
ОБЩИНА СМОЛЯН  
MUNICIPALITY OF SMOLYAN 

бул. „България” № 12, 4700 Смолян, България 

Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 

e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg 
 

 

Книга I 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

 

 

„РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА СТАРОТО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАНТАЛЕЙМОН“  

В ДВОРА НА ЦЪРКВАТА „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“  

В С. ШИРОКА ЛЪКА, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

 

 

 

I. ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕДМЕТА НА 

ПОРЪЧКАТА. 

 

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ. 

Сградата е разположена в УПИ I, кв. 44 по плана на с. Широка лъка, в имот с 

идентификатор 83274.501.616. Застроената площ на сградата е 193,00 кв. м, РЗП – 397,40 

кв.м. Старото Училище се намира на левия бряг на р. Лъджа, разположено на 15 метра 

западно от църквата „Успение Богородично“ в църковния двор. Двете сгради, заедно с кулата 

камбанария, килийното училище и масивния ограден зид, оформят църковния ансамбъл. 

Училището е изградено през 1888 г. от местни майстори на мястото на съществувала преди 

това стара едноетажна сграда. То представлява масивен правоъгълен обем от каменна 

зидария на два етажа. Схемата е симетрична и в двата етажа - централен горен и долен потон 

с по четири класни стаи във всеки етаж. Връзката между етажите се осъществява чрез 

двураменна дървена стълба разположена в източния край на потона. В оста изток - запад 

тежкият каменен обем на сградата е обогатен с два симетрично разположени остъклени 

портици. На втория етаж в тях са били разположени - в източния край - подиум, а в западния 

- учителска стая. Днес сградата, все още запазила стабилно контура си и частично увредения 

си покрив, се намира в аварийно състояние. 

Основен елемент на конструкцията са дебелите външни зидове (75 см) от ломен и 

речен камък на пълнител глина, с подбрани по - големи дялани камъни за ъглите. Стените са 

защитени с външна варова фугировка по родопски образец (омазана фуга). През годините е 

имало частични презиждания, цялостно варосване на външните зидове, а от няколко години - 

срутвания на части от южната и западна фасади. 

Дървената подова конструкция - гредореди и паянтовия дървено-скелетен градеж на 

вътрешните зидове е осигурявал стабилитета на сградата. Днес вътрешните преградни стени 

са изцяло оголени до дървен скелет, дървената покривна конструкция е нарушена, покривът 

е силно пропаднал на много места, а тавански обшивки и подови настилки липсват. 
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Дървените гредореди в по-голямата си част са компрометирани или липсват. Изцяло е 

съборен западния портик - при входа към моста. 

По настоящем покривът е временно защитен с вълнообразни етернитови плоскости. 

Мазилката от холкела е изпадала на много места и ясно се чете градежът му от наддаващи се 

плочести камъни. Ясно личат първоначалните извисени прозорци, по късно подзидани и с 

намалена височина. Каменните засводявания на прозорците, поддали на места са подсилвани 

с допълнителни тухлени засводявания отдолу. 

Все още са запазени частично мазилковите варосани рамки около прозорците. 

Запазени са фрагменти от декоративната челна дъска - тип дантела. Запазени са две от 

дървените колони при източния портик - 25/25 см с декоративни зарязвания. 

Сградата е с дълбоки основи - същите каменни зидове като стените. Под гредореда на 

първия приземен етаж е оставено празно въздушно пространство за вентилиране и отвеждане 

на водите от стръмния южен скат към дерето и реката. 

2. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. 

Обществената поръчка е насочена към реставрация и адаптация на сградата на 

Старото училище. 

Основната идея е да обогати църковния комплекс със сграда, в която да се 

осъществява общественополезна, църковна и гражданска дейност - културна, образователна, 

опознавателна. 

3. ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ. 

3.1. ЧАСТ АРХИТЕКТУРА. 

Основен принцип, възприет за реставрацията на паметника, е максимално запазване 

на автентичната сграда и всички съществуващи оригинални елементи. Преди всичко запазва 

се оригиналната планово-пространствена схема в двата етажа. 

Възстановяват се в първоначалния си вид портиците на изток и запад с подчертаното 

арковидно оформление. Възстановява се каменния холкел с измазвания по съществуващ 

образец. Запазва се местоположението и развитието на дървената стълба между двата етажа. 

Запазват се всички използвани материали - каменни плочи, дюшемета, дъсчени тавани, 

колони, обшивки и челна дъска. Поради значителното компрометиране на голяма част от тях 

се предвижда в процеса на строителната реставрация да се подберат на място фрагменти от 

запазени автентични елементи за повторна употреба. 

Предвижда се изпълнение на бетонова плоча на ниво втори етаж, на кота +3,80м. 

Намесата е продиктувана от адаптивното използване - обществени функции от една страна и 

целта за запазване на оригиналните зидове от допълнително натоварване. Бетоновата плоча 

не нарушава съществуващите каменни зидове, а се носи от самостоятелно стоящи 

стоманобетонови колони, разположени по подходящ начин в плановата схема. 

Стоманобетоновата плоча се „облича“ с дървено дюшеме отгоре и дъсчени традиционни 

тавани тип асма отдолу. Целият втори етаж е на дървено паянтов скелет, както и покривната 

конструкция. Съществуващите дървени конструктивни елементи са силно компрометирани и 

не могат да изпълняват функциите си, поради тази причина те ще бъдат подменени с нови, 

съгласно конструктивен проект. 

Предвижда се подмяна на старата дограма на прозорците с нова дървена със 

стъклопакет с членене по автентичен образец. 

Възстановяването на срутилите се участъци от каменна зидария по южната и западна 

фасада да се извърши със съществуващия насипен материал (камъни от градежа), като се 

следва начина на градеж на оригинала. Да се почистят дълбоко фугите на запазващите се 

участъци и да се префугират с вароциментов разтвор за укрепване на зидовете.  

В първи приземен етаж е предвидено да се оформят следните помещения: 
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 Долен потон, през който да се осъществява преминаване към църковния двор; 

 Дървена стълба към втория етаж, под която да се оформят две обслужващи помещения; 

 Котелно помещение; 

 Санитарен възел, който да обслужва и двата етажа; 

 Помещение за експозиция. 

Във втория етаж е предвидено да се оформят следните помещения: 

 Горен потон с два подиума - помещение, което да се използва за концерти, срещи и 

изложби; 

 Помещение за неделно училище; 

 Помещение за музейна сбирка; 

 Помещение за експозиции, изложби с подходяща тематика. 

3.2. ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ. 

Основен принцип, възприет за реставрацията на паметника, е максимално запазване 

на автентичната сграда и всички съществуващи оригинални елементи. Преди всичко запазва 

се оригиналната планово-пространствена схема в двата етажа. 

Изготвен е проект за укрепване на фасадите, който е неразделна част от 

конструктивния проект. 

Възстановяват се в първоначалния си вид портиците на изток и запад с подчертаното 

арковидно оформление. 

Каменната зидария при западния портик е срутена и напълно компрометирана. 

Предвижда се възстановяване на срутилите се участъци да се извърши със съществуващия 

насипен материал /камъни от градежа/, като се следва начина на градеж на оригинала. От 

южната фасада също има срутили се участъци и участъци с издутини, което показва, че 

каменната зидария е изгубила носещата си способност. Тези участъци се възстановяват чрез 

частично преизграждане, следвайки оригинала. 

Останалите участъци от каменната зидария, които по преценка на проектанта в част 

конструкции са в добро конструктивно състояние, следва да се почистят и обработват, 

следвайки технологията описано в проекта по част „Консервация”. 

Дървените подови конструкции са напълно компрометирани. Конструктивния проект 

предвижда замяна на дървената подова конструкция на кота +3,80 със стоманобетонна плоча, 

която има самостоятелна конструкция и не натоварва външните носещи каменни зидове. 

Намесата е продиктувана от адаптивното използване - обществени функции от една страна и 

целта за запазване на оригиналните зидове от допълнително натоварване. Предвидено е 

конструкцията да се изпълни като гредова, вписана във вътрешността на сградата. Носещи 

греди и колони, които поемат товара от подовата конструкция и го предават директно на 

земната основа, без да натоварват оригиналните каменни зидове. 

На кота ±0,00 също е предвидена стоманобетонна плоча. По този начин се осигурява 

празно въздушно пространство за вентилиране и отвеждане на водите от стръмния южен 

скат към дерето и реката. 

Фундирането на колоните трябва да стане на нивото на фундиране на съществуващите 

каменни зидове. Точното ниво ще се установи след направа на разкривки, за установяване на 

нивото на фундиране на сградата и вида на земната основа. 

На ниво втори етаж на източния портик се запазват изцяло характерните елементи. 

Поради тежкото физическо състояние на материалната субстанция на конструктивните 

елементи тя се подменя изцяло с нови материали - дървен гредоред и дървени колони и 

греди, дървено стълбище, като се запазват двете външни колони на портика в оригиналния 

си вид. 
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На втория етаж се запазва автентичната схема - централен потон с по четири стаи. 

Съществуващите четири стаи се запазват с техните отвори - прозорци и врати. 

Конструкцията на етажа е била дървено-паянтова - дървен носещ скелет с пълнеж от кирпич. 

Днес вътрешните преградни стени са изцяло оголени до дървен скелет. Дървените 

конструктивни елементи са в лошо състояние. Проектът предвижда подмяна на всички 

дървени носещи елементи от дървения скелет на вътрешните стени. В конструктивния 

проект са показани разгъвките на стените с техните конструктивни елементи. 

Съществуващият тавански гредоред и покривната конструкция са в аварийно 

състояние. Поради течове конструктивните елементи са изчерпали носещата си способност. 

Проектът предвижда напълно подмяна на носещите конструктивни елементи при запазване 

на характеристиката на конструкцията - дървена, от нов материал, като се запазва 

оригиналния детайл на каменния холкел и дървената стреха. 

Опирането на дървените конструкции върху стоманобетонови пояси и други елементи 

от материали с по-висока топлопроводимост се предвижда върху хидроизилираща подложка. 

Конструктивните мерки за защита на дървените конструкции срещу гниене трябва да 

предвиждат : 

 Предпазване на дървесината от непосредствено овлажняване; 

 Съответната температурна изолация срещу измръзване, капилярно или кондензационно 

навлажняване; 

 Възможност за постоянна вентилация на помещението. 

Всички дървени елементи трябва да се защитят срещу гниене, насекоми или пожар 

чрез повърхностна обработка или чрез пропиване и дълбочинна обработка в съответствие с 

действащите у нас стандартизационни нормативни документи. Защитните средства, 

използвани при третирането на дървените конструкции трябва да отговарят на изискванията 

на действащите у нас санитарно- хигиенни норми и правила. 

Предвидено е носещите стоманобетонови елементи да се изпълнят от бетон С20/25 и 

стомана В235/AI/ и В420/АIII/, като подробно във всеки чертеж е указана марката на бетона 

и стоманата , която трябва строго да се спазва и съблюдава. 

3.3. ЧАСТ ЕЛЕКТРО. 

3.3.1. Силова инсталация. 

За разпределение на електроенергията в сградата са предвидени следните табла: 

 РТ, Т1- модулни табла за вграден монтаж за 48 модула по18мм; 

 захранващ блок; 

 необходимия брой автоматични прекъсвачи за защита на токовите линии, захранвани 

направо от това табло; 

 Ткот - модулни табла за вграден монтаж за 18 модула по18мм; 

 захранващ блок; 

 необходимия брой автоматични прекъсвачи за защита на токовите линии, захранвани 

направо от това табло. 

Таблото да бъде монтирано скрито в стената, на височина минимум 2,20м горен ръб 

над готовият под. 

Силовите инсталации обхващат захранването на контактите с общо и специализирано 

предназначение, електрически бойлери и др. 

Контактите в сградата да бъдат монтирани на две височини над готовия под: +0,40 м в 

помещения и на +1,20 м. 

Цялата силова инсталация да бъде изпълнена с проводници, изтеглени в гофрирани 

шлаухи, положени скрито под мазилката или директно под мазилка с инсталационна 
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арматура за скрит монтаж. Всички контакти да бъдат тип "Шуко" и защитна им клема да 

бъде свързана към защитния проводник на електрическата инсталация. 

Сечението на проводниците за отклонението за контактите общо предназначение, 

сигнална техника е 2,5 мм2, магистралите за контактите общо предназначение, бойлер е 4 

мм2. 

Схемата на електрозахранване използвана в сградата е TN-S, като всички еднофазни 

консуматори да бъдат захранени с кабели (проводници). 

Електрозахранването на табло РТ,Т1 ще бъде осъществено с кабел NYM 5х10мм2 от 

табло ТИ, а на табло Ткот ще бъде осъществено с кабел NYM 5х6мм2 от табло РТ. 

За защита от токове на утечка във всички местни табла са предвидени дефектно 

токови защити, защитаващи при ток на утечка по-голям или равен на 30мА. 

3.3.2. Осветителна инсталация. 

Осветители са предвидени за всички основни и спомагателни помещения. Пред 

входните врати е предвидено да бъдат монтирани влагозащитени осветителни тела. За 

санитарните възли са предвидени осветителни тела с мощност с LED 12W, които трябва да 

бъдат със степен на защита IP44. 

За останалите помещения са предвидени осветителни тела с мощност с LED 6, 9, 12, 

13, 16, 21W, които трябва да бъдат със степен на защита IP21. 

Управлението на вътрешната осветителната инсталация е предвидено да бъде 

осъществено с ключове - обикновени, серийни и девиаторни, монтирани на подходящи места 

на определената за това височина от +1,20м над готов под. Цялата осветителна инсталация да 

бъде изпълнена с проводници NIYFY и кабели NYM, изтеглени в гофрирани шлаухи, 

положени скрито под мазилката и с инсталационна арматура за скрит монтаж. Сечението на 

проводниците за осветлението е 1,5 мм2. 

3.3.3. Заземителна инсталация. 

На заземяване подлежат: металните корпуси и защитната нулева шина на всички 

електрически табла, бойлерите и всички токопроводими части на технологични и други 

съоръжения с електрическо захранване, които нормално не са под напрежение, но могат да 

попаднат под такова в аварийни ситуации. 

За заземители ще се използват поцинковани колове от ъглова стомана 63/63/6 мм с 

дължина 2 м, набити на 0,8 м под терена и свързани помежду си с поцинкована стоманена 

шина 40/4 мм. За защитно заземяване е предвидено да се използват допълнителните (трето 

или пето) жила на захранващите кабели до електрическите табла и до отделните 

консуматори. 

Нулевата шина на табла РТ, Ткот, Т1 да се свърже към същия заземител посредством 

трето жило на захранващите кабели (проводници) от табло ТИ. 

Заземителните контури трябва да осигуряват и при най-неблагоприятните климатични 

условия, преходно съпротивление не по-високо от 10 ома. 

За подобряване на стойността на преходното съпротивление, общият заземителен 

контур, където това е възможно и удобно ще се свърже към заземителите на 

мълниезащитната инсталация. За обекта е необходимо да се изпълни главна клема за 

изравняване на потенциалите, към която да се присъединят: 

- защитният проводник на електрическата мрежа; 

- заземителният проводник за повторно заземяване на нулевия проводник; 

За допълнителна защита срещу поражения от електрически ток и срещу възникване на 

пожари на входовете на всички електрически табла е предвидено монтиране на защита от 

"дефектен ток" - групова, която да се задейства при ток на утечка по-голям от 300мА и 

индивидуална такава за защита от директен допир на части под напрежение 30мА. 
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3.3.4. Мълниезащитна инсталация. 

За мълниезащита ще се използва мълниезащитна мрежа над покривните изолации от 

AlMgSi проводник и мълниезащитна мачта е Н=2,0м мълниприемник , а за отводи - същият 

проводник положен по колоните и плътните части на сградата, но еструдиран. На височина 

+0,50 м над терена е предвидено да се монтират контролни съединения в метални кутии и 

посредством поцинкована шина 40/4 мм да се осъществи връзка със заземителите. 

Заземителите да се изпълнят аналогично на тези на заземителната инсталация. 

Към мълниезащитната инсталация да се присъединят всички съоръжения и 

конструкции, монтирани и излизащи над покривите или стърчащи извън габарита на 

сградата. Преходното съпротивление, на който и да е от заземителите не трябва да 

надвишава 20 ома. 

3.3.5. Слаботокови инсталации. 

3.3.5.1. Телефонна инсталация. 

Предвидени са по един брой телефонна линия за сградата. 

Инсталацията да бъде изпълнена с кабели тип FTP cat.5e. Кабелите да тръгват от 

предвидената телефонна разпределителна кутия ТРК, монтирана на кота ±0,00 и да 

завършват на скрит телефонен контакт (RJ12). 

Цялата телефонна инсталация да бъде изпълнена скрито, като кабелите да бъдат 

изтеглени в гофрирани шлаухи, положени предварително скрито под мазилката. 

3.3.5.2. Звънчева инсталация. 

Предвиден е един звънчев бутон за цялата сграда. Той да се монтира до външния вход 

на сградата. Захранването на звънчевата инсталация да стане от звънчев трансформатор, 

монтиран в табло РТ. Предвидено е да се монтира един брой звънец. 

Предвидено е инсталацията да се изпълни с кабел LiYY, положен аналогично на 

телефонната инсталация. 

3.3.5.3. Компютърна инсталация.  

Предвидени са по един брой компютърна линия за сградата. Инсталацията да бъде 

изпълнена с кабели тип FTP cat.5e. Кабелите да тръгват от предвидената компютърна 

разпределителна кутия КРК, монтирана на кота ±0,00 и да завършват на скрит компютърен 

контакт (RJ45). 

Цялата компютърна инсталация да бъде изпълнена скрито, като кабелите да бъдат 

изтеглени в гофрирани шлаухи, положени предварително скрито под мазилката. 

3.3.5.4. Антенна инсталация. 

Предвидена е възможност, в зависимост от предпочитаната, в бъдеще система на 

телевизионно и радиоприемане да бъдат изтеглени необходимите линии, без да се разкъртват 

мазилките. За целта по посочените в чертежите трасета ще бъдат положени гофрирани 

пластмасови тръби. 

Етажните кутии и покривната кутия да бъдат свързани с PVC тръба по цялата 

височина на сградата, като на кота ±0,00 и на покрива ще бъдат монтирани кутии КАИ. 

Предвидена е PVC тръба Ф19, която да тръгва от покрива и да стига до кота ±0,00, в която да 

бъде изтеглен един брой кабел RG6 за телевизия. В случай на различни предпочитания за 

бъдещата система за телевизионно приемане може да бъде използвана тази тръба без да е 

необходимо разкъртване на мазилката. Антенните излази да завършват на скрити антенни 

контакти. 

В случай на монтаж на електроинсталационна арматура и съоръжения върху горими 

плоскости, кабелите да се полагат на скоби ПКОМ или да се изтеглят в негорими тръби, а 

съоръженията да се монтират върху негорими подложки, с цел осигуряване на пожарната 

безопасност. Преди въвеждането на електрическата инсталация в експлоатация да се 
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извърши проверка на заземяването на електрическите табла и зануляването на всички 

контакти, за което да се състави съответния протокол. 

3.4. ЧАСТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Предвижда се изграждане на един санитарен възел на кота ±0,00, който да обслужва и 

двата етажа. В санитарния възел, след общо преддверие, са предвидени отделни помещения 

за жени и мъже, в които се монтират тоалетни мивка и тоалетни седала. 

3.4.1. Водопровод. 

За захранването на водочерпните прибори се предвижда ново сградно водопроводно 

отклонение и водомерен възел за отчитане на използваните водни количества, разположен 

във водомерна шахта. 

Съгласно Предварителния договор с „ВиК“ ЕООД - гр. Смолян, възможност за 

захранване с вода на имота има от съществуващ водопровод Ф50. Предвижда се сградното 

водопроводно отклонение да се изпълни от тръби PE-HD Ф25. Преди влизане на 

водопроводното отклонение в парцела, на разстояние 0,5 м от външния ръб на бордюра, да се 

монтира ТСК 3/4” с охранителна гарнитура. За отчитане на изразходваното водно количество 

се предвижда водомерен възел във водомерна шахта, разположена на 1м от имотната 

граница. 

Предвидените водочерпни прибори да са разположени в санитарния възел - две 

тоалетни мивки и три броя тоалетно седало, а в котелното помещение е предвидена една 

тоалетна мивка. 

Водочерпните прибори да се захранят със студена вода от водопроводна вертикала 

ВВК№1, изпълнена от полипропиленови тръби Ф25. 

За захранването на водочерпните прибори /тоалетни мивки в санитарен възел/ с топла 

вода се предвижда един вертикален бойлер с обем V=50 литра, монтиран в санитарния възел. 

Водопроводната инсталация се състои от мрежа за студена и топла вода и е предвидена от 

полипропиленови тръби PN10 за студена вода и PN20 с алуминиева вложка за топла вода. 

При монтажа на хоризонталната водопроводна инсталация в сградата да се спазват 

следните изисквания: 

- тръбите за студена и топла вода се монтират една над друга на светло разстояние не 

по-малко от 10 см; 

- водопроводните тръби да се монтират под ел.кабелите със светло разстояние 15 см; 

- за водопроводите, минаващи по външни зидове да се изпълни изолация тип 

“Аерофлекс” или сходна; 

- в местата на преминаване на водопровода през стени между горния край на тръбата 

и горния ръб на отвора в стената, да се предвиди светло разстояние не по-малко от 0,15м, 

запълнено отвън с водоплътен, газоплътен и еластичен материал. 

3.4.2. Канализация. 

В района няма канализация, поддържана от “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД 

— гр. Смолян. Заустването на отпадъчните води да се извърши в съществуваща водоплътна 

яма с размери 4м/4м/2м и обем V=32 m3, q макс.дн. 

Отвеждането на битовите отпадъчни води от санитарните прибори към 

съществуващата водоплътна яма е предвидено да се осъществява чрез три броя 

канализационни вертикали от PVC тръби Ф110 и вкопана хоризонтална канализация от PVC 

тръби Ф160. 

Новопроектираната вътрешна канализация се предвижда от хоризонтални участъци с 

диаметри PVC Ф110, провеждащи битово-фекални отпадъчни води и PVC Ф50мм за условно 

чисти отпадъчни води от тоалетните мивки и подовите сифони. 
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На канализационни вертикали ВКК№1 и ВКК№2 се предвижда монтиране на 

противовакуумна клапа за предотвратяване на автосифонаж , като се осигурява вентилация 

на канализацията и не се допуска връщане на неприятни миризми. На 80 см от кота готов под 

са предвидени ревизионни отвори. 

Дъждовните води от покрива е предвидено да се улавят чрез водосточни тръби и да 

бъдат отведени към зелените площи на двора в рамките на имота. 

3.5. ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ. 

За осигуряване на топлоносител за отопление се предвижда в котелното помещение да 

се монтира автоматизиран отоплителен котел на пелети, в комплект с циркулационна помпа, 

затворен разширителен съд, предпазна и регулираща арматура. За допълване на 

инсталацията с вода е предвидена автоматична допълваща група с манометър и вентил. 

Предвиден е и монтаж на буферен съд, както и циркулационна помпа. 

Димоходът на котела е предвиден да се свърже към самостоятелен зидан комин. 

За нуждите на БГВ е предвиден един бойлер за топла вода. 

За отопление на помещенията е предвиден монтаж на алуминиеви радиатори с 

височина 600мм и 800мм. Към всяко отоплително тяло е предвиден радиаторен вентил с 

термоглава, секретен радиаторен вентил и тапа с обезвъздушител. Отоплителните тела ще се 

захранват чрез полипропиленови тръби с алуминиева вложка. 

3.6. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ИМОТА. 

В имота от изток се предвижда благоустрояване на имота чрез почистване и оформяне 

на настилка от каменни плочи, ремонт на съществуващи каменни огради и подмяна на 

портик. За преодоляване денивелацията на терена се предвижда изграждане на каменни 

стъпала. 

 

II. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ 

КОНСЕРВАЦИОННИ И РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ. 

 

Основната идея на настоящата процедура е запазване на автентичния облик на 

сградата чрез премахване на всички късни добавки, възстановяването на разрушени участъци 

с употреба на запазени оригинални градежни материали, частичната подмяна на 

компрометирани оригинални части и детайли и консервацията на запазените оригинални 

елементи. 

Възстановяване на каменни зидове: 

Възстановяването на порутените части от каменния градеж е предвидено да се 

изпълни чрез употребата на запазени оригинални градежни материали, като се отстранят 

неоригинални материали от късните презиждания - циментови кръпки и фугировки и се 

укрепят и хидрофобизират градежните елементи. 

Възстановяване на дървени елементи: 

Възстановят се по първообраза всички части: колони, дюшеме, стълби, вертикална и 

покривна обшивка, като се търси максимално запазване на оригиналния материал. 

Изгнилите, негодни и нефункционални елементи се възстановят по оригинал. 

Оригиналните елементи с добър физически статус и функционалност се консервират, 

като се обработят по подходящ начин. 

Консервационно - реставрационни работи – технологии: 

Каменни зидове и каменни елементи: 

1. Почистване. 

2. Стабилизиране на запазени оригинални зидове. 

3. Частични възстановки на ерозирали и разрушени участъци от градежите. 
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4. Направа на нова фугировка тип „омазана фуга“ на почистените фуги между 

градежните камъни. 

5. Обработка на фугите. 

6. Консервация на каменни повърхности. 

Конструктивни елементи от дървесина: 

Реконструкция на повредени елементи: 

1. Демонтаж на повредени и негодни елементи. 

2. Изработка на нови елементи. 

3. Монтаж на място. 

4. Превантивна консервационна обработка, целяща защита на дървесината чрез 

импрегнация. 

5. Патиниране на елементите от нова дървесина с цел цветова интеграция с оригинала. 

Консервация на оригинални дървени елементи и детайли, съхранени в добро 

физическо състояние: 

1. Почистване на дървените повърхности от замърсявания. 

2. Попълване на разрушения в дървесината /китване/. 

3. Защита на дървесината. 

4. Патиниране на елементите от нова дървесина с цел цветова интеграция с оригинала. 

 

IІI. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ  

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ. 

 

Направа на временни подходи: 

Строителят за своя сметка да оформи временни подходи към сградата, които да 

осигурят свободно преминаване на строителната техника и механизация.  

Направа на изкоп:  

Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи такава 

механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, 

подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за поддържането на качествата на подходящите 

материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите ще бъдат в 

съответствие с изискванията на необходимите стандарти.  

Преди започване на изкопните работи Изпълнителят трябва да освободи зоната за 

работа от всички свободно течащи води.  

При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното 

отводняване на изкоп по всяко време.  

Изпълнителят е задължен да изгради такива временни водоотводни съоръжения, 

които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на 

обекта.  

Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или депониране 

трябва да продължи, докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно работеща, 

разстилаща и уплътняваща механизация, или не приключи съответния вид работа.  

Излишният подходящ материал, както и всичкият неподходящ материал трябва да 

бъдат складирани на депа, осигурени от Изпълнителя.  

При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на подходящ с 

неподходящ материал.  

Изпълнителят трябва да изпълнява изкопните работи по начин, който да гарантира 

целостта на откосите. При срутване на откоси, всички получени щети с хора, машини и 

оборудване са за негова сметка.  
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Изкопите за основи и канали трябва да бъдат укрепени през цялото време на 

изкопните работи. Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за 

необходимия минимален период.  

Кофражни работи: 

Изпълнението на кофражите ще осигурят поемането на предвидените в проекта 

постоянни товари без опасност за работниците и от авария на конструкциите. Те трябва да 

осигуряват предаването на действащите товари върху земната основа или върху вече 

изпълнени носещи конструкции. 

Кофражните работи ще осигуряват проектните размери и очертанията на бетонните и 

стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес. За 

целта те ще бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина. 

Кофражът се изработва точно и здраво с подходящи опори, така че готовия бетон да 

бъде с необходимите размери. Кофражните повърхности не трябва да имат огъвания и 

изкривявания (освен онези, необходими за изпъкналостите), и всички сечения, линии и ъгли 

да бъдат прави, вертикални и точни. 

Максималните отклонения от проекта са: от отвеса: 5 мм на 3000 мм; на отворите: +/- 

10 мм. 

Кофражът се изпълнява така, че включително и при съединенията на плоскостите му и 

в цялата готова конструкция, да не се получи изтичане на разтвор, като ако е необходимо се 

поставят уплътнители. Плътността на кофража спрямо съседни бетонови повърхности трябва 

да е такава, че да се избегне образуването на прагове. 

Проверяват се позициите на детайлите, за да се предотвратят отклонения в размерите 

и местоположението. 

Вложките се закрепват или забиват, в зависимост от изискванията, на необходимите 

позиции преди полагане на бетона. Оформят се всички отвори и жлебове;  

В бетоновото покритие не трябва да останат метални части от каквито и да е 

закрепващи приспособления за кофража. 

Кофражът се обмазва, като видът обмазка следва да бъде подбран за съответния вид 

кофраж. За цялата площ се използва един и същи вид покритие. Полага се равномерно по 

повърхността на кофража, отгоре надолу, последно по хоризонталните повърхности. 

Използва се минималното необходимо количество за да се получи лесно сваляне и да се 

избегне излишно събиране на отделни места. Обмазката не трябва да влиза в контакт с 

армировката. 

Кофражът се сваля без да се повреди, накърни или претовари конструкцията, и без да 

се повредят подпорите. Отговорността за безаварийното сваляне на всички части от кофража 

и подпорите, без да се накърни конструкцията, е изцяло на Изпълнителя. 

Кофражът не се сваля преди бетонът да е достигнал необходимата минимална якост 

съгласно нормативната уредба. 

Грубите неравности не трябва да изпъкват над 5 мм. Плавните неравности, изразени 

като максимално допустимо отклонение от права линия 1м не трябва да са над 5 мм. 

Стърчащи мустаци се почистват и заглаждат.  

Ръбовете се изглаждат с кант с ширина 30 мм. Отворите от връзките на кофража 

трябва да са еднакви, от подходящ вид, запълнени с подходящ разтвор по одобрен образец. 

Ръбовете се изглаждат с радиус 25 мм.  

При декофриране се изпълняват следните операции: снемане на стегите (дървени или 

метални), срязване теловете, снемане подпорите и кофражните платна, частично почистване 

от гвоздеите, очукване на полепналия бетон и изкърпване; смазване и почистване на 

платната; сортиране по вид и размери на материалите във вид готов за нова употреба. 
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Контролът по изпълнението и приемането на направените кофражни работи се извършва от 

техническия ръководител и включва: входящ контрол на дървения материал, кофражни 

платна и подпори (дървени и метални). 

Техническия ръководител контролира спазването на геометричните размери 

съобразно кофражните планове. 

Приемането на завършена конструкция на кофражните форми се документира с акт 

обр. 7 в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството и за удостоверяване на годността и за започване на 

армировъчните работи. 

Армировъчни работи: 

Материалите, изделията и елементите, използвани при изпълнението на армировъчни 

работи, трябва да съответстват на предписаните в проекта и да притежават сертификати.  

Армировката на стоманобетонните конструкции ще се изработва и монтира в пълно 

съответствие с работните проекти. Заменянето на един вид армировъчна стомана с друг се 

разрешава само след съгласуване с проектанта. Това трябва да се отрази в екзекутивния 

чертеж и Заповедната книга. 

Не се разрешава изпълнението на монтажни работи при температура, по-ниска от -10 

°С. Монтажа на армировката започва с разчитане на монтажния армировъчен план. 

Контролът по приемането и полагането на армировката в кофража се извършва от 

техническия ръководител и включва: входящ контрол при доставяне на заготвената 

армировъчни изделия в съответствие с работния проект и външен оглед; отделните процеси 

по време на полагането, връзването и укрепването на армировката. 

Допустими отклонения - бетоновото покритие на армировката трябва да отговаря на 

предписаното в проекта. Когато не са предписани допустими отклонения на бетонното 

покритие, то трябва да бъде в границите от 0 до + 5 mm. 

По повърхността на армировката не трябва да има вещества, които могат да окажат 

вредно влияние върху самата стомана, бетона или сцеплението между тях. Състоянието на 

повърхността на армировката да се проверява преди монтажа й. 

Армировката трябва да се монтира в кофражните форми без каквито и да било 

повреди. 

Проектното положение на армировката в кофражната форма трябва да се осигурява 

срещу преместване и да се проверява преди бетониране. 

Приемането на монтираната армировка се документира с акт обр. 7, в съответствие с 

разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството. 

Бетонови работи: 

Производството, транспортирането и полагането на бетонните смеси трябва да 

отговаря на изискванията на БДС EN 206-1. Производството на бетоновата смес да се 

осъществи в сертифицирани бетонови възли, не се допуска бъркане на бетоновата смес на 

място на обекта. Съставът на пресния бетон не може да бъде променян на строителната 

площадка. Не се допуска разреждането на доставената бетонова смес в смесителя с вода.  

Допуска се изпълнение на бетонови работи при температура на въздуха от 0 °С до - 4 

°С само при наличие на добавки в бетоновите смеси и полагане грижи за бетона при 

бетониране в зимни условия - покриване с рогозки, полиетилен и др. 

Преди бетониране се прави проверка и почистване на кофража, измиване на 

контактните повърхности с вода. 
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При полагане с автобетонпомпа изсипването на бетоновата смес става непосредствено 

от транспортните прибори, като в ъглите и местата с гъста армировка се разстила и избутва 

ръчно, включително и прехвърляне с лопата. 

Уплътняването на положения бетон се извършва механично с иглени вибратори.  

Механичното уплътняване (вибрирането) на положения бетон трябва да продължава 

дотогава, докато от него престанат да излизат въздушни мехурчета. Не се допуска 

разслояване на бетона в следствие вибрирането му. 

След завършване на бетонирането се вземат мерки за предпазване на конструкцията 

от вредни последствия (съсъхване, бързо изпаряване на вода, недопустими пукнатини и др.) 

при високи температури чрез напръскване и поливане с вода. 

Декофрирането на бетона се извършва при достигане на предписаните в проекта 

условия. Когато в проекта отсъстват предписания за декофриране, при нормални условия на 

втвърдяване на бетона (температура от 18 до 20 °С и относителна влажност на въздуха 60 %), 

се спазват следните минимални срокове за декофриране. 

За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона ще 

се спазват следните изисквания: 

-Положеният бетон да се предпазва от замърсяване и повреди; 

-Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и армировка не се 

допускат; 

-Бетонът да се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения и други 

механични въздействия; 

-Веднага след полагането му бетонът да се защити от дъжд, от непосредствено слънчево 

въздействие и мраз; 

-Бетонът да отлежава във влажна среда; 

Движението на хора, монтирането на кофражи и опори върху положения бетон да се 

допуска, когато якостта му достигне най-малко 15 кг/см2. 

И зпълнението на бетонни работи в зимни условия, когато средната денонощна 

температура на външния въздух е под + 5° С и минималната денонощна температура - под 0° 

С, трябва да се извършва при спазването на Инструкцията за извършване на бетонни и 

стоманобетонни работи при зимни условия.  

Преди началото на бетоновите работи направения кофраж и монтираната армировка 

се приемат с акт обр. 7, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Монтаж на дограма: 

Монтират се крепежните елементи, след което дограмата се нивелира хоризонтално и 

вертикално. Фиксирането на рамката се осъществява чрез пластмасови, дървени трупчета и 

метални планки. Рамката на прозореца се фиксира и уплътнява с монтажна пяна.         

Довършителни работи: 

- Подови настилки: 

Върху почистена, гладка и равна основа се полагат новите настилки от теракот. 

Залепването на плочките се осъществява посредством лепило. Фугите между отделните 

плочки да са не повече от 4 мм.  

Дюшамето се полага върху идеално равен под, над шумопоглъщаща подложка, като 

ширината на дъските е над 12 см. Материалът да бъде сух, за да се избегне издуване на 

настилката при случайно овлажняване, монтират се и первази. 

Каменната настилка да се изпълни на циментова основа, като се използва характерен за 

района каменни плочи и същият се фугира. 

- Облицовки, мазилки и боядисване: 
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Стените се измазват с вароциментова мазилка и се боядисват с латекс. 

В санитарните помещения се полага мазилка - хастар, след което се полагат фаянсови 

облицовки. Залепването на плочките се осъществява посредством лепило. Фугите между 

отделните плочки да са не повече от 4 мм. 

 

IV. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. 

 

Предвидените за изпълнение строителни работи се извършват съгласно изискванията 

на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на инвестиционния проект. 

Документирането на извършените строителни работи 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-02-201 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителните 

продукти в строежите в Република България. 

При изпълнение на отделните видове строителни работи  трябва да се имат предвид и 

спазват следните основни изисквания: 

 Всички видове строителни работи трябва да се изпълняват в съответствие с одобрения 

инвестиционен проект, нормативните актове и документи в строителството; 

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

съответния ред; 

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

работи“ (ПИПСМР) в съответните раздели;  

 Спазване на проектните изисквания /при наличие на такива/, стандарти и изисквания на 

фирмите-доставчици относно: транспорт, съхраняване, инсталиране, хидравлично 

изпитване, фундиране, засипване и т.н. Да се изискват съответните сертификати за 

съответствие на влаганите материали; 

 Необходимо е преди да започне строителството на обекта да се извърши уточняване и 

отлагане на местоположението на съществуващите подземни съоръжения в обхвата му. 

Това следва да се реализира с участието на съответните специализирани ведомства (ЛКС, 

НЕК, БТК, ВиК и др.). При извършването на СМР да се запазят експлоатационните 

характеристики на подземните комуникации; 

 Земните работи следва да се извършват в съответствие с ПИПСМР – Раздел І „Земни 

работи и земни съоръжения”. 

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.  

 

V. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

 

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 строителни 

работи. 
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Площадките за строителството трябва да се поддържат чисти и безопасни, като 

всички строителни отпадъци, се натоварват на камион и се извозват на определеното за целта 

депо. При окончателно завършване на строително-ремонтните работи се прави основно 

почистване на обектите. 

Основната причина за нарушаване на околната среда при изпълнение на обектите са 

изкопните работи, което неминуемо засяга терените, в които се извършва. Забранено е 

безредното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни материали и машини – 

камък, тръби, арматури,  кофражи, 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:  

 Избраният Изпълнител осигурява за собствена сметка изхвърлянето на течни и твърди 

отпадъци; 

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

автобази; 

 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: оросяване, контрол върху 

техническото състояние на механизацията и транспорта; 

 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 растителност и храсти 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. 

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

Възложителя и от Независимия строителен надзор на обекта.  

 

VІ. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА, ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И 

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ. 

 

При изпълнението на обекта Изпълнителят трябва да съблюдават строго действащите 

нормативни документи по БХТПБ. 

За осигуряване на необходимите условия за здравословни и безопасни условия на 

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

специфичността на работите, които ще изпълняват. Задължително е провеждането на 

периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с 

изправни инструменти и специално работно облекло, което задължително да бъда в сигнален 

цвят. Строителните машини и инвентарни приспособления, които ще се използват за 

изпълнение на отделните видове работи, трябва да бъдат технически изправни. Превозът на 

работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства. 
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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.  

 

VІІ.СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИ. 

 

Изисквания към материалите: 

1. Дървени дограма и врати старинен тип в съответствие със стандарт БДС EN ISO 

10077-1:2018 или еквивалент. 

2. Бетон С 8/10, С 16/20 с клас по водоплътност CW0,6 и С 20/25 съгласно БДС EN 

206:2013+A1:2016/NA:2017 или еквивалент; 

3. Армировъчна стомана AI и  AIII съгласно: 

БДС EN 10080:2005 Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи 

положения или еквивалент; 

БДС 4758:2008 – стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема 

армировъчна стомана В235 и В420;  

БДС EN 10060:2005 – допустими отклонения в диаметъра на кръгли гладки пръти или 

еквивалент;  

4. Бичен иглолистен материал, съгласно БДС 427 и БДС 16186 или еквивалент;  

5.Тръби за сградна канализация и сграден водопровод: 

- PVC тръби Ф110 и Ф50 за сградна канализация, съгласно БДС EN 1329-1:2014, БДС 

EN 1401-1:2009/NA:2015  или еквивалент;  

- Полипропиленови тръби PP Ф20 PN10, PP Ф25 PN10 за вътрешен водопровод, 

съгласно БДС EN ISO 15874-1:2013 или еквивалент; 

6. Проводници NIYFY 2x1,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2, 2x2,5 mm2 и 3x4mm2, 

съгласно БДС или еквивалент; 

7. Кабели NYM 5x6mm2, NYM 5x10mm2, съгласно БДС или еквивалент; 

8. Осветители LED 9W, IP40 и IP54, осветители LED 13W, IP21, осветители LED 

16W, IP21, осветители LED 21W, IP21, съгласно БДС 12464-1,2 и/или еквивалент. 

 Забележка: 

Влаганите материали трябва да притежават сертификат за производствен 

контрол съгласно Наредба № РД-02-201 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на 

строителните продукти в строежите в Република България. 

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 – (съгласно Наредба № 

РД-02-201 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в 

строежите в Република България.). 

Материалите, които ще използва Изпълнителят 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. 

 

VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ. 

 

Общо положение: 
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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. 

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.   

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. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ - неразделна част съставляват:  

1. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТА/СТРОЕЖА. 

2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТA/СТРОЕЖA. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

При несъответствие между настоящите технически спецификации и 

нормативен акт се прилагат правилата на действащото законодателство. 

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на 

стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение съгласно 

чл.48, ал.2 от ЗОП следва 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“. 

С настоящите технически спецификации възложителят определя необходими 

характеристики на предмета на поръчката чрез въвеждане на минимални 

изисквания по отношение работни характеристики и функционални изисквания 

посредством посочване на съответни минимални и/или максимални стойности по 

отделни параметри. 

Изпълнителят трябва да се придържа точно към обявените от възложителя 

условия, като предложи строителни продукти, чиито характеристики следва или да 

съвпадат напълно с тези на възложителя, или да се различават, но да са по-добри от 

минимално определените от възложителя.  

Еквивалентността се доказва по реда и условията на чл.50 и чл.52 от ЗОП. 

За извършването на оценка дали дадена характеристика е еквивалентна или 

по-добра спрямо изискванията на възложителя се преценят възможностите на 

съответната единица строителен продукт, определени от съвкупността от 

характеристиките й. 


