
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВАЖНО!!!
В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 и чл. 49 от ЗОП да се счита добавено “или

еквивалент” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени
български стандарти, които  въвеждат европейски стандарти; европейски технически оценки;
общи технически спецификации; международни стандарти; други стандартизационни
документи, установени от европейски органи по стандартизация, или когато няма такива –
чрез български стандарти, български технически одобрения или български технически
спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на
строителството, както и до използването на стоките; техническите одобрения или
спецификации или други технически еталони по чл. 48, ал. 1 от ЗОП, както и когато са
посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Изключение са случаите, когато чрез модел, марка, тип или по друг начин Възложителя
индивидуализира собственото му съоръжение, за което са предназначени доставките или
услугите, предмет на поръчката.

Ако някъде в техническата спецификация и/или документация за участие има посочен:
конкретен стандарт, модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др.,
Възложителя 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.

Техническата спецификация следва да се разглежда като неразделна част от
документацията по провеждане на обществената поръчка, условията на Договора и
Количествените сметки. За съгласуване с Възложителя Изпълнителите да представят каталози,
мостри и технически карти на предлаганите материали, продукти и елементи.

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в
съответствие с изискванията на българските нормативи. Особено внимание следва да се
отдели на следните нормативи:

• Закон за устройство на територията (ДВ №1, 02.01.2001 г.) и наредбите, базирани на
него;
• Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия
на труд;
• БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на
материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и
оборудване.

1. Описание на обектa
Обекта представлява двуетажна масивна сграда със застроена площ 500 кв.м., посочено в

Акт за държавна собственост №190/19 от 27.11. 1968 г., находяща се в УПИ IX – Училище, кв.
11, по регулационния план на с. Осиковица. Междуетажната преградна конструкция между
първи и втори етаж е изпълнена от монолитна стоманобетонна плоча , както и стълбите и
стълбищните площадки също. Външните и вътрешните носещи и неносещи стени са тухлени,
а носещите колони са бетонни. Стените на стълбището са тухлени. Преградните хоризонтални
конструкции между последните етажи и покривната конструкция представлява кара таван от
дървени греди и с измазана долна повърхност с варо-пясъчна мазилка.



2. Цели на спецификациите
2.1 Общи положения:
Спецификациите имат за цел да допълнят и определят 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.

В случай, че в спецификациите и останалите документи по договора са изпуснати
подробности, необходими за пълното разбиране на дейността или че съществуват различни и
противоречащи си инструкции, Изпълнителя ще получи писмени инструкции от Възложителя
преди да продължи дейността, изключвайки възможността за пропуски и несъответствия.
Прието и съгласувано е дейността да бъде извършвана и доведена до край според истинския
дух, значение и цели на документацията по договора.

2.2 Общи изисквания за качество и работа:
Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност,

според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали няма да
бъдат приети. Изпълнителят ще подготви подробни работни схеми и графици, включително и
график в случай на закъснение, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на
дейността, като същите ще бъдат предоставени на Възложителя за одобрение.

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в
складовете на Изпълнителя ще бъде придружена със сертификат за качество и декларация за
съответствие в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или
одобрени мостри и каталози и доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани до
влагането им в работите.

Всички произведени продукти или оборудване, за които се възнамерява да бъдат
вложени в работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли,
фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се
приложат такива.

Гаранциите за изпълнение на произведените продукти и оборудване започват да текат
от датата на приемане на обекта.

2.3. Каталози и препоръки на производителите
Това са каталозите и препоръките на Производителя за материал, оборудване или

продукт, определени в съответствие с техническите стандарти, физическите параметри,
техническите характеристики и изходните данни или технологията за прилагане или монтаж,
съхранение, детайли и пр. Такива препоръки не освобождават Изпълнителя, от които и да
било от неговите договорни задължения и гаранции за качество. Такива каталози ще бъдат в
съответствие с определените стандарти и изисквания на спецификацията и са предмет на
одобрение от Възложителя.

3.Стандарти
Представянето на работата и на материалите трябва да бъде по стандарт, специфициран

в тази Спецификация. Ако не е направено описание в тази Спецификация, тогава работата и
материалите ще бъдат по стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или друг
равностоен европейски стандарт.

Като минимум българските стандарти и разпоредби винаги ще бъдат спазвани. Други
международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат използвани само ако:

• са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български
стандарти и разпоредби или
• за съответния случай не съществуват приложими български стандарти и
разпоредби.
Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро

качество в сравнение със стандартите и разпоредбите уточнени в настоящата тръжна
документация, могат да бъдат приети след предварителна проверка от Възложителя.



4. Измерване на извършените работи
Работите се измерват в единици, както е посочено в позициите, на договорните

Количествени сметки (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.)
Позиции, уточнени като комплект ще бъдат измерени в единична мярка включваща

всички специфични компоненти и аксесоари.
Работите или части от работа предмет на измерване и плащане са съгласно текста на

позициите в Количествената сметка и трябва да бъдат напълно завършени с всички слоеве,
компоненти, аксесоари и др.

Смята се, че Изпълнителят е включил в единичните си цени всички помощни работи,
материали и операции необходими за изпълнение и завършване на работите.

5. Административна спецификация
5.1. План за осигуряване на качеството
Изпълнителят се задължава да разработи свой собствен план за осигуряване на

качеството на работите, предмет настоящата поръчка.
5.2. Одобряване на работите
Видове работи или части от тях се одобряват от Възложителя само след като напълно

са завършени от Изпълнителя съгласно КСС, съгласно спецификациите и с материалите или
продуктите, удовлетворяващи изискванията за качество на приложимите стандарти.

Само напълно завършени и одобрени работи могат да са заплащат.
5.3. Изпитвания и  проверки.
Освен изпитванията, специфицирани в Стандартите за съответния вид работа, може да се

наложи извършване на допълнителни изпитвания по нареждане на Възложителя за установяване
на предполагаеми съществуващи скрити пропуски и дефекти. Разходите за това са изцяло за
сметка на Изпълнителя, ако се потвърди тяхното съществуване. Качеството и количеството на
изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент.

6. Трудова и здравна безопасност на работното място
Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и

здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящите
обекти, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят ще приведе в действие ясно дефинирана политика на площадката, за да
осигури здравословни и безопасни условия на труд на всички хора на обекта и/или на тези
които могат да бъдат засегнати при дейностите на площадката

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства
според чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от
различните работници. Изпълнителят ще 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.

В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при липса на
скеле, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на
работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка.

Всички работещи и посещаващи обекта трябва да носят каски.

7. Опазване на околната среда
Изпълнителят ще спази всички изисквания на Компетентните власти имащи отношение

към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални мерки трябва да бъдат
взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и
разтворители и др. опасни отпадъци. Целият боклук и отпадъци ще бъдат депонирани
безопасно така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове.
Продуктите съдържащи азбест и други продукти съдържащи познатите карцерогени няма да



се използват на площадката и може да бъдат използвани само в стриктно съответствие с
инструкциите на производителя.

Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в
и около обекта на работите. Изпълнителят ще последва указанията на Възложителя и
компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и
флората.

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за
възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят
постоянно ще пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на
обекта ще бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят
окончателно ще почисти обекта и ще отстрани всички временни работи и съоръжения, ще
почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети произтичащи от неговата
дейност.

8. Материали, машини, оборудване
Изпълнителят трябва да уведоми предварително за източниците на материалите и

изделията, които възнамерява да ползва и да предостави макет на мострите, за да може да увери
Възложителя, че същите са подходящи. Материал, чиито източник не е бил предварително
одобрен, няма  да  бъде използван. Всички материали влагани, съгласно изискванията на тази
спецификация трябва да имат декларация на производителя в съответствие с Наредбата за
съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните
продукти. Предложените от Изпълнителя машини и оборудване, които се изискват за
изпълнението, трябва да бъдат одобрени от Възложителя.

9. Подготвителни дейности и временно строителство
Преди започването на постоянната работа Изпълнителят трябва да извърши някои

подготвителни дейности (временна работа) на обекта.

9.1. Временни съоръжения
Изпълнителят поема всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на

временните съоръжения.

9.2 Временни заграждения
При започване на обекта и по време на изпълнението на работите изпълнителят трябва

да постави подходящи знаци за обозначаване на участъка, в който се изпълняват работите,
които да забраняват достъпа на външни хора в този участък.

9.3. Санитарни съоръжения
Изпълнителят ще осигури и поддържа временни санитарни съоръжения на обекта за

нуждите на хората, извършващи дейността. Изпълнителят ще поддържа съоръженията в чист
и хигиенен вид и ще постави табели с предупреждения за запазване на обекта чист.
Изпълнителят ще извърши всички необходими почистващи мероприятия, които могат да
бъдат наредени от Възложителя с цел поддържане на хигиенно-санитарните условия.

9.4. Водоснабдяване
Изпълнителят ще осигури и поддържа адекватно временно водоснабдяване за питейни

нужди и за строителни. Водоснабдителната система, включително връзката с обществената
система трябва да бъдат одобрени от Възложителя и съгласувани с контролните органи.

9.5. Електроснабдяване
Цялото електрозахранване за нуждите на обекта трябва да бъде осигурено от

Изпълнителя и за нуждите на обекта. Всички временни електрически свързвания и инсталации
са предмет на одобрение от Възложителя. Всички временни електрически свързвания и



инсталации ще бъдат осигурени, построени и поддържани от Изпълнителя в съответствие с
държавните и местни законови разпоредби и при одобрението на Възложителя.

9.6. Други Дейности
Изпълнителят ще вземе под внимание особеностите в естеството на областта, в която

работи и обичайната практика на местните хора, при осигуряване на мерки за защита или
регулирайки работната практика.

Всички мерки за безопасност ще бъдат приети от Възложителя на място преди
започването на каквато и да е строителна работа, която трябва да бъде защитена от тях.
Изпълнителят ще спазва каквито и да било ограничения по отношение на работното време,
които се прилагат локално или както е посочено в Договора.

10. Описание, изпълнение, контрол и приемане на строителните дейности

I. Дървени покривни конструкции
1.   Видове дървен строителен материал
Дървеният материал се произвежда съгласно изискванията на следните стандарти:

БДС EN 14081-1:2006 Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен
материал с правоъгълно напречно сечение. Част 1: Общи изисквания
БДС EN 14081-1:2006 Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен
материал с правоъгълно напречно сечение. Част 2: Машинно сортиране; допълнителни
изисквания за първоначално изпитване на типа
БДС EN 1304:2005 Глинени покривни керемиди и приспособления. Определения и изисквания
към продуктите
БДС EN 14437:2005 Определяне на устойчивостта на издуване на монтирани покривни
глинени или бетонови керемиди. Метод за изпитване на покривната система
БДС EN 539-2:2006 Глинени покривни керемиди за прекъснато полагане. Определяне на
физичните свойства. Част 2: Изпитване на устойчивост на замръзване

2.   Изработване на дървени конструкции
Антисептичната обработка на дървесината се извършва с материали, указани в:

БДС 1971-74 - Материали дървени. Изисквания и методи за импрегниране с креозотно масло.
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.

Огнезащитната обработка на дървените носещи конструкции се свежда предимно до
конструктивни мерки, а в някои случаи се прилагат и химически средства.
Във всички случаи при работа с антисептични и противозапалителни химически материали
трябва да се спазват указанията за охрана на труда.
Видът, качеството на материала, размерът и броят на разните видове съединителни средства
трябва да бъдат точно указани в работните чертежи.

3. Монтаж на дървени носещи конструкции.
Устойчивостта на окончателно поставената на място конструкция се осигурява

незабавно чрез предвидените в проекта постоянни връзки за пространствено укрепяване или
чрез временни монтажни връзки.

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.

Работниците да се допускат до работа от техническия ръководител след проверка на
здравината на носещите елементи и след определяне на местата за закачване на предпазни
колани. Материали, складирани на покрива трябва да се осигурят срещу подхлъзване, падане,
преобръщане от вятър. Работници, извършващи работа в близост до контура на сградата да



ползват обувки с нехлъзгащи се подметки и предпазни колани. Забранява се при почистване
на покриви без парапетно ограждане работниците да доближават на 2м от края на покрива без
да са вързани с колан. При използване на преносими стълби по покриви, добре да се закрепят
за да не се подхлъзнат.

4. Контрол на изпълнението
Скритите работи подлежат на междинно приемане, за което се съставя акт.

Такива са:
- работи по изготвянето на дървените носещи конструкции или на техните елементи, които в
процеса на изпълнението се закриват от други работи по конструкцията
- работи   по   предпазването   на   дървени   носещи   конструкции   срещу   загниване   и
дърворазрушаващи насекоми
- работи по предпазването на дървени носещи конструкции от горене

II.Хидроизолации и пароизолации
1.   Материали
Материалите, предназначени за изпълнение на хидроизолации и топлоизолации да

отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи /БДС, БДС-EN/.
БДС 381 1-59 - Препарат хидроизолационен.
БДС 6315-84 - Мушама битумна хидроизолационна с основа стъклен воал
БДС 8264-84 - Мушама хидроизолационна с основа конопена тъкан
Температурата на въздуха при хидроизолационните и топлоизолационните работи да не е по-
ниска от плюс 5 градуса по Целзий.

Не се допуска употребата на материали, без свидетелство за качество и технология за
приложението им.

Годността на влаганите материали се доказва със свидетелство за качество от
производителя. В случаите, когато такова липсва, проверка на качествата им да се доказва от
акредитирана лаборатория.

2. Изпълнение
При изпълнението на хидроизолационните и топлоизолационните работи да се спазват

системните изисквания на производителя на системите/материалите.

При изпълнение на хидроизолации от битумни материали се допускат следните
отклонения:

- неравности в повърхността на циментовата замазка – не по- големи от 3 мм.
- в дебелината на циментовата замазка:  ±3 мм.
- при наклон на основата до 2%: ± 0,5%
- в ширината на фугите в циментовата замазка: ± 3 мм.
- в дебелината на всеки слой от топло битумно лепило (грунд):  ±0.5мм.

Основата, върху която се полага хидроизолацията трябва да има якостта, предписана в
изискванията на производителя на материала.

Основата да е суха с относителна влажност не повече от 5%.

В основата не се допускат единични грапавини с размери в план по-голям от 10 мм и
дълбочина или височина по-голяма от 2 мм.

Не се допуска полагането на хидроизолация преди изсъхването на грунда.

Замяната на предвидените в проекта материали се допуска само при съгласие на
проектанта и инвеститора.

При Оформяне на хидроизолация около отвори в основи и надосновни стени да се
гарантира непрекъснатостта на хидроизолацията около монтажни и експлоатационни отвори
за инсталации и инсталационни връзки в основите и в надосновните стени.



3.  Контрол върху качеството на материалите.
Контролът върху качеството на доставените материали, изделия и полуфабрикати за

изпълнение на хидроизолации и пароизолации се провежда по установения ред в съответствие с
изискванията на входящ контрол по БДС 2001-82 и методиките на съответните
стандартизационни документи от упълномощена лаборатория.
Годността на влаганите материали, изделия и полуфабрикати за хидроизолации и пароизолации
се доказва със свидетелство за качество от производителя. В случаите, когато такова
липсва или има съмнение относно качеството на доставените материали, полуфабрикати и
изделия (намокряне, замърсяване, престояване, неправилен транспорт и съхранение)
проверката на качествата им се извършва от упълномощена лаборатория.

4.  Приемане на хидроизолации.
Приемането на хидроизолационните покрития се извършва както в отделните етапи на

съответния вид работа (междинно приемане) с акт за скрити работи, така и след окончателното
им завършване.

При окончателното приемане се представят следните документи:
- свидетелства за качеството на материалите, изделията и полуфабрикатите.
- протоколите от лабораторните изпитвания, ако има такива.
- констативни актове за скрити работи на отделните етапи на съответните видове работи.

III.  Тенекеджийски работи
Тенекеджийските работи обхващат: обшивки на покриви, стрехи, капандури, комини,

улами, водосточни тръби, олуци, казанчета и други.
1.   Материали:

Материалите,   предназначени   за   изпълнение   на   тенекеджийските   работи   да отговарят
на изискванията на съответните стандартизационни документи:
БДС  4543-82 - Ламарина   студеновалцувана,   покалаена   (бяла),   лакирана   и
листолакирана
БДС 4626-87 - Листове стоманени горещопоцинковани.

2.   Приемане на тенекеджийските работи:
Не се допуска приемането на тенекеджийски работи:

> Ламарината, на които е закрепена с такива скрепителни средства или е в контакт с
такива материали, които са несъвместими със свойствата й.
> Които са в контакт с електрически проводници, ако това не е предвидено в проекта и
не е изпълнена съответна изолация

При окончателното приемане се представя документация, с която се удостоверява
съответствието на вложените материали, изделия и полуфабрикати с
предписанията на проекта, РПОИС, съответните нормативни документи и технологии
за изпълнение, както и за антикорозионна защита (включително и актове за скрити
работи).

ІV. ЗИДАРИЯ ОТ БЛОКОВЕ ГАЗОБЕТОН, с дебелина  250 мм
Блокове: Газобетонови блокове съгласно БДС EN 771-4.
Клас якост на натиск: R = 3,5 MPа
Обемно тегло: 500 кг/м3
Размери: 600 x 250 x 200 мм.
Разположение: Външни и вътрешни стени
Превръзка: Половин припокриване по дължина.
Фуги: Изравнени.
СЪХРАНЕНИЕ НА ОБЕКТА: Блокчетата да се съхраняват палетизирани и опаковани, без
допиране до земя и ясно обозначени по вид, якост, марка, и пр. Да се осигури защитата им от
неблагоприятни атмосферни условия и да се подържат в чисто и сухо състояние.



V.   Мазачески работи
Мазилките се изпълняват поетапно отгоре надолу при завършени бетонови и

зидарски работи. При външните мазилки най-напред се изпълняват корнизите.
1.   Основни спомагателни материали
Всички материали за  мазилките трябва да отговарят на изискванията на

съответния стандартизационен документ:
БДС 26-79 - Вар строителна
БДС 27-87 - Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент
БДС 2271-83 - Пясък за строителни разтвори
БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони

2. Разтвори за мазилки
Разтворите за мазилки трябва да отговарят на изискванията на:

БДС 636-86 - Разтвори строителни за зидарии и мазилки.
3. Изпълнение на мазилки
При изпълнение на мазилки се спазва следната последователност на

технологичните операции:
- Почистване и подготовка на повърхностите
- Проверка на геометричните размери, вертикалност и хоризонталност
- Полагане на водещи профили или ленти
- Нанасяне на шприц
- Нанасяне на основния пласт (хастар)
- Изравняване на основния пласт (хастар)
- Нанасяне на втори слой от основния пласт (ако е нужно)
- Заглаждане на втория слой
- Обработка на ъглите по стени и тавани
- Нанасяне на покриващия пласт (фината)
- Заглаждане (изпердашване) на покриващия пласт
- Оформяне около ръбове, отвори и други детайли.

Изпълнението на мазилки при зимни условия се разрешава само, ако са вз ети
допълнителни мерки, предписани в проекта и в РПОИС.

4. Приемане на мазилки
При приемането на мазилките се проверява следното:

> Мазилката, както и всеки от пластовете, да бъде здраво захваната за основата или по-долния
пласт (проверява се чрез изчукване на повърхностите).
> Повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без петна от
разтворими соли или други замърсявания и без следи от обработващи инструменти.
> Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими
дефекти.

При приемане на мазилките изпълнителят представя пълна документация
(протоколи, актове за скрити работи, удостоверения и др.) за доказване на качествата
на материалите, марката на разтворите и за специалните изисквания, поставени в проекта.

VI. Облицовъчни работи
1. Изисквания към изпълнението

Облицовките да се изпълняват съгласно одобрения проект и ПИПСМР.
Облицовките да се изпълнят от квалифицирани работници.
Облицовките по стени да се изпълнява от висококачествени фаянсови плочки на циментово
лепило.
Плочите трябва да бъдат от високо качество без дефекти, обрушвания, с еднакви размери и без
изкривявания.
Основният пласт (варо-циментова мазилка) трябва да бъде изсъхнал, чист от прах, почва,
масло и други замърсявания, както и да не е замръзнал. Той трябва да е равен, вертикален, без
локални повреди. Той трябва да се навлажни преди полагане на плочките.



Полагането на плочки да се изпълняват при температура над 5°С.
Фаянсовите плочи, циментовото лепило и пълнителя за фуги да се одобрят от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Всички дефекти в облицовките да бъдат отстранени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

2. Изисквания към материалите
Качеството и типа всички материали за облицовки, които се влагат в строежа, трябва да са с
оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и
оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за
съответствие".
Всички материали да са от високо качество и да се доставят със Декларация за съответствие,
каталози, описание за монтаж, и да са нови без повреди и чисти.

VII.   Дограми
Изисквания

МЕРКИ ОТ МЯСТО трябва да бъдат взети преди да се започне направата на компонентите.
СЪГЛАСУВАНЕ НА РАЗМЕРИТЕ: Да се проектира монтажа на остъкляването, включително
на връзките и фугите. Да се предвидят допустимите отклонения в конструкцията на сградата..
ИНСТАЛИРАНЕ НА ДОГРАМА:
Дограмата да се монтира без изкривяване или диагонално напрягане.
ГОТОВИ ОТВОРИ: Да се осигури отворите да бъдат позиционирани правилно относно
рамките и да не се допусне разместването им при закрепването.

VIII. БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ ПО ДЪРВЕН ПОД
1. Изисквания към изпълнението:

• Бояджийските работи да се изпълняват и приемат съгласно изискванията на Възложителя.
• Приемането на боядисаните дървени подове(дюшемета), се извършва не по-рано от 10 дни

след нанасянето на последният пласт лак.
• Боядисването по пода да се извърши, след приключване боядисването на всички останали

повърхности в помещенията.
2. Изисквания към материалите:

Качеството и типа материали за бояджийски работи, които се влагат на обекта, трябва да са с
оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и
оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за
съответствие”.

ІХ. БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ
1. Изисквания към изпълнението:

• Бояджийските работи да се изпълняват и приемат съгласно изискванията на Възложителя.
• Преди боядисване с латекс стените и таваните да се грундират с дълбоко проникващ грунд.
• Към боядисване след грундиране или боядисване на следващият пласт да се пристъпи след

изсъхване на предходния.
2.Изисквания към материалите:

Качеството и типа материали за бояджийски работи, които се влагат на обекта, трябва да са с
оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и
оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за
съответствие”.
Боята за стени и тавани да е на водна основа и безвредна.

X. РЕМОНТ НА ВИК ИНСТАЛАЦИИ
1. Изисквания към изпълнението:

Ремонта на санитарните помещения да стане съгласно ПИПСМР и изискванията на
Възложителя.

2. Изисквания към материалите:



Качеството и типа всички материали за ВиК инсталациите, които се влагат на обектите, трябва
да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите
и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация
за съответствие”.

ХI. РЕМОНТ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ
1. Изисквания към изпълнението:

Ремонта на ел. инсталацията да стане съгласно ПИПСМР и изискванията на Възложителя.
2. Изисквания към материалите:

Качеството и типа всички материали за ел. инсталациите, които се влагат на обектите, трябва
да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите
и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация
за съответствие”.

Забележка:

1.Общите изисквания могат да бъдат променяни в случаи на изменения в
стандартите, отпадането им или добавянето на нови стандарти към цитираните такива в
конкретния вид строителни работи.

2. При влизане в сила на нормативен документ /закон или подзаконов акт/ изменящ
Общите изисквания, промяната влиза в сила, както е упоменато в преходните и
заключителните разпоредби на конкретния нормативен документ.


