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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

  

Общи изисквания 

С настоящите технически спецификации са определени изискванията на Възложителя 

към обхвата, техническите характеристики и решения за изпълнение на СМР. Участниците 

следва внимателно да проучат този документ, заедно с всички отнасящи се към него 

материали. Техническото предложение и предлаганата цена за изпълнение на работите, 

трябва да отговарят на всички изисквания на нормативната уредба по отношение на 

безопасността на работа, мерките за опазване на околната среда, количествата и качеството 

на влаганите материали, както и качеството на работа и технологичните изисквания.  

При изпълнение, документиране  и приемане  на работите да се спазват изискванията 

на приложимата нормативна уредба. При изпълнение на поръчката да се спазват техническите 

нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, 

съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1/02.01.2001 г., изм. ДВ, бр. 

101/22.012.2015г.) и следните наредби към него: Наредба № 1/30.07.2003 г. за 

номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1, обн. ДВ, бр. 72/2003 г., изм. и доп. ДВ, 

бр. 23/2011 г.), Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ, 

бр. 49/15.06.2005 г.), Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството (Наредба № 3, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. ДВ, бр. 

29/07.04.2006 г.), както и всички действащи в Република България нормативни актове най-

малко но без да се ограничава до следните: 

 Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на 

строителните продукти;  

 Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и 

електропроводните линии, издадена от министъра на енергетиката и енергийните 

ресурси; 

 Наредба № 3 от 9.11.1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни 

конструкции; 

 Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти; 

 Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар; 

 Наредба № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по 

безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.  

  Наредба № 4 от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и 

противопожарна охрана; 

  Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; 

 Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

 Наредба № 8 за обучението и повишаването на квалификацията по охрана на труда и 

противопожарната охрана; 
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Изисквания към изпълнението на работите, към влаганите 

строителни материали и използваните машини и 

съоръжения 

 

Обхватът на работа включва доставката на необходимите персонал, строителна 

механизация, оборудване, материали, инструменти и консумативи, необходими за 

изпълнението на видовете дейности, определени в настоящото задание, в съответствие с 

изискванията на Възложителя и с наличната техническа документация. Изпълнителят трябва 

извърши работите, предмет на поръчката, в съответствие с нормативните изисквания, 

приложимите стандарти и одобрения инвестиционен проект. При изпълнение на всички 

строителни работи се изисква спазване на съответните технологии и влагане на материали, 

отговарящи на БДС или еквиваленти. Изпълнителят се задължава да предостави на 

възложителя сертификати за произход на влаганите материали. 

Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните 

технически спецификации: 

 Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или 

еквивалентни;  

 Европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват 

технически спецификации; 

 В случай, че технически спецификации не съществуват, строителните материали следва 

да съответстват на признати национални технически спецификации. 

 Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по горния ред, 

включително когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, 

същите се определят от:   

o Български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни 

стандарти, или еквивалентни; 

o Български стандарти или еквивалентни; 

При условие, че не са налице публикувани стандарти се прилагат български 

технически одобрения, както и нормативните актове за изпълнение и контрол на строежите 

или на отделни строителни и монтажни работи. 

Ако в настоящия документ изрично не е цитиран конкретен стандарт, на който трябва 

да съответства определен строителен продукт, тогава за неговото определяне следва да бъдат 

прилагани правилата и нормативите, определени със Заповед № РД-02-14-286 от 25.05.2005 

г. за утвърждаване на Списък на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т.1 от НСИОССП 

на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. С посочването на определен 

стандарт в спецификацията се приема, изпълнението на съответното изискване с 

еквивалентен стандарт. Когато за определен в настоящата техническа спецификация продукт 

(в това число и използваните за производството му материали) липсва продуктово 

съответствие с конкретно определен български, европейски или международен стандарт, то за 

„еквивалентно” и съответстващо на изискванията на настоящата процедура следва да се 

приеме онова продуктово съответствие (стандарт, техническо одобрение, еталон и др.), което 

покрива не по-малки от тук заложените изисквания и за което е удостоверено по безспорен 

начин, че се отнася до определените от възложителя работни характеристики и функционални 

изисквания 

Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на български 

стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни или 

европейски технически одобрения (със или без ръководство). Всички материали, които ще се 

ползват в процеса на работа следва да се одобрят от Възложителя, на база на представяне на 

изискуемите документи, мостри или чрез проби. Изпълнителят следва да осигури 

съответствието на доставените за влагане на обекта материали без дефекти. Изпълнителят 

следва да извършва визуална проверка и да проверява документите по доставките, както и 
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други, свързани с това дейности. Материали, които не съответстват на изискванията на 

техническите спецификации и действащите стандарти, следва да се отстранят незабавно от 

обекта. Материалите следва да се съхраняват  и опазват по начин, осигуряващ защита от 

кражби или влошаване на техническите им характеристики. Материалите, които са негодни - 

увредени или замърсени, не могат да се влагат в обектите и следва да се заменят, без да се 

изискват допълнителни средства от Възложителя. 

Строителството трябва да се изпълнява при подходящи условия като изпълнителят 

трябва да следи метеорологичната прогноза и да вземе подходящи мерки за предпазване на 

изпълненото строителство от компрометирането му  при неблагоприятни условия.  

Строителството може да се изпълнява в следната последователност: 

 Изкопни работи 

 Кофражни,армировъчни и бетонови работи по основите 

 Кофражни,армировъчни и бетонови работи по плочата на кота -0.05 

 Кофражни,армировъчни и бетонови работи по плочата на кота +2.95 

 Изграждане на дървен покрив 

 Други работи. 

Изисквания за осигуряване на безопасност на 

строителната площадка 

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури 

безопасността и сигурността на лицата, намиращи се на строителната площадка. По време на 

изпълнението на работите изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 

2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи, както и на всички други действащи 

нормативни актове относно безопасността и хигиената на труд, техническата и пожарната 

безопасност при строителство. 

 

Изисквания към изпълнението на кофражни, армировъчни 

и бетонни работи 

Предвижда се изграждане на ивични стоманобетонни основи.Ще бъде използвана  

армировъчна стомана А-І и А-ІІІ . Фундирането  трябва да се извърши върху еднородна земна 

основа.  

Кофражът трябва да е достатъчно твърд и плътен, за да не изтича циментов или друг 

разтвор от бетона през всички фази на строителство, и подходящ за начина на полагане и 

уплътняване. Кофражът трябва да бъде така подреден, че да може лесно да се демонтира и 

отстрани от излетия бетон без удари, разрушаване или увреждане. Където е необходимо, 

кофражът трябва да бъде така нареден, че видимата повърхност на платното, съответно 

подпряно само на опорите, да може да остане на място за такъв период, за какъвто се изисква 

от условията за набиране на якост на бетона. Когато кофражът се употребява повторно, 

трябва цялостно да се почисти и се приведе в добър вид преди приемането му. 

Челата на формите в съприкосновение с бетона, трябва да бъдат почистени преди 

бетониране и третирани с кофражно масло, където се налага. Кофражът трябва да се свали по 

такъв начин, че да не увреди бетона и да го предпази от създаване в него на някакви 

допълнителни напрежения. Допуска се декофриране да се изпълни след минимум 3 дни.  

Армировъчната стомана трябва да отговаря на приложимата част от следните 

български държавни стандарти, освен ако не е указано друго БДС EN 10080:2005 БДС 

4758:2008; БДС 9252:2007; БДС 5267.Армировъчната стомана трябва да бъде защитена от 

повреди и по нея не трябва да има замърсявания, валцовъчни люспи и ръжда, боя, масла и 
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други чужди вещества. Употребата на фиксатори е задължителна, като заваряване не се 

разрешава без одобрение. 

За бетонните и стоманобетонните конструкции се употребява обикновен бетон с 

плътност от 2500 до 2200 кг/м3 съгласно действащите БДС EN 206-1/NA:2008 и БДС EN 206-

1:2002 или еквивалент. Основният показател на бетона, който се използва е клас по якост на 

натиск В. За обикновен бетон с плътна структура и с плътни добавъчни материали – В20/25. 

съгласно стандарт БДС EN 206-1/NA. Добавъчните материали за бетона следва да отговарят на 

стандарти: БДС EN 12620:2002+A1:2008 и БДС EN 12620:2002+A1:2008/НA:2008 или 

еквивалент.  

Когато температурата на въздуха е по-ниска от -5оС не трябва да се бетонира, без 

дадено съгласие от представител на възложителя. Незабавно след уплътняването на бетона и 

за достатъчно дълъг срок от време след това, той трябва да бъде предпазен от вредното 

влияние на атмосферните условия, с такива методи, че бетонът да има задоволителна 

дълготрайност и якост, а бетоновият елемент да е подложен на минимални деформации и да 

не получи нежелано напукване, вследствие на съсъхване. 

 

Мероприятия за опазване на околната среда 

 
С  оглед опазване и възстановяване на природната среда в първоначалния вид  се 

предвиждат редица мероприятия, както при започване на строителството, така също и при 
неговото завършване. 

Забранено е безредното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни 
материали – тръби, арматури, фасонни парчета, развалени строителни машини и др. 

Вредните за здравето отровни и замърсяващи околната среда  строителни 

горивосмазочни материали (лакове, бои, битуми, лепила, масла, течни горива и дтуги) трябва 
да се съхраняват и складират в помещения, осигурени с вентилация и противопожарна 
защита.Да не се допуска тяхното разпиляване и изгаряне в района на обекта. 

Да не се допуска свободното изпускане на вода от дезинфекцията на водопровода. Тази 
вода трябва да се  изпомпва от тръбите с автоцистерни  и след съответната неутрализация да 
се излее в подходящ приемник. 

Изброените до тук мероприятия, заедно с всички изисквания по безопасност и хигиена 
и противопожарна безопасност  представляват екологичните изисквания за опазване на 
околната  среда по време на строителството. 

 

 

Количествени сметки 

 Количествените сметки са представени като част от одобрения инвестиционен проект в 

приложение. 

            ЗАБЕЛЕЖКА: В РАМКИТЕ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБЕКТ 

„ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР В УПИ V – 787, КВ. 55 ПО ПЛАНА НА ГР. КОПРИВЩИЦА“ НЯМА ДА 

БЪДЕ ЗАВЪРШЕН И ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ. ДОВЪРШИТЕЛНИТЕ СМР ЗА 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБЕКТА ЩЕ БЪДАТ ВЪЗЛОЖЕНИ ПО РЕДА НА ЗОП ПРИ 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА. 

 

 

изготвил:……………/П/…………………….. 

     инж.О.Родригес 

 


