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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

за възлагане на обществена поръчка за строителство, 

на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет:  

 
 

Предмет  Изпълнение на СМР за текущ ремонт по следните 

обособени позиции: 

-  1. Текущ ремонт на сградата на Археологическа база 

„НИАР – Плиска“ към НАИМ – БАН; 

- 2. Текущ ремонт на покрив в Археологическа база 

„НИАР- Велики Преслав” към НАИМ - БАН 

Оферта може да бъде подадена за една или за всички 

обособени позиции. 

 

Възложител Национален археологически институт с музей - БАН 

Прогнозна стойност на 

договора 

По поз. № 1 до 42 000 (четиридесет и две хиляди) лева без 

ДДС; 

По поз. № 2 до 40 000 (четиридесет хиляди) лева без  ДДС  

 

Кандидатите оферират обща стойност на видовете СМР по 

всяка обособена позиция, която представлява сбор от 

стойността на предвидените за изпълнение видове дейности 

съгласно одобрената Количествена сметка за всяка отделна 

позиция 

Срок на договора Срокът за изпълнение на поръчката е до 40 работни дни от 

датата на подписване на договора.  

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спецификацията има за цел да определи изискванията за материали, технология на 

изпълнение на работите, методи на изпитване на материалите, методите за оценяване на 

качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методи за измерване 

на извършените работи, предмет на настоящата поръчка. 

В случай, че в спецификацията и останалите документи по договора са изпуснати 

подробности, необходими за пълното разбиране на възлаганите дейности или че 

съществуват различни и противоречащи си инструкции, Изпълнителят ще получи 

писмени инструкции от Възложителя преди да продължи дейността, изключвайки 

възможността за пропуски и несъответствия. 

 

1. Обхват  

Предметът включва извършване на строително-монтажни работи по обособени 

позиции както следва: 

- Текущ ремонт на сградата на Археологическа база „НИАР - Плиска към НАИМ – 

БАН.  

-  Текущ ремонт на покрив на сграда в Археологическа база „НИАР – Велики 

Преслав” към НАИМ - БАН; 

 Ремонтът предвижда подмяна на част от дървена покривна конструкция на сграда 

в Археологическа база „НИАР – Велики Преслав”, подмяна на стари покривни керемиди, 

текущ ремонт на сградата на Археологическа база „НИАР – Плиска“ към НАИМ - БАН - 

изпълнение на мазилка и шпакловка по стени и тавани, подмяна на компрометирана 
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каменна облицовка по цокли, ремонт и подмяна на покривна хидроизолация, боядисване 

стени.  

 

2. Текуща ситуация 

Състоянието на конструктивните елементи на покрива на сграда в Археологическа 

база „НИАР – Велики Преслав” към НАИМ – БАН е лошо, с изключение на покрива по 

южната фасада който е ремонтиран. Конструкцията на места е  провиснала и естествено 

износена. Изпълнената дървена конструкция е частично нарушена, изгнила и в 

помещенията на последният етаж има течове. 

Сградата на Археологическа база „НИАР – Плиска“ към НАИМ – БАН  е 

проектирана и изпълнена по действащите към момента строителни правила и норми. 

Конструкцията на сградата е стоманобетонна, а конструктивната схема е скелетно-

безгредова. 

На покривната стоманобетонна плоча са проявени течове. Хидроизолацията е 

напълно аморитизирана. Проявени са зони с оцветяване и разрушаване в част от стаите за 

почивка. По фасадните мазилки са налице разрушени зони. Вътрешните покрития на 

стените, таваните и подовете са с нарушена цялост и не отговарят на изискванията на чл. 

169 от ЗУТ. 

 

3. Обхват на дейностите по обособена позиция № 1 - Текущ ремонт на сградата 

на Археологическа база “НИАР Плиска“ към НАИМ – БАН 

Съгласно разработената и одобрена количествена сметка за обекта са предвидени 

следните видове строително-ремонтни работи: 

 

● Ремонти работи по покрив 

Предвиждат се следните СМР: ремонт на улуци и водосточни тръби; почистване на 

покрива; корозионна защита на покривната ламарина поседящите улуци чрез защитни 

лаково бояджийски системи; течна хидроизолация  по улуци, нова хидроизолация – 

изпълнена със синтетични TPO/FPO мембрана за покривна  хидроизолация - полимерна, 

армирана, , листова, мембрана с предназначение за хидроизолация на плоски покриви на 

базата на висококачествен поливинилхлорид;  

 

● Ремонтни работи по стени 

Предвиждат се следните СМР: грундиране по стени; шпакловане;  изпълнява се 

изкърпване на стени и тавани и около нарушена обшивка от гипсокартон, обработка на 

пукнатини със стъклофибърна мрежа, фаянсова облицовка в кухня, шкурене на 

цялостното боядисване на стени и тавани. 

● Ремонтни работи по цокли 

Предвижда се демонтаж на компрометирана каменна облицовка по цокли със 

запазване на каменни плочи, облицовка с каменни плочи – стари плочи. Монтажа на 

новата каменна облицовка следва да се изпълни със силноеластично тънкослойно и 

среднослойно трасово лепило за естествен камък с клас C2 TE S1. Подходящо е за лепене 

на големи плочки и естествен камък. Силно еластично и устойчиво на деформации. 

Намалява риска от ефлоресценция. 

● Ремонтни работи по под 

Предвиждат се следните СМР: демонтаж на компрометирани настилки по тераси, 

грундиране по бетонови повърхности с бетон-контакт; доставка и монтаж на гранитогрес 

по тераси,  изрязване на деформационни фуги по тераси. 

Конкретните видове и количества СМР са подробно описани и количествено 

измерени в приложената към Техническата спецификация Количествена сметка. 

● Подмяна на дограма 
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Монтаж на  дограма - 5-камерна с двоен стъклопакет 24мм с едно нискоемисийно 

„К” стъкло. Новата дограма следва да бъде със следните технически и топлофизични 

характеристики: 

            - Петкамерна дограма с двоен стъклопакет 24мм, с едно високоенергийно 

стъкло; 

            - Коефициент на топлопреминаване U = 1,70 W/m²K. 

 

● Други РСМР:доставка и монтаж на маси за артефакти – 6 бр., ремонт на метални 

врати в хранилище, подмяня вентилатори в санитарни възли,  

 

4. Обхват на дейностите по обособена позиция № 2 - Текущ ремонт на покрив в 

Археологическа база „НИАР- Велики Преслав” към НАИМ – БАН. 

● Ремонти работи по покрив 

Предвижда се частична подмяна на дървения покрив с цел пълноценно покриване на 

сградата и защитата й от неблагоприятни външни атмосферни влияния.  

Налице е дървена носеща конструкция със столици попове и маии, които носят ребрата 

и дървената обшивка.  

Предвижда се подмяна на керемидите, нови хидро и пароизолация.  

Всички елементи които се подменят следа да поемат изчислителни натоварвания от 

сняг – 150 кг/кв.м. – нормативен товар; дървена конструкция 110 кг/кв.м. – нормативен 

товар; временен товар 50 кг/кв.м. – нормативен товар. 

Използваните материали при ремонта на покрива са както следва: 

- Дървен материал иглолистен с относителна влажност 18% със сечения 

- Дъсчена обшивка 2.5 см 

- Ребра 8/14 през 50 см 

- Подложни столици 14/16 см, 16/18 см, 20/22 см,  

- Маии 14/16 см,  

- Улами 14/16 см, 

- Попове 16/11 см 

- Паянти 8/10 см 

- Клещи 2х6/16 см 

Дървените профили се снаждат със скоби и сглобки чрез зарязване. 

 

5. Приложими стандарти  към влаганите материали 

Влаганите строителни продукти трябва:  

- да отговарят на изискванията на чл. 169а от ЗУТ;  

- да са придружени с Декларация за съответствие; да са съобразени с изискванията 

на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти (НСИСОССП);  

- да изпълняват предвиденото в техническите спецификации;  

- да осигуряват носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията, 

пожарна безопасност, опазване здравето на работещи и обитаващи, безопасна 

експлоатация.  

Материалите следва да отговарят на посочените или еквивалентните стандарти: 

 

№  Строителен продукт Съответствие на стандарт 

1 Подпокривно паропропускливо 

водонепропускливо фолио от трислоен 

полипропилен 

БДС EN 13859-1:2010 или 

еквивалентен 

2 Ламарина студено валцувана покалаена (бяла) 

лакирана и листолакирана 

БДС 4543:1982 

3 Покривни керемиди тип Марсилски и БДС EN 1304:2013 или 

http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=13782
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приспособления еквивалентен 

4 Висящи улуци БДС EN 612:2005 или 

еквивалентен 

5 Грунд преди мазилка БДС EN 13300 

6 Гипсова шпакловка БДС EN 13494пр 

7 Скоби за висящи улуци БДС EN 1462:2005 или 

еквивалентен 

8 Латексова боя Декларация за съответствие 

9 Бетон С 30/37 БДС EN 206 – 1/NA 

10 Фасадна латексова боя с висока устойчивост на 

атмосферни влияния и 

отлично сцепление с 

повърхности. 

11 силноеластично трасово лепило за естествен 

камък с клас C2 TE S1. Подходящо е за лепене на 

големи плочки и естествен камък.  

стандарт БДС EN 12004, БДС 

EN 12002- за циментово лепило 

клас С2ТЕ S1 

12 Варова мазилка  БДС EN 13914-2:2016  

13 Синтетични TPO/FPO мембрани за покриви и 

хидроизолация 

Полимерна листова мембрана 

за хидроизолация на покриви 

в съответствие с EN 13956, 

 

В съответствие с изискването на чл. 2, ал. 2 на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 

г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 

България (Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.), строителните продукти, предназначени за 

трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да 

удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически 

обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически 

спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. 

Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или 

инсталиране при обновявания.  

В строежа трябва да се влагат само строителни продукти, които осигуряват 

изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на 

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 (Регламент (ЕС) № 305/2011), както 

следва: механично съпротивление и устойчивост на строителната конструкция и на 

земната основа при натоварвания по време на строителство и при експлоатационни и 

сеизмични натоварвания; безопасност в случай на пожар; хигиена, здраве и околна 

среда; достъпност и безопасност при експлоатация; защита от шум; икономия на 

енергия и топлосъхранение и устойчиво използване на природните ресурси. 

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

 

6. Общи положения 

Необходимите за цялостното изпълнение на СМР инструментариум, като механизация, 

инструменти материали, работна ръка следва да бъдат осигурени от Изпълнителя. Всички 

материали, които ще бъдат вложени трябва да са придружени със съответните 

сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, 

удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със 

съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за 

техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.  

Всички строително–монтажни работи трябва да се изпълняват съобразно 

изискванията на ПИПСМР и фирмените технологии на фирмите производители. 
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Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие с документацията за 

участие в обществената поръчка, основните изисквания за този вид СМР, нормите за 

извършване на СМР и мерките за безопасност при работа на строителната площадка. 

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на 

извършваните от него СМР, съгласно законодателството на РБ и да носи пълната 

отговорност при евентуални злополуки. 

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, 

материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко необходимо за изпълнение 

на СМР. 

Изпълнителят трябва точно и надлежно да изпълни договорените работи, съгласно 

утвърдената от Възложителя документация за участие, с качество, съответстващо на БДС 

или еквивалент. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият ги отстранява за 

своя сметка до удовлетворяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от 

негова страна и от съответните държавни институции (контролни органи). 

Строително–монтажните работи се отчитат след извършването им и представяне на 

Акт - протокол образец №19.  

 

6.1. Изпълнение на покривни работи 

Покривните работи се извършват след като техническия ръководител е взел 

необходимите мерки за осигуряване на безопасността на работниците срещу падане от 

височина, падане на предмети и други опасности.  

Антисептичната обработка на дървесината се извършва с материали, указани в:  

БДС 1971-74 - Материали дървени. На  антисептиране  следва  да  се   прилагат  само   

окончателно   изработени   и подготвени за монтиране дървени елементи. Особено 

внимателно трябва да се провежда антисептирането на зарезки, снаждания, възлови и 

други съединения на дървени носещи конструкции. 

 

6.2. Изпълнение на облицовки и настилки 

Облицовките се изпълняват предимно отдолу нагоре. При външните облицовки 

трябва да са завършени изолациите и да е изпълнен цокълът на сградата. Вътрешните 

и външните облицовки се изпълняват след завършване на мазилките. 

Преди започване на облицовката се прави проверка, съставя се акт за скрити 

работи, като се отбелязва: 

- вида на основата, размера на неравностите, вертикалните и хоризонталните 

отклонения 

- наличието на соли (избивания) или други петна от боя, битум и др. 

- пукнатини (направление, характер, размери и др.) 

- влажни или мокри петна и участъци 

- замръзнали или повредени от мраз участъци 

При полагане на чувствителни към влага естествени камъни трябва да се ограничи 

движението на влага от вътрешността на зида към повърхността на камъка. За целта 

трябва да се положи алтернативна хидроизолация.. Използвайте бързостягащо и 

бързосвързващо лепило , за да постигнете минимално поемане на вода от каменните 

плочи. 

Лепилото се нанася с назъбена маламашка с размер на зъбите минимум 8 х 8 mm. 

Задължително следва да се използва силно еластично, специално разработено лепило за 

полагане на естествени камъни. За лепене на некалибрирани естествени камъни е 

необходимо лепилният разтвор да бъде и с по-голяма дебелина на слоя. В такива случаи 

се използва лепило, подходящо за нанасяне в по-голяма дебелина (до 20 mm). 

Съдържанието на трас в продукта ще осигури по-голяма сигурност срещу изсоляване и 

ефлоресценция, причинени от влага при вътрешни и външни условия.  

 

 



6 

 

6.3.Изпълнение на мазилки 

Външни/вътрешни мазилки и шпакловка да се изпълняват, проверяват и приемат 

съгласно разпоредбите на ПИПСМР.  

Температурата на разтвора за мазилка трябва да бъде 8°С при ръчно полагане и 10 

-15°С при машинно полагане за да се гарантира добра консистенция.  Не трябва да се 

изпълнява мазилка при температура по-ниска от 8°С.  

Гипсовата шпакловка се полага върху вторият пласт на мазилките или директно 

върху зидариите от газобетонни блокчета.   

Гипсовите мазилки се прилагат при неравни мазилки или бетонови повърхности. 

Преди полагането на гипсови мазилки повърхностите да се почистят, награпавят и 

грундират с подходящ грунд.  

 Вътрешните мазилки, както и гипсовата мазилка върху повърхности от керамични 

тела, бетон и топлоизолация по стени и тавани, може да се извършат машинно. 

Мазилката се полага двупластово в равномерни гладки слоеве.  

При изпълнение на мокри (вароциментови и гипсови) машинни мазилки строго да 

се изпълняват техническите, технологичните и физически изисквания и условия, 

заложени от Производителя. 

При полагане на вътрешна мазилка по тухлени стени изпълнени ат тухли „Итонг” 

да се положи стъклофибърна мрежа 0.11кг/м2. 

Всички дефекти в мазилките и шпакловките да бъдат отстранени за сметка на 

Изпълнителя. 

 

6.4. Изпълнение на шпакловки 

Шпакловъчните работи ще се изпълняват след изсъхване на вътрешната 

вароциментова мазилка.  

 Всички шпакловки трябва да се пазят до втвърдяването им от удари, от замръзване 

и от бързо изсушаване като се осигурява непрекъсната вентилация на помещението.  

При полагане върху бетонни повърхности се препоръчва предварителен грунд 

бетон-контакт ( време за съхнене минимум 3 часа) 

 

6.5. Изпълнение на вътрешно боядисване 

Изпълнението на боядисване с латекс по стени ще се изпълни след изсъхване на 

шпакловката. Преди боядисването се прави проверка на състоянието на шпакловката, 

почиства се от прах и евентуални замърсявания с фина шкурка. 

Подготовката за боядисване включва полагане на латексов грунд на подготвените 

участъци, като в зависимост от основата се нанася от един до два слоя. Технологичното 

време за съхнене е около 3 часа. 

 

6.6. Изпълнение на замазки по под 

Циментовите замазки да се изпълняват от квалифицирани работници съгласно 

разпоредбите на ПИПСМР. Използва се бързосъхнеща циментова замазка за основа при 

плоски покриви, тераси външно и вътрешно приложение, при жилищни и офис сгради, 

килери, гаражи, мокри помещения и балкони 

Циментовата замазка да се полага върху стоманобетонни подове, когато са набрали 

якост и изсъхнали.  

 6.7.  Допълнителни изисквания 

МЕРКИ ОТ МЯСТО трябва да бъдат взети преди да се започне направата на 

компонентите.  



7 

 

СЪГЛАСУВАНЕ НА РАЗМЕРИТЕ: Да се проектира монтажа на остъкляването, 

включително на връзките и фугите. Да се предвидят допустимите отклонения в 

конструкцията на сградата. 

УСТОЙЧИВОСТ НА АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ: Външното остъкляване, 

включително връзките и фугите трябва да бъдат устойчиви на вятър и атмосферни 

влияния с допуск за деформации и други движения. 

ИНСТАЛИРАНЕ НА ДОГРАМА:  

Дограмата да се монтира без изкривяване или диагонално напрягане. 

 

 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

7. Планиране на изпълнението 

Изпълнителят следва да планира дейността си по изпълнение на договора съгласно 

изискванията на Възложителя и представеното от него Техническо предложение. 

При подписването на договор Изпълнителят предоставя на Възложителя Списък на 

персонала, който ще изпълнява строително-ремонтните работи. 

7.1. Непредвидени разходи 
 Участникът следва да предвиди в своята ценова оферта и 5% непредвидени разходи 

върху общата стойност на строителните работи. Тези непредвидени разходи се 

разглеждат като Опция и включват:  

а) разходи за заплащане на допълнителни количества или видове от предвидените 

работи съгласно количествената сметка на Възложителя, в случай че при изпълнението на 

поръчката с оглед на нейното пълно и цялостно завършване е необходимо влагането на 

допълнителни количества или видове от предвидените работи, надвишаващи 

първоначално заложените количества или видове работи съгласно количествената сметка.   

б) разходи за заплащане на нови видове работи, несъдържащи се в количествената 

сметка на Възложителя, които работи се налага да бъдат изпълнени, когато по 

изключение съгласно чл. 43, ал. 2, т. 1, буква б) от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ 

в резултат на непредвидени обстоятелства се налага частична замяна на дейности от 

предмета на поръчка, когато това е в интерес на Възложителя и не води до увеличаване 

стойността на договора. 

При прилагането на буква а), Възложителят заплаща разходите на Изпълнителя за 

допълнителните количества или видове работи по единичните цени съгласно ценовата 

оферта на Изпълнителя.   

При прилагането на буква б), след като бъде извършена частична замяна на 

дейности от предмета на поръчка, и в случай че в ценовата оферта на Изпълнителя няма 

посочена единична цена за новата дейност, която ще се извършва, Възложителят заплаща 

разходите на Изпълнителя по единични цени, формирани при следните показатели на 

ценообразуване, като часовата ставка по т. 1 и процентите по т. 2, 4 и 5 са съгласно 

ценовата оферта на Изпълнителя:   

1. Разходи за труд - средна часова ставка: до ………… лв./час съгласно посоченото в 

ценовата оферта на Изпълнителя. 

 2. Допълнителни разходи върху труда: до ……….. % съгласно посоченото в 

ценовата оферта на Изпълнителя. 

 3. Разход за материали - по Уедрени сметни норми (УСН) или по фактура, като 

стойността по фактурата следва да бъде предварително одобрена от Възложителя. 

 4. Допълнителни разходи върху стойността на материалите: до …….. % съгласно 

посоченото в ценовата оферта на Изпълнителя. 

 5. Печалба: до ……… % съгласно посоченото в ценовата оферта на Изпълнителя.     

Стойностите на предложените показатели на ценообразуване остават непроменени 

до края на изпълнението на договора.   



8 

 

Непредвидените разходи по всяка от буквите а) и б) се разходват само след 

предварителното писмено одобрение на Възложителя, като за целта Възложителят и 

Изпълнителят съставят и подписват протокол за вида, количеството и цените на 

допълнителните или новите видове СМР, които ще бъдат извършвани в съответствие с 

указаното в т. а) и б) по-горе. За случаите по т. б), когато ще се извършват нови видове 

работи, несъдържащи се в количествената сметка на Възложителя, Протоколът съдържа и 

ценови анализ на новите СМР предвидени за извършване, съгласно посочените погоре 

показатели на ценообразуване, който ценови анализ се изготвя от Изпълнителя.   

Сумата по непредвидените разходи може да се използва в пълен размер или 

частично.  

Изпълнителят няма право да откаже прилагането на Опцията, в случай че това бъде 

изисквано от Възложителя.  

ВНИМАНИЕ: Непредвидените разходи не могат да се използват за възлагане на 

допълнителни или нови видове работи, несъдържащи се в количествената сметка на 

Възложителя. Това може да стане само по изключение, когато в резултат на 

непредвидени обстоятелства се налага частична замяна на дейности от предмета на 

поръчка, съгласно указаното в т. 7.1. буква б). 

  

8. Контрол на изпълнението 

Изпълнителят следва да осигури на упълномощен/и представител/и на Възложителя 

възможност за осъществяване на инвеститорски контрол, за проверка на актуваните 

количества и единични цени 

 

9. Приемане на работата 
Изпълнените видове работи или части от тях се одобряват от Възложителя само след 

като напълно са завършени от Изпълнителя, съгласно спецификациите и с материалите 

или продуктите, удовлетворяващи изискванията за качество на приложимите стандарти.  

Отчитането на изпълнените видове работи от страна на Изпълнителя се извършва 

въз основа Акт образец 19 по изпълнени количества и единични цени, посочени в 

ценовата оферта на изпълнителя. 

За приемане на завършената работа се изготвя двустранен протокол, подписан от 

представител на Изпълнителя и представител на Възложителя, осъществяващ 

инвеститорския контрол. Неразделна част от приемо-предавателния/те протокол/и е акт 

образец 19, чието приемане се удостоверява с подписа на служителя, осъществяващ 

инвеститорския контрол, както и документите доказващи съответствието на вложените 

продукти с изискванията на Възложителя.  

Приемането на завършеното строителство се извършва в срок от 5 календарни дни 

от представяне на акт образец № 19. 

 

10. Видове работи, невключени в ценовото предложение 

В случай, че възникне необходимост от изпълнението на видове работи, невключени 

в ценовото предложение на изпълнителя, но необходими за изпълнение на поръчката, 

същите се остойностяват по указаните показатели за ценообразуване.  

Стойността на допълнителните видове материали се доказва с представена фактура 

от производител/доставчик. 

Калкулираните единични цени подлежат на утвърждаване от упълномощен 

представител на Възложителя, за което се съставя двустранен протокол. 

 

11. Трудова и здравна безопасност на работното място 

По време на изпълнение на ремонтните работи следва да се спазват правилата за 

безопасност на труд при този вид работи, съгласно Наредба №2/2004 г. за минималните 

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

монтажни работи.  
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Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на 

автомобилното движение и безопасността на работещите по време на извършването на 

всички дейности по текущи ремонти на отделни участъци на уличната мрежа, а също така 

и спазването на всички изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на 

труда. 

 

12. Работно облекло и предпазни средства 

Изпълнителят е длъжен да осигури подходящо работно облекло и лични предпазни 

средства според чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите, 

изпълнявани от различните работници.  

Изпълнителят следва да инструктира работниците и служителите според 

изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини и съоръжения на обекта, 

работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините 

и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на 

машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите 

машини трябва да бъдат заземени. 

Изпълнителят следва да осигури на работниците си подходящо работно облекло и 

обувки, защитни ръкавици, дневно светещи сигнални жилетки, строителни каски, 

защитни очила или маска, която да предпазва едновременно лицето и очите от 

изпръскване. 

 

13. Опазване на околната среда 

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за 

възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят 

следва постоянно да пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. При 

завършване на работите Изпълнителят окончателно следва да почисти обекта и да 

отстрани всички временни работи и съоръжения, да почисти и възстанови заобикалящата 

околната среда от щети произтичащи от неговата дейност. 

 

ВАЖНО Ако някъде в техническата спецификация има посочен: конкретен 

стандарт, модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., 

Възложителят на основание чл. 50 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът 

докаже с всеки носим документ, че предложеното от него решение отговаря по 

еквивалентен начин на изискванията, определени в техническата спецификация. 

Еквивалентността се доказва по реда на чл. 52 от ЗОП. 

 

Приложение: Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР за текущи 

ремонти по следните обособени позиции: 

- Текущ ремонт на сградата на Археологическа база „НИАР - Плиска към НАИМ 

– БАН;  

- Текущ ремонт на покрив в Археологическа база „НИАР – Велики Преслав” към 

НАИМ-БАН  

 
Етап 

 

 

Наимено 

вание 

 

Вид работа 

 

 

Ед.  

Мярка 

 

Коли 

чество 

 

 
Обособена 

позиция 1 

Текущ ремонт на сградата на 

Археологическа база „НИАР – 

Плиска“ към НАИМ – БАН   

     

  Ремонт на покрив   

     

1  

хидроизолация от от 

поливинилхлорид мека (PVC-P- м2 132 
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NB-V-PW), подсилена  

2  

направа на холкер при връзка 

"борд-стена" м 6 

  

подмяна на обшивка покриви, 

корнизи, улами, и поли с поц. 

ламарина м2 12 

3  

изпълнение на антикорозионно 

покритие по седящи улуци м2 84 

4  

течна хидроизолация па седящи 

улуци с  плътност (ISO 8962): 1,35 

гр/см³ - два пласта м2 84 

     

  Ремонт хранителен блок - кухня   

1 

  

частична шпакловка по стени и 

тавани/вкл.грундиране/ м2 15 

2  

боядисване стени  с латекс, 

вкл.подготовка на основата м2 116 

3  

ремонт предстенна обшивка от 

гипсокартон по стени м2 10 

4  

вътрешна топлоизолация по таван в 

предверие – кухня- фибран 2см. 

вкл. арм. мрежа, шпакловка, 

крепежни елементи м2 10 

5  фаянсова облицовка по стени кухня м2 6.6 

  

доставка и монтаж на шкаф-

етажерка 100х200 бр 1 

  Столова   

1  ремонт по цокъл към тераса м 7 

2  

направа изравнителна замазка по 

наклони – вход столова м2 20 

3  

направа шпакловка по стени и 

тавани частично м2 10 

4  грундиране по стени и тавани м2 150 

5  

боядисване с цветен латекс по 

стени двукратно м2 116 

6  

боядисване с бял латекс двукратно 

по тавани м2 43 

7  доставка и монтаж на комарници м2 4 

     

  РСМР централно фоайе   

1  

частична шпакловка по стени и 

тавани/вкл.грундиране/ м2 20 

2  

боядисване стени  с цветен латекс, 

вкл.подготовка на основата м2 42 

     

  РСМР в 11 бр. Стаи за почивка   

1  

направа шпакловка по стени и 

тавани частично м2 15 

2  грундиране по стени и тавани м2 750 

3  

боядисване с цветен латекс по 

стени двукратно м2 570 

4  

боядисване с бял латекс двукратно 

по тавани м2 187 

5  

ремонт предстенна обшивка от 

гипсокартон по стени м2 10 

6  

обръщане около прозорец с 

ръбоохранител м 4 
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7  Ремонт цокъл м 2 

8   доставка и монтаж на комарници м2 10 

9  

демонтаж теракотни плочки по под 

по тераси м2 74 

10  

доставка и монтаж гранитогрес по 

тераси м2 74 

11  

направа изравнителна замазка по 

наклони м2 74 

12  

направа на деформационна фуга по 

гранитогрес 8-10 мм. през 6 м. м 8 

13  

удължаване на барбакани 0.15х0.15 

по бордове с дълж. 0.5 м. бр. 6 

14  

демонтаж на дървена ламперия по 

външни стени на тераси м2 15 

15  

полагане на минерална мазилка по 

стени тераси м2 15 

16  

боядисване с цветен латекс по 

стени двукратно - коридори м2 134 

17  

Доставка и монтаж на 

деформационна фуга по стени м 4 

18  

боядисване с бял латекс двукратно 

по тавани – коридори м2 45 

  РСМР по цокли на фасади   

1  

демонтаж на каменна облицовка от 

пясъчник, вкл. запазване м2 70 

2  

облицовка с каменни плочи по 

цокли и страници -  70% стари м2 50 

3  

облицовка с каменни плочи по 

цокли и страници -  30% нови м2 20 

     

  РСМР сутерен   

1  

грундиране по стени и тавани - 

хранилище м2 450 

2  

направа шпакловка по стени и 

тавани частично м2 10 

3  

боядисване с цветен латекс по 

стени двукратно м2 291 

4  

боядисване с бял латекс двукратно 

по тавани м2 161 

5  

ремонт предстенна обшивка от 

гипсокартон по стени м2 10 

6  

обръщане около метални врати с 

ръбоохранител м 15 

7  

ремонт и възстановяване на 

метални врати бр 3 

8  

ремонт предстенна обшивка от 

гипсокартон по стени м2 10 

9  

Направа на маси за артефакти 

110х200 бр 6 

10  

Изработка на стелажи за 

съхранение на на касетки с 

артефакти 200 х60 м 10 

     

  РСМР външно антре   

1  

грундиране по стени и тавани - 

хранилище м2 180 

2  направа шпакловка по стени и м2 10 
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тавани частично 

3  

боядисване с цветен латекс по 

стени двукратно – антре английски 

двор м2 128 

4  

Доставка и монтаж на метална 

врата 100/200 с метална преграда м2 6 

5  

боядисване с бял латекс двукратно 

по тавани м2 52 

6  

Доставка и монтаж Ал. дограма в 

предверие английски двор 

2.25х5.80 h-2.5, 2/3 остъкляемост с 

два отвора м2 13.00 

7  

Доставка и монтаж Ал. дограма в 

предверие английски двор 

2.25х5.65,  h-2.5, 2/3 остъкляемост с 

врата двукрила м2 12.7 

8  

Изработка на метални стелажи за 

съхранение в тунел 2мХ0.6 м 8 

     

 
Обособена 

позиция 2 

Текущ ремонт на покрив в 

Археологическа база „НИАР – 

Велики Преслав”  към НАИМ-

БАН     

     

1.   

демонтаж  на керемиди по покрив 

вкл.капаци по била м2 350 

2.   демонтаж на ламаринена обшивка м2 14 

3.   

направа дървена коруба за 

спускане на керемиди м 12 

4.   спускане на керемиди по коруба 1000бр 6.0 

5.   

почистване на покрив от стари стр. 

разтвори м2. 350 

6.   

демонтаж на изгнила дъсчена 

обшивка м2 350 

7.   

демонтаж дървена конструкция 

вкл.изнасяне на материала 

/частично/ м3 7.0 

8.   

доставка и монтаж дървена 

конструкция от бичен материал  до 

14/14 см м3 7.0 

9  

доставка и монтаж дъсчена 

обшивка с дебелина 2,5см м2 350 

10  

 доставка и монтаж битумна 

мушама 2кг/м2 под керемиди м2 350 

11   

доставка и монтаж на летви 2/3 см 

под керемиди м2 350 

12   покриване с керемиди нови м2 350 

13   

доставка и покриване била с 

капаци, вкл.подмазване м 58.0 

14.   

подмяна на обшивка покриви, 

корнизи, улами, и поли с поц. 

ламарина м2 14.0 

15   

направа обшивка от поцинкована 

ламарина 0,6мм, вкл.около 

комини,капандури и др. м2 7.0 

16   

демонтаж, доставка и монтаж на 

висящи нови олуци от поцинкована 

ламарина вкл.скоби м 68.00 
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17   

Доставка и монтаж на челни 

рендосани дъски по покрив 3/24 см. м 68.00 

18   

доставка и монтаж водосточни 

казанчета бр 8.0 

19  Подмяна на есове бр. 8.0 

20  

Доставка и монтаж на вътрешни и 

външни ъгли за улуци бр 6 

21  

Доставка и монтаж на цокли за 

водосточни тръби бр 8 

22  

Доставка и монтаж на 

мълниеприемник с изпреварващо 

действие бр 1 

23  

Полагане отвод за мълниезащита - 

алуминиев проводник до 30 м. 

открито на носачи бр 1 

24  

доставка и монтаж на съединител 

за гръмоотвод - прав бр 1 

25  Направа на заземление с два кола бр 2 

26  Измерване на съпротивление бр 2 

27.   

Изготвяне на проектна 

документация - заземление бр 1 

28  

Почистване,натоварване и 

извозване на строителни отпадъци м3 25 

     

     

 

         

 


