Техническа спецификация
Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие в настоящата
обществена поръчка за строителство, наред с договорните условия и количествените сметки.
Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на
строителните работи, които са предмет на договора за строителство. В случай, че в настоящата
Техническа спецификация или в друг документ от документацията за участие бъдат посочвани
- конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство,
да се чете и разбира „и/или еквивалентно!
Настоящата обществената поръчка за строителство, е с предмет: „Ремонтно-възстановителни
работи на общински сгради и пространства на територията на Община Генерал Тошево
по 12 обособени позиции”, както следва:
ОП 1 „Основен ремонт сграда кметство с.Кардам”, ОП 2 „Основен ремонт сграда кметство
с.Средина”, ОП 3 „Основен ремонт кухненски блок и прилежащо пространство ДГ с.Спасово”,
ОП 4 „Основен ремонт Ученическо общежитие”, ОП 5 „Ремонт тротоари по ул. „Трети март” в
участъка от ул. „Йордан Йовков” до ул.”Н.Й.Вапцаров” - дясно”, ОП 6 „Ремонт площад с.
Кардам”, ОП 7 „Ремонт пешеходна алея с.Кардам”, ОП 8 „Основен ремонт чакалня за ученици
с.Снягово”, ОП 9 „Основен ремонт ограда гробищен парк с.Малина”, ОП 10 „Изграждане на
бетонова площадка за монтаж на автоспирка в двора на СУ Н.Й.Вапцаров”, ОП 11
„Изграждане на бетонова площадка за монтаж на модулен контейнер за провеждане на обредни
ритуали – гробищен парк с. Малина” и ОП 12 „Изграждане на бетонова площадка за монтаж на
модулен контейнер за провеждане на обредни ритуали – гробищен парк с.Писарово”.
1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организиране на обектите.
Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за безопасна и здравословна
работа на обекта, както и помещение за складиране на материалите и оборудването. Всички
материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп на външни лица.
Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за
извършване на строително-ремонтните работи.
Възложителят осигурява достъпа до ел. енергия, питейна вода и отвеждане на отпадните
води по време на строително - ремонтните дейности, там където това е възможно.
Организирането на работната площадка и обекта като цяло се съгласува между
изпълнителя и възложителя.
Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания да се базират на изискванията на Наредба
№ 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия
на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
1.2. Съоръжения на обекта
Всички съществуващи на обекта съоръжения и инсталации неподлежащи на ремонт или
премахване следва да се запазят от изпълнителя във вида и състоянието, в което са се намирали
преди започване на СРР.
Възложителят ще информира изпълнителя за мястото и начина, по който може да се свърже към
съответните инсталации с цел тяхното използване, ако това е възможно и необходимо.
1.3. Ползване на обекта
Изпълнителят трябва да пази помещенията чисти по време на изпълнението на дейностите и без
забавяне да изнася строителните отпадъци и ненужните материали.
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След приключване на СРР на обекта изпълнителят следва да изнесе всички ненужни материали
и инвентар от обекта, да го почисти и приведе в състояние, годно за ползване във възможно найкратки срокове.
1.4. Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда
Изпълнителят носи отговорност за спазване на разпоредбите за безопасност и за
предприемане на всички необходими мерки за гарантиране здравето и живота на целия
персонал, работещ на площадката /площадките, от рисковете, които могат да се случат по
време на изпълнение на строителните работи. По специално той гарантира, че са наети само
лица, които са подходящо обучени лица за служебните им задължения. Изпълнителят е
отговорен за гарантиране на сигурността на площадката /площадките/,за защита на
материалите и оборудването.
Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява през времетраенето на договора:
_ Спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда /ЗЗБУТ/
в сила от 01.01.2005 г. и условията на Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания
на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни
работи.
_ Да застрахова персонала и обекта съгласно Наредба за условията и реда за
задължително застраховане в проектирането и строителството в съответствие с член 171, ал.1
от Закона за устройство на територията.
Доказателство за сключените застраховки се представя съгласно Специфичните условия, част
от документацията за възлагане на предмета на тази обществена поръчка.
_ Да осигури нормални условия на работа и работата да се извършва по време на
нормалните работни часове, изпълнението трябва да не нарушава изискванията на Кодекса на
труда и действащото трудово законодателство.
_ Да осигури за лицата под негов контрол на обекта нужните лични предпазни средства
и облекло и средствата за оказване на първа помощ.
_ При технологично изискване определена работа да се извършва от определен минимум
брой хора, Изпълнителят трябва да осигури изпълнение на изискването.
_ Да носи пълна отговорност за разписването, актуализирането, инструктиране на
персонал
и спазването на правилата за безопасност в съответствие с Наредба №2/22.03.2004г за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд пи извършване на
строителни и монтажни работи
Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от
ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
Изпълнителят носи пълна отговорност за опазване на местата за работа или в тяхна
близост, като например замърсявания или щети от всякакъв вид.
Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със закона на депо, посочено от
Общината. Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на
обществени места (улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките.
При извършване на строителните работи по обектите включени в поръчката ще
се генерират количества строителни отпадъци (от демонтажните работи), които
изпълнителите ще съберат разделно (тухли, бетон, мазилки и др.) и ще извозят на
съоръжение за обезвреждане на строителни отпадъци на Регионално депо село Стожер
и заплатят такса за обезвреждане на тон/ стр. отпадък от 4лв.
1.5. Атмосферни влияния
Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди,
предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни
събития, които не могат да се повлияят или предвидят предварително от изпълнителя.
Строителните дейности да се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за
предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.
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В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на
определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати или да се осигури защитена
среда за довършването им.
Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.
Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши
атмосферни условия, определени дейности не са били изпълнени.
1.6. Минимални изисквания при изпълнение на дейностите
Спецификациите покриват минималните изисквания за качество на материалите, за
изпълнение на дейностите и за гаранция за качество. Но това по никакъв начин не следва да
ограничава отговорностите на Изпълнителя, посочени в други нормативни документи и стандарти.
Преди да започне работа, Изпълнителят трябва да се запознае предварително със
съществуващите условия и да планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда
съществуващите инсталации. Той носи пълна отговорност за запазване на съществуващите
инсталации по време на работата на обекта.
Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят
предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез
тестване.
Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и ремонтни работи
следва да отговарят на предвидените в проекта такива и на техническите изисквания към
вложените строителни продукти, съгласно “Наредба за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”. Съответствието се
удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени
със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с инвеститорския
контрол и/или Възложителя.
Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели
следва да се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.
1.7. Осигуряване и контрол на качеството
Изпълнителят трябва да установи и поддържа оперативна система за контрол на
качеството на строителните дейности.
Изпълнителят трябва да извършва проверка относно съответствието на доставените
материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството.
Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се
отстранят незабавно от обекта.
2. ОСНОВНИ ВИДОВЕ СМР, ПРЕДВИДЕНИ СЪГЛАСНО КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ СМЕТКИ

ОП 1 „ОР сграда кметство с.Кардам” :
- Монтаж и демонтаж тръбно инвентарно скеле.
- Компрометираните стари бои и мазилка по стени, стрехи и еркери се отстраняват, а местата
се отремонтират с подходящи смеси и разтвори.
- Стените се грундират с готов дълбоко проникващ грунд, след което се боядисват минимум
двукратно с цветен фасаген съгласуван с кмета на селото и/или негови представители, а
еркерите и стрехите с бял.
- Входното стълбище се облицова с настилка от подходящ противохлъзгащ се гранитогрес на
лепилен разтвор.
- Старата хидроизолация на парокотелното се отстранява и на нейно място се полага нова
двупластова битумна хидроизолация с посипка 3.5 кг/м2, на газопламъчно залепване
- Захранващото Ел.табло се демонтира, премества и монтира на указано от представител на
Общинска администрация място.
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- Генерираните в следствие на ремонта отпадъци се събират, натоварват и извозват на депо за
отпадъци с.Стожер
ОП 2 „ОР сграда на кметство с.Средина”
- В кметската стая и коридора, старите три броя дървени врати се демонтират и на тяхно място
се поставят нови от PVC профил с размери 90/200.
- Стените се изкърпват и пребоядисват.
- Съществуващият балатум се отстранява.
- В отдалечения от вратата край на стаята се обособяват две помещения със зидария от
газобетонни блокчета с дебилина 100мм. Едното ще се пригоди за тоалетна а другото за
преддверие и умивалня.
- Доставят се и се монтират две плътни врати от PVC профил с размери 80/200 в
новоизградените помещения.
- Изграждат се нови Ви К и Ел. инсталации.
- По пода се изпълнява армирана циментова замазка за оформяне на необходимите наклони а
върху нея настилка от теракотни плочи.
- Вътрешните стени на новоизградените помещения се облицоват с фаянсови плочки на
височина 2 м.
- Останалата част от стените и таваните се шпаклова там където се налага, грундира се и се
боядисва с латекс.
- Доставят се и се монтират, един брой тоалетно седало в комплект с казанче, капак и нужните
акцесори, един брой мивка, среден формат с необходимите фасонни части, отдушник, проточен
нагревател за вода, канелка, спирателен кран, осветителни тела, ключове и контакти.
- На разстояние 5м. от сградата се изкопава ров с дълбочина от 3,5м. в който се полагат
бетонни пръстени с диаметър Ф 110см., върху които се поставя бетонен конус с капак.
- От сградата до новоизградената ревизионна шахта се прокопава изкоп с дълбочина не по
малка от 80 см. в който се полага PVC тръба Ф110мм която се свързва с новоизградената
вътрешна канализация и шахтата, след което изкопите се заравят и трамбоват а излишната
пръст се отстранява.
ОП 3 „ОР кухненски блок и прилежащо пространство ДГ с.Спасово” :
- Старите дървени прозорци се демонтират и на тяхно монтират нови от пет камерен PVC
профил и двоен стъклопакет.
- След необходимото обръщане на прозорците стаите да се изкърпят с нова гипсова
шпакловка, грундират и боядисат с латекс.
- Над външния полувкопан вход към кухнята да се изработи олекотена метална конструкция
от кухи профили. След като се грундира и боядиса да се покрие с 10 мм. прозрачен
поликарбон.
- Теренът около сградата пред централния вход да се почисти от старите тротоарни плочи.
- Английските дворчета се ремонтират с водоплътна циментова мазилка а решетките
пребоядисват.
- Теренът се нивелира и изравнява с каменно брашно или друг инертен материал.
- Изгражда се нова тротоарна настилка от цветни бетонни плочи 40/40, оградена с бетонни
бордюри.
ОП 4 „ОР Ученическо общежитие” :
- В санитарния възел се демонтират трите дървени врати и се подменят с нови от PVC профил.
- Част от фаянсовата облицовка се демонтира за да се разкрие и ремонтира ВиК инсталацията.
- Стените в ремонтирания участък се измазват с вароциментов разтвор и се полага нова
фаянсова облицовка от страната на санитарния възел, а от към коридора се изпълнява нова
гипсова шпакловка.
- Старите бои в стаите и коридора се отстраняват и се изпълнява нова гипсова шпакловка по
стени и тавани.
- Осветителните тела, ключове и контакти се отстраняват и подменят с нови.
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- Стените се грундират и боядисват с цветен латекс съгласуван с управителя на общежитието.
ОП 5 „Ремонт тротоари по ул. „Трети март” в участъка от ул. „Йордан Йовков” до
ул.”Н.Й.Вапцаров” - дясно” :
- Старите бетонни плочи се отстраняват и сортират, като здравите и годни за повторна
употреба се извозват до указано от Възложителя депо а отпадъците на сметище с.Стожер.
- Компрометираните бетонни пътеки пред изходите на имотите се отстраняват и на тяхно място
се изграждат нови.
- Прави се тънък изкоп в който се полагат градинските бордюри и готовият линеен отток.
- Теренът се подравнява и ако се налага се допълва с каменно брашно или пясък
- Новите бетонни плочки се нареждат върху земновлажен циментово-пясъчен разтвор и се
фугират.
ОП 6 „Ремонт площад с. Кардам” :
- Старите бетонни плочи се отстраняват и сортират, като здравите и годни за повторна
употреба се извозват до указано от Възложителя депо а отпадъците на сметище с.Стожер.
- Компрометираните бетонни настилки се отстраняват.
- Прави се тънък изкоп в който се полагат градинските бордюри.
- Теренът се подравнява и ако се налага се нивелира и допълва с каменно брашно или пясък
- Новите бетонни плочки се нареждат върху земновлажен циментово-пясъчен разтвор и се
фугират.
- Към пътя до входа на кметството се изгражда армирана бетонна настилка с дебелина 10 см и
делатационни фуги през 3м. която ще се ползва като паркинг.
- От към съседния жилищен имот се изгражда плътна ограда от газобетонни блокчета и капаци
с височина 2м.
- Декоративните подпорни стенички се изкърпват със силен циментов р-р след което се
обработват със цветна силикатна мазилка.
- Изгражда се ново парково осветление.
- Доставят се нови пейки и пергола.
ОП 7 „Ремонт пешеходна алея с.Кардам” :
- Старата настилка се почиства и/или отстранява до здрава основа.
- Изработва се и укрепва кофража за настилката.
- Теренът се подравнява и ако се налага се допълва с каменно брашно или пясък
- Полага се армирана бетонна настилка с дебелина 10 см и делатационни фуги през 3м..
- Съществуващото мостче се ремонтира, като се изработи и монтира нов предпазен парапет.--- При доказана необходимост някои дървета и храсти ще бъдат отстранени с цел изграждане на
улично осветление.
- Изработват се и се монтират седем броя стоманотръбни стълба с рогатки и минимална
височина Н6м.
- Полага се необходимия проводник и се монтират LED осветителни тела.
ОП 8 „ОР чакалня за ученици с.Снягово”:
- Дървените врата и прозорец се демонтират и на тяхно място се поставят нови от пет камерен
PVC профил и подпрозоречни дъски.
- Стените се изкърпват и пребоядисват.
- По пода се изпълнява изравнителна циментова замазка, а върху нея настилка от теракотни
плочи.
- Доставя се и се монтира ново осветително тяло.
ОП 9 „ОР ограда гробищен парк с.Малина” :
- Теренът се почиства от съществуващи към момента храсти, дървета, стара оградна мрежа и
счупени колове.
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- На мястото на липсващите колове се изкопават дупки и се поставят нови бетонни колове
които се отвесират и бетонират.
- Доставя се и се монтира нова поцинкована оградна мрежа.
ОП 10 „Изграждане на бетонова площадка за монтаж на автоспирка в двора на СУ
Н.Й.Вапцаров” :
- Теренът се подравнява като се отнема част от почвения слой и се насипе с каменно брашно
или пясък.
- Около площадката се изработва, нивелира и укрепва необходимия кофраж.
- Полага се армирана бетонна настилка с дебелина 15 см.
ОП 11 „Изграждане на бетонова площадка за монтаж на модулен контейнер за
провеждане на обредни ритуали – гробищен парк с. Малина” :
- Съществуващата паянтова сграда се разрушава а терена се почиства.
- Теренът се подравнява като се насипе с каменно брашно или пясък.
- Около площадката се изработва, нивелира и укрепва необходимия кофраж.
- Полага се армирана бетонна настилка с дебелина 15 см.
ОП 12 „Изграждане на бетонова площадка за монтаж на модулен контейнер за
провеждане на обредни ритуали – гробищен парк с.Писарово” :
- Теренът се подравнява като се отнема част от почвения слой и се насипе с каменно брашно
или пясък.
- Около площадката се изработва, нивелира и укрепва необходимия кофраж.
- Полага се армирана бетонна настилка с дебелина 15 см.
3. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЯКОИ ВИДОВЕ СМР
3.1. Зидария
3.1.1. Материали
Газобетонни блокчета БДС EN 771-4+À1: 2006 или еквивалент
Глинени тухли, обикновени – БДС 25-78 или еквивалент
Кухи глинени тухли – БДС 626-78 или еквивалент
Кухи глинени блокове за зидане – БДС 9338-83 или еквивалент
Фасадни тухли БДС 8269-78 или BS 3921 или еквивалент.
3.1.2. Изпълнение на работите
При зидария с газобетонни блокчета всеки ред по хоризонталните и вертикални фуги се
поставя лепилен разтвор. При необходимост лепилото може да се нанесе и върху прибавяното
блокче.
Тухлите трябва да са в действителни размери без пукнатини, отломки, цепнатини или други
дефекти, които може да влошат външния вид, якостта и дълготрайността. Размерите на
блоковете трябва да отговарят на гореспоменатите стандарти и на чертежите.
Тухлите трябва да са добре разкроени, изработени автоматично, с хомогенен цвят и структура
Материалите за строителни разтвори трябва да отговарят на изискванията в следните
стандарти:
Портланд цимент – БДС 27—87 или еквивалент; пясък за строителен разтвор – БДС 171-83 или
еквивалент; вар строителна – БДС 26-79 или еквивалент; вода за строителните разтвори БДС
636-86 или еквивалент, Строителни разтвори за зидария и мазилка – БДС 9340-86. или
еквивалент
3.2. Дограма и остъкляване
3.2. 1. Врати
3.2. 1. 1. Материали
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Входните врати трябва да са от алуминий а вътрешните PVC профил с масивна рамка,
пълнеж ПДЧ 18 мм. цвят бял. Всички дръжки шилдове и скрепителни елементи да са
галванизирани. Вратите да са оборудвани с всички прилежащи аксесоари, дръжки и ключалки.
БДС EN 12207:2003 или еквивалент Въздухонепроницаемост.
БДС EN 12208:2003 или еквивалент Водонепропускливост.
БДС EN 12210:2003 или еквивалент Устойчивост на вятър.
3.2.1.2. Изпълнение на работите
Строителните дейности включват отстраняване на съществуващите дървени рамки, доставка и
монтаж на нови алуминиеви врати и витрини, като се запази растера и отваряемостта в
съответствие със спецификацията
Преди монтажа се подготвя отвора - почиства, изравнява и всички необходими
допълнителни обработки за осигуряване на монтажа.
След сваляне на съществуващата дограма и преди изпълнение на новата, задължително
трябва да бъде взета мярка от място.
Вратите и витрините от алуминий следва да се фиксират към касите чрез шпилки и винтове.
Връзките да се запълнят с уплътнителна пяна. Вратите да се фиксират с минимум три
скрепителни елемента на всяка една от страните.
След монтажа отворите се възстановяват с обръщане с гипсокартон шпакловки и
боядисване с латекс. Разделя се възстановяването на отворите на вътрешно и външно предвид
различните материали, които се използват.
В спецификациите на дограмите за всички обособени позиции са показани модулите с
подробностите и размерите на видовете врати и витрини на поръчката.
3.2.2. Прозорци
3.2. 2.1. Материали
Всички прозорци са РVС от пет камерен профил, цвят бял изработени според БДС 7412
или еквивалент от PVC-U пресовани кухи профили от материали тип А по БДС 7413 или
еквивалент, остъклен със стъклопакет бяло/бяло стъкло 24 мм.. БДС 15340-81 или еквивалент
3.2. 3. 2. Изпълнение на работите
Съществуващите дървени рамки трябва да се отстранят и да се складират. След сваляне на
съществуващата дограма и преди изпълнение на новата, задължително трябва да бъде взета
мярка от място, като се запази растера и отваряемостта в съответствие със спецификацията.
Отворите на прозорците следва да се възстановят с обръщане с гипсокартон, шпакловка и
боядисване с латекс. Новите РVС прозорци трябва да се фиксират към отворите на сградата с
шпилки и винтове. Връзката да се запълни с пяна. Минималният брой на фиксиращите елементи за
прозорци с площ под 2 кв.м трябва да е шест а за прозорци по-малки от 5 кв.м десет.
В спецификациите на дограмите за всички обособени позиции са показани модулите с
подробности за отваряемост и размери на видовете прозорци на поръчката.
3.3. Мазилки
3.3. 1. Материали
Разтворът за мазилката следва да отговаря на следния стандарт: БДС EN 998-1:2010 и БДС EN
998-2:2010 или еквивалент.
Вар строителна - БДС 26-79 или еквивалент
Гипс суров - БДС 651-88 или еквивалент
Цимент цветен БДС 12017-74 или еквивалент
Портландцимент бял БДС 12100-89 или еквивалент
Пясък за строителни разтвори БДС 2271-83 или еквивалент
Вода за строителни разтвори и бетони БДС 636-86 или еквивалент
3.3.2. Изпълнение на работите
Строителните работи включват: дейности по възстановяване на мазилка по вътрешни и
външни стени. Сваляне напълно или частично на съществуващата мазилка и възстановяване на
мазилката след сваляне.
При изпълнение на мазилки, да се спазва следната последователност на
технологичните операции: Почистване и подготовка на повърхностите. Нанасяне на шприц и
на основния пласт и изравняването му. Нанасяне на втори слой от основния пласт (ако е нужно),
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заглаждане на втория слой. Нанасяне на покриващия пласт (фината), заглаждане (изпердашване)
на покриващия пласт.Мазилката, както и всеки от пластовете, да бъде здраво захваната за
основата или по-долния пласт. Повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени
ръбове и ъгли, без петна.Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и
други видими дефекти.
3.4.Настилки
3.4.1. Материал
Циментово-пясъчна замазка за подовете БДС 8265-74, 4718-84 циментова замазка, разтвор 2:1
или еквивалент
Теракотни плочи 33/33 БДС 217 цвят – след съгласуване с възложител или еквивалент
Лепило БДС EN 12706:2003 или еквивалент
Фугиращата смес
Ламиниран паркет от масивна дървесина БДС EN 13329. или еквивалент дебелина – 7 мм, клас
на износоустойчивост АС 3 дъб подложка 5 мм – шумо и топлоизолационна или еквивалент
PVC первази h 46 мм., вкл. скрепителни елементи , външни и вътрешни ъгли, тапи, цвят – след
съгласуване с възложителя.
Дъски за кофраж 2,5 см.
Бетон В 12.5,В 15 и В 20 БДС ЕN206-1 / NА и БДС ЕN206-1 d10см с ефективна фуга или
еквивалент
3.4.2. Изпълнение на работите
Строителните дейности свързани с изпълнението на настилките е полагане на
изравнителна замазка и шпакловка по подове, лепене на теракот , монтаж на ламиниран
паркит. Полагане на бетон за тротоарни и улични настилки.
Преди лепенето на теракота се полага изравнителна циментова замазка. Препоръчително
е използването на гъвкави лепила с повишени технически характеристики, които
предотвратяват появата на напрежение в теракота. Лепилото за теракота се нанася с назъбена
маламашка с размер на зъбите 10 мм.За осигуряване на 100 % контакт между повърхностите,
то се нанася и върху плочката. Оставят се фуги не по-малки от 5 мм, които ще се фугират със
смес за фуги. За да добие завършен вида настилката от теракота се прави и цокъл от плочи h
8см.,
Основата на пода се шпаклова за да бъде абсолютно равна, чиста и суха.
Ламинатът не трябва да се лепи, кове с пирони или по някакъв друг начин да се захваща
трайно към основата или например към прага на касата на вратата.
Вече положения ламинат трябва да има възможност да се разширява, затова между
плоскостите и стените или други фиксирани елементи (например стени, каси на вратите и др.),
трябва да има разстояние не по-малко от 12-15мм., в зависимост от размера на помещението.
Монтажа на первазите се извършва в следната последователност – клипсите се захващат
чрез винт и дюбел за стената ,а перваза се монтира върху тях, като разстояние на което да се
намират клипсите около 30см.
Тротоарите се изпълняват при следната технологична последователност:демонтира се старите
бетонни плочи, терена се почиства от излишната земна маса и отпадъци ; оформя се и се подравнява
леглото с тънък изкоп; полага се d 8 см подложка от пясък и цимент - пясъчен земновлажен разтвор с
дебелина 5см; монтират се бетонови плочи 40/40/4 сиви и цветни.

3.5. Облицовъчни работи
3.5.1 Материали:
Фаянсови плочи 20/30 БДС 9 -85 или еквивалент
Плочки за вътрешни облицовки БДС 13567; или еквивалент
Лепило БДС EN 12706:2003 или еквивалент
3.5 .2 Изпълнение на дейностите
Съществуващата фаянсова облицовка се демонтира, демонтират се мивки и седала, където е
необходимо.
Изкърпва се вътрешната мазилка и се полага облицовката от фаянсови плочи с размери 20/30см.
h до 2м.
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3.6. Бояджийски работи
3.6.1. Общи положения
Боядисването включва гипсова шпакловка, почистването на старите бои, подготовка на
повърхностите за нанасяне на латексов грунд. Латексовото боядисване на таваните – цвят бял двукратно, стените с цветен латекс - двукратно.
3.6.2. Материали
Гипсова шпакловка - в съответствие със следните стандарти БДС EN 13279-1, БДС EN
13279-2, клас А1/негорим/, или еквивалент специфични изисквания, свързани с употребата на
продукта: съгласно БДС EN 13279-1:2005; БДС EN 13279-2:2005. или еквивалент. Якост на
натиск – не по-малко от 2 N/mm2, съдържание на калциев сулфат не по-малко от 50%. За
получаването на еднородна гипсова шпакловъчна смес да се използва електрически миксер.
Под – латексов покритие - грунд
Латекс и оцветители за прилагане във вътрешни помещения Латексова боя с плътност 1,70 кг/л
БДС ISO 2811-1,съдържание на нелетливи вещества при 125оС/2h БДС EN ISO 3251, или
еквивалент
3.7.Ограда
3.7.1. Материали
Бетон В 20 - БДС ЕN206-1 / NА и БДС ЕN206-1 или еквивалент .
Бетонови оградни колове 10/10/210;
поцинкована оградна мрежа с размер на квадрата 50/50 h – 1,40м;
3.7.2. Изпълнение на работите
Изгражда се нова ограда h 1,40м. с бетонови колове, поцинкована оградна мрежа с
размер на квадрат 50/50.
3.8 ВиК РАБОТИ
След завършването на монтажа на ВиК инсталациите, те трябва да се изпитат и приемат преди
започване на останалите довършителни работи в помещенията. Вложените материали следва
да отговарят на:
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода полипропилен /РР/ - БДС СEN ІSO / TS 15874-7:2004; БДС EN ISO 15874-1/A1:2009; БДС EN
ISO 15874-2/A1:2008 или еквивалент.
Пластмасови тръбопроводни системи за топла и студена вода от поливинилхлорид /РVС/
- БДС СEN ІSO / TS 15877-7:2004; БДС EN ISO 15877:2009 или еквивалент.
3.8.1. Приемане на материалите от ПЕВП.
Предписанията за приемане на тръбите от ПЕВП и съответните фитинги от ПЕВП за подаване
на питейна вода под налягане се съдържат в следните стандарти:
DIN 8074 – Размери
DIN 8075 – Общи изисквания за качество. Изпитвания.
EN 12201 – Част 1 и 2.
3.8.2. Приемане на материалите от РVС.
Предписанията за приемане на тръбите от РVС, фасонни части и гумени уплътнители за
отвеждане на канална вода се съдържа в следните стандарти:
DIN – 19534
ISODIS 4435
Приемане на материалите от PPR и ПЕВП (полиетилен висока плътност) тръби.
Предписанията за приемане на гореописаните тръби и съответните фитинги се
съдържат в следните стандарти.
DIN 8074 – Размери.
DIN 8075 – Общи изисквания за качество. Изпитвания.
Рr EN 12201 – Част 1 и 2.
DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962, DIN 1988, DIN 4109.
3.8.3 Ревизионни шахти
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Всички шахти трябва да се изграждат на място и трябва да са водоплътни според БДС EN
1917:2003 "Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със стоманени
нишки и армиран бетон" или еквивалентен.
Шахтите е предвидено да бъдат окомплектовани с чугунени капаци. Капаците на ревизионните
шахти са съгласно БДС EN 124:2003 с клас на натоварване D400 и светъл отвор Ø600
РШ да се изградят от стомано-бетон. Бетоновите шахти се изграждат от сглобяеми елементи,
дъното може да бъде излято на място или също да е от сглобяеми елементи.
Пръстени
Бетонните пръстени ø1000 mm, h=350 mm се произвеждат по БДС EN 1917:2003+АС:2007
"Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и
армиран бетон"
Капаци на ревизионни шахти с отвор
КРШ с DN=1000mm се произвежда по БДС EN 1917:2003+АС:2007 "Ревизионни шахти и
ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон
3.9. ЕЛ. РАБОТИ
3.9.1.Електроинсталация
Електроинсталацията ще се изпълнява с проводник ПВ скрит под мазилката на
стените и тавана от главното табло.Същото да бъде тип "Mini Pragma"-24 модула за открит
монтаж. Ел. арматурата е за скрит монтаж. Осветителна инсталация ще се изпълни с
проводник ПВ 2 x 1,5mm2 , а ключовете за осветление се монтират на h=1,5м от пода.
Осветителните тела са със ЛЛ 4х18W и 1х36W и ЛНС 1х60W , като за мокрото помещение се
предвиждат осв.тела в противовлажно изпълнение.
За захранването на консуматорите в обекта са монтирани контакти тип Шуко 16А за скрит
монтаж единични монтирани на височина 1,5 м.
Контактите са захранени с проводници ПВ 3х2,5 мм2 положени скрито в стените под
мазилката.
3.9.2. Приемане на материалите:
Стандарт БДС ЕN 60 439-1 или еквивалент, носещ името “Типово и частично типово изпитани
комплектни комутационни устройства” (табла) въвежда идиентично действащия в Европейския
съюз ЕN 60 439-1 или еквивалент, както и съответстващия му международен стандарт IEC
60439-1 БДС 16291,
БДС 4305-90, или еквивалент отнасящ се за проводници с изолация от поливинилхлорид (ПВА1, ПВ-А2, ПВВ-МБ1)
БДС 7685 или еквивалент – избор на тоководещи части и ел. апарати според условията на къси
съединения
БДС 6059, или еквивалент за автоматични защитни прекъсвачи.
Всички материали и аксесоари, използвани за прокарването на кабели, трябва да бъдат
фабрично направени и избрани от фабричния стандартен асортимент на продуктите.
4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА
ОП 2 "ОР сграда на кметство с.Средина"

200

10

Три броя плътни врати 90/200 от четирикамерен PVC профил и пълнеж от 18мм ПДЧ

90

200

Два броя плътни врати 80/200 от четирикамерен PVC профил и пълнеж от 18мм ПДЧ

80

ОП 3 " ОР кухненски блок и прилежащо пространство ДГ с.Спасово"

150
Четири броя отваряеми прозорци 60/150 от бял петкамерен PVC профил, двоен
стъклопакет и комарник
60

90
Два броя отваряеми прозорци 60/90 от бял петкамерен PVC профил, двоен
стъклопакет и комарник
60

60
Един брой отваряем прозорец 60/60 от бял петкамерен PVC профил, двоен
стъклопакет и комарник

60
ОП 4 "Ремонт ученическо общежитие"

11

200

Три броя плътни врати 80/200 от четирикамерен PVC профил и пълнеж от 18мм ПДЧ .

ОП 8 "ОР чакалня за ученици с. Снягово"

250

Един брой врата 90/250 от четирикамерен PVC профил и пълнеж от 18мм ПДЧ .
.

90

130

150

Един брой отваряем прозорец 180/150 от бял петкамерен PVC профил и двоен
стъклопакет.
180

Изготвил: /п/
/М.Иванов/
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