолиране на под. 

 

4. ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ: 
 

Проектът включва: доставка и полагане на топлинна изолация от каменна вата, с дебелина 

12см, коефициент на топлопроводност 0,04 W/mK и обемна плътност 24 kg/m
3
; доставка и 

монтаж на PVC фолио; доставка и монтаж на дървена скара за ТИ – ребра 6/12см през 60 см; 

топлоизолация тип XPS, с дебелина 5см, коефициент на топлопроводност 0,035 W/mK, както и 

всички съпътстващи строително -  монтажни работи свързани с топлинно изолиране на покрив – 

демонтаж на стара и монтаж на нова летвена скара по покрив; доставка и полагане на един пласт 

хидроизолационна мушама върху дървените ребра и каменната вата; демонтаж и изхвърляне на 

стари и монтаж на нови бетонови червени керемиди за препокриване на скатния покрив; 

възстановяване на бетонови шапки по комини; възстановяване на мазилка по комини; демонтаж 

и изхвърляне на стара, заготовка и монтаж на нова обшивка от ламарина с полиестерно покритие 

по бордове, около комини, стреха, козирки, еркери, покрив фасада изток; демонтаж на стари и 

монтаж на нови водосточни казанчета от ламарина с полиестерно покритие; демонтаж на стари и 

монтаж на нови водосточни тръби от ламарина с полиестерно покритие; демонтаж на стари и 

монтаж на нови улуци от ламарина с полиестерно покритие. 

 

5. МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ГЛАВНО ЕЛ. ТАБЛО: 
 

Предвидено е самостоятелно защитно заземление с поцинкована шина 40/4мм, положена 

в замазка и в съществуващ изкоп. Мълниезащитната инсталация е предвидена да се изпълни с  2 

броя мълниеотводи с височина 4м, токоотводи от поцинкована шина 25/3мм и алуминиев 

проводник AlMgSi ф8, като всички връзки трябва да се изпълнят със специални поцинковани 

болтови клеми. 

 

 

III. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

 
 Доставените материали, необходими за изпълнението на обекта, трябва да отговарят на 

всички изисквания на техническия проект и да бъдат придружени със: 

Ø сертификати за качество по ISO 9001 и да отговарят на европейските стандарти. За 

материалите, които ще се използват е необходимо представяне на съответните разрешителни; 

Ø заверено копие от сертификат за съответствие на строителния продукт издаден от 

оторизирано лице по Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителни продукти в строежите на Република България. 

Всички материали, които ще се влагат в обекта, трябва да са нови, със съответното 

качество, подходящи за целта и не трябва да имат дефекти. Материалите следва да са в 

съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на 
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строителни продукти в строежите на Република България, както и с настоящите технически 

спецификации.  

Докато не е получено одобрението на Строителния надзор няма да бъдат поръчвани 

никакви материали или извършвани строителни дейности. Такова одобрение не освобождава 

Изпълнителя от неговите задължения и отговорности по този Договор. 

Предвидените за изпълнение СМР се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на техническия проект. Документирането на 

извършените СМР се осъществява съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни 

работи, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени. В строежа да се 

влагат само строителни продукти, в съответствие на съществените изисквания към строежите и 

да имат оценка на съответствието, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, 

съответно на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България. 

За изграждането на обекта трябва да се имат предвид и спазват следните основни 

изисквания: 

Ø Всички видове СМР трябва да се изпълняват в съответствие с одобрения Технически проект, 

Нормативните актове и документи в строителството; 

Ø При даването на строителна площадка е задължително участие на проектантите на обекта; 

Ø Всяко намерение за промяна на проекта трябва да се съгласува с проектантите по надлежния 

ред; 

Ø Стриктно спазване на „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни 

работи“ (ПИПСМР) в съответните раздели;  

Ø Спазване на проектните изисквания, стандарти и изисквания на фирмите-доставчици. Да се 

изискват съответните сертификати за съответствие; 

Ø Влаганите материали и изделия, използвани при изпълнението на обекта трябва да отговарят 

по вид, тип и качество на изискванията на проекта и на съответните стандартизационни 

документи. Не следва да се допуска използването на материали и изделия без сертификат за 

качество и с неизвестна технология за приложението им; 

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

самото строителство да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, хигиената 

на труда и пожарната безопасност при извършването на СМР. 

 

 

IV. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

Изпълнителят на обекта  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 – скеле, топлоизолационни материали, дограма и др.  

При изпълнение на строителните дейности изпълнителят трябва да вземе съответните 

мерки за намаляване на потенциалните отрицателни въздействия на околната среда:  

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

автобази; 

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

тяхното третиране; 

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

необходимо да се предприемат съответните мерки: оросяване, контрол върху техническото 

състояние на механизацията и транспорта; 

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

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

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

Ø за предотвратяване замърсяване на почвите се извършва контрол на строителната 

механизация и транспортните коли;  

Ø транспортните коли се покриват; 

Ø унищожаването на дървесна растителност и храсти да бъде във възможните минимални 

размери, след съгласуване с компетентния орган; 

Ø използваните машини и агрегати се поддържат в добро техническо състояние; 

Ø ауспусите на транспортните и строителни машини се снабдяват с шумозаглушители; 

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

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

Възложителя и от независимия строителен надзор на обекта.  

 

 

V. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА, ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И 
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

 

При изпълнението на обекта изпълнителят трябва да прилага предвидените мерки в 

изготвения проект по част: „План за безопасни и здравословни условия на труд“. 

С оглед характера на строителния обект  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.  

 

 

VІ. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИ. 

          

1. ДОГРАМА: 
 

Дограма в съответствие със стандарт БДС EN 14351-1:2006+A1:2010, БДС EN ISO 
10077-1:2006 или еквивалентно: 

· PVC петкамерна дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло 

с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 Wm
2
K; 

· Al дограма с коефициент на топлопреминаване 2,00 Wm
2
K. 

 

2. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ: 
 

Топлоизолация в съответствие със стандарт  БДС EN 13163:2012+А1:2015/NA:2015, 

БДС EN 13164:2012+A1:2015, EN 13162:2012+A1:2015 или еквивалентно: 
· EPS, с дебелина 5см, коефициент на топлопроводност 0,035 W/mK и обемна плътност 

15-18 kg/m
3
; 

· EPS, с дебелина 10см, коефициент на топлопроводност 0,035 W/mK и обемна 

плътност 15-18 kg/m
3;

 

· XPS, с дебелина 2см, коефициент на топлопроводност 0,033 W/mK и обемна плътност 

33-39 kg/m
3
; 

· XPS, с дебелина 5см, коефициент на топлопроводност 0,035 W/mK; 

· каменна вата, с дебелина 12см, коефициент на топлопроводност 0,04 W/mK и обемна 

плътност 24 kg/m
3
. 

 

Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени със сертификат за 

произход и декларация за съответствието на строителния продукт с указания за 

прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен 

представител, подписана и подпечатана от производителя или негов представител – 
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(съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителни продукти в строежите на Република България). 

Материалите които ще използва изпълнителя следва да отговарят на минималните 

изисквания за качество на БДС EN или еквивалентно. Прилагането на други стандарти и 

шифри е възможно, само ако гарантират същото или по-високо качество от визираните. 

 

 

VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ 

 

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. 

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, 

в резултат на работата по този Договор, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, 

свързани с разрешаването на или защитата при тези искове.  

Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши 

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

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

 

2. ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА: 

 

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да 

предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на обекта 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.   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ – наразделна част съставляват:  

- КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТА/СТРОЕЖА. 
- ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТА/СТРОЕЖА. 
 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на стандарт, 

спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва 

съгласно чл.48, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или 

еквивалентно/и“.  
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Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на конкретен 

модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, 

предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или 

конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или 

елиминиране на определени лица или някои продукти, следва съгласно чл.49, ал.2 от ЗОП да 

се чете, съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“. 

 

 

Съгласувал:  
/Налице е положен подпис, който е заличен на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД/ 
Зам.-кмет :     …………………… 

/инж. Мариана Цекова/ 

 

Изготвили: 
  /Налице е положен подпис, който е заличен на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД/ 
Директор на дирекция „СИиОС“:    …………………… 

/инж. Васка Караджова/ 

 

   /Налице е положен подпис, който е заличен на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД/ 
Гл. експерт в дирекция „СИиОС”:  …………………… 

/Милена Пенчева/ 

 

/Налице е положен подпис, който е заличен на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД/ 
Мл. експерт в дирекция „СИиОС:   …………………… 

                               /инж. Анастасия Василева/ 


