
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.

Предвидените за изпълнение строително-монтажни работи не изискват проект и
разрешение за строеж в съответствие с Удостоверение № 93.00-179/06.06.2017 г. на Архитекта
на Община Правец.

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 обектите

Обект №1: „Триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) / УПИ I - Обществено
обслужващи дейности, кв. 27/, гр. Правец”;

1 Вид на сградата Масивна
2 Предназначение на сградата Обществено обслужващи дейности
3 Адрес Гр. Правец, УПИ I
4 Вид собственост Частна общинска собственост
5 Застроена площ 470 м2



Обект №2: „Стопанска сграда бивш битов комбинат, гр.Правец / УПИ XXII - За КОО,
кв. 17/”;

1 Вид на сградата Масивна
2 Предназначение на сградата Административна
3 Адрес Гр. Правец, кв. 17, парцел № XXII
4 Вид собственост Частна общинска собственост
5 Застроена площ 1181,36 м2

Обект №3: „Административна сграда (бивша Помпена станция) /УПИ VIII – за
хидротехническа инфраструктура, кв. 118/, гр. Правец”;

1 Вид на сградата Масивна
2 Предназначение на сградата За хидротехническа инфраструктура
3 Адрес Гр. Правец, УПИ VIII, кв.118
4 Вид собственост Частна общинска собственост
5 Застроена площ 314 м2

Обект №4: „Общинска сграда - Обреден дом, гр. Правец / УПИ I - парк гробищен кв.
149”;

1 Вид на сградата Масивна
2 Предназначение на сградата Обществена сграда
3 Адрес Гр. Правец, УПИ I – Парк (гробищен), кв. 149
4 Вид собственост Публична общинска собственост
5 Застроена площ 403 м2

Обект №5: „Административна сграда с. Джурово //УПИ XII - Читалище, съвет, поща,
магазин и градина , кв. 22, с. Джурово/;

1 Вид на сградата Масивна
2 Предназначение на сградата Административна
3 Адрес с. Джурово, УПИ XII
4 Вид собственост Публична общинска собственост
5 Застроена площ 1246 м2

Обект №6: „Административна сграда и читалище  с. Видраре / УПИ I - Читалище и
кметство, кв. 13/”

1 Вид на сградата Масивна
2 Предназначение на сградата Административна
3 Адрес с. Видраре, УПИ I – читалище и кметство
4 Вид собственост Общинска собственост
5 Застроена площ 578,8 м2

Обект №7: „Административна сграда  с. Калугерово /УПИ III - Кметство, кв. 13/”
1 Вид на сградата Масивна
2 Предназначение на сградата Административна
3 Адрес с. Калугерово, УПИ III – кметство, кв. 13
4 Вид собственост Публична общинска собственост
5 Застроена площ 215,40 м2



Обект №8: „Административна сграда с.Манаселска река /УПИ III - Кметство, кв. 10/”
1 Вид на сградата Масивна
2 Предназначение на сградата Административна

3 Адрес
с. Манаселска река, УПИ III – обществен
център, кв. 10

4 Вид собственост Публична общинска собственост
5 Застроена площ 135 м2

Обект №9: „Административна сграда с.Правешка Лакавица /УПИ IV-89 - КОС, кв. 20/”
1 Вид на сградата Масивна
2 Предназначение на сградата Административна
3 Адрес с. Правешка Лакавица, УПИ IV-89, кв. 20
4 Вид собственост Публична общинска собственост
5 Застроена площ 250 м2

Обект №10: „Административна сграда с.Равнище  /УПИ V - За комплексно обществено
- административно обслужване, кв. 10/”

1 Вид на сградата Масивна
2 Предназначение на сградата Административна

3 Адрес
с. Равнище, УПИ V – за комплексно
обществено – административно обслужване

4 Вид собственост Публична общинска собственост
5 Застроена площ 200 м2

Обект №11: „Административна сграда с.Своде  /УПИ V - Читалище, кметство, ППЗ,
поща и площад, кв.10/”

1 Вид на сградата Масивна
2 Предназначение на сградата Административна
3 Адрес с. Своде, УПИ V, кв. 10
4 Вид собственост Публична общинска собственост
5 Застроена площ 360 м2

Обект №12: „Административна сграда с.Осиковица / УПИ VIII - Административна
сграда, ТКЗС и селкооп, кв. 21/”

1 Вид на сградата Масивна
2 Предназначение на сградата Административна

3 Адрес
с. Осиковица, УПИ VIII – административна
сграда, ТКЗС и селкооп, кв. 21

4 Вид собственост Публична общинска собственост
5 Застроена площ 319,39 м2

Обект №13: „Ремонт отоплителна инсталация ДГ "Здравец"
1 Вид на сградата Масивна
2 Предназначение на сградата Образователна дейност
3 Адрес Гр. Правец, ул. „Христо Ботев”
4 Вид собственост Публична общинска собственост
5 Застроена площ 1808,96 м2



Обект №14: „Ремонт сграда ДГ "Слънце"
1 Вид на сградата Масивна
2 Предназначение на сградата Детско заведение

3 Адрес
с. Осиковица, УПИ I, кв. 33, ул. „Христо Ботев”
№6

4 Вид собственост Публична общинска собственост
5 Застроена площ 664,69 м2

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

І.  Бетонни работи
Бетонови работи за изграждане на основи, конструкцията на сградата:

колони, греди, стени /шайби/, плочи, бетони за настилки и подложни бетони.
Производството и прилагането на бетоновите смеси трябва да отговарят на

изискванията на БДС 4718. Материалите за производство на бетон трябва да отговарят на
следните стандарти:

1. Добавъчни материали
БДС 171-83 - Пясък за обикновен бетон.
БДС 169-81 - Материали добавъчни за обикновен бетон.
БДС 10589-79 Материали добавъчни плътни за бетон. Правила за доставяне, приемане,
съхранение и транспорт.
БДС 14298-77 Добавъчни материали за бетон и разтвори. Методи за статистически контрол и
оценка.
БДС 7457-74  Материали добавъчни за бетон – леки. Методи за изпитване.
БДС 166-72 Добавки активни минерални към свързващите вещества.
БДС 14069-84 Добавки за бетон. Класификация и технически изисквания.

2.  Свързващи вещества
За  приготвяне  на бетон  се  използват  следните хидравлични  свързващи вещества:

БДС 27-87- Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент.
БДС 7267-77 Портландцимент сулфатоустойчив.
БДС 7390-87 Цимент нискотермичен.
БДС 166-72 - Добавки активни минерални към свързващите вещества.

Водата за направата и поливане на бетон трябва да отговаря на изискванията на:
БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони.
При приготвянето на бетоните се допускат добавки съгласно:

Бетонът ще се приготвя в автоматичен бетонов център. Превозът на бетоновата смес
ще става с автобетоновози, ротационен тип с барабан. Бетонът се полага в рамките на 90
минути след производството му.



Бетонът, който се влага, трябва да притежава сертификат и да съответства на
предписанията в проекта. В случай на липса на сертификат, трябва да се приложат
документи от оторизирана лаборатория, които доказват качествата на бетона и
съответствието му с проектните предписания. В този случай Изпълнителят трябва да
представи името на лабораторията на Строителния надзор във възможно най-кратки срокове,
но задължително преди съставянето на пробните смеси или бетона за работа.

Съставът на бетона се установява въз основа на изпитването на лабораторни
бетонни проби, направени от същите материали (цимент, добавъчни материали и добавки),
с които ще се работи на обекта като пробните тела се уплътняват до същата степен, до
която се уплътнява бетонът на обекта. Трябва да се спазват следните стандарти:
БДС 505-84 Бетон обикновен. Методи за изпитване.
БДС 6387-82 Бетони с леки добавъчни материали. Методи за изпитване.
БДС 9673-84 Бетон. Контрол и оценка на якостта.
БДС EN 206-1:2002 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие.

3. Изпълнение на бетонни работи
Влаганият в строителството бетон трябва да отговаря на изискванията на Наредбата

за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
строителните продукти.

Контролирането и определянето на якостта на бетона трябва да бъде направено на
базата на якостта на натиск на 28-ия ден и съгласно БДС EN 206-1 чрез статистически метод,
позволяващ сравнения между действителната бетонна якост и стандартната (контролирана)
якост за съответен клас бетон, който трябва да се постигне.
Преди да започне полагането на бетонната смес, трябва да се извърши следното:

Състоянието на основата, върху която се излива бетонната смес, трябва да изключва
възможността за измръзване на бетона в зоната на контакт. Бетонът трябва да се полага така,
че да се избегне разслояването на материалите и изместването на армировката и кофража.
Бетонът не трябва да се полага от височина по-голяма от 1,50 м.
> Почиства се кофражът и армировката.
> Съставя се акт за приемане на кофража, скелето и армировката.
> Непосредствено преди бетонирането се навлажнява или смазва кофражът.
За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона трябва да
се спазват следните изисквания:
> Положеният бетон да се предпазва от замърсяване и повреди.
> Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и армировка не се
допускат.
> Бетонът да се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения и други
механични въздействия.

Бетонът се уплътнява напълно по цялата дълбочина (докато въздушните мехурчета
престанат да изскачат по повърхността), особено около армировката, залети с бетон вложки в
ъглите на кофража и във фугите. Да се осигури сливането с предишните партиди, но да не се
повредят съседни участъци от частично втвърден бетон. Да се използват механични
вибратори от подходящ вид(ове) за всеки бетон.

Когато се налага, вибрирането на бетона трябва да се съпровожда с ръчно уплътняване, за
да се получи плътен бетон в ъглите и местата недостъпни за вибраторите.
> Веднага след полагането му бетонът да се защити от дъжд, от непосредствено слънчево
въздействие и мраз.

При температура на въздуха по-ниска от 5°С и по-висока от 30°С, бетонови работи
могат да се изпълняват само при наличие на съответни указания. Изпълнителят е
длъжен след завършване на бетонирането да вземе мерки за предпазване на
конструкцията от вредни последствия /засъхване, поява на пукнатини и др. /.

Изливането на бетона няма да бъде позволена, когато температурата на въздуха е
под минус 5 градуса по Целзий (-5°С) или когато това бъде забранено, като зимни
условия ще се считат тези условия, при които средната дневна температура е под +5°С,



а минималната дневна температура - под 0°С. Изпълнението на бетонни работи в зимни
условия, когато средната денонощна температура на външния въздух е под + 5° С и
минималната денонощна температура - под 0° С, трябва да се извършва при
спазването на Инструкцията за извършване на бетонни и стоманобетонни работи при
зимни условия.
> По времето на полагане на бетона всички повърхности, на които им предстои да влязат в
досег с бетона трябва да бъдат чисти.
> Бетонът да отлежава във влажна среда.
> Движението на хора, монтирането на кофражи и опори върху положения бетон да се
допуска, когато якостта му достигне най-малко 15 кг/см2.

Полагането на бетон в студено време се извършва при спазване на изискванията за
бетониране при зимни условия.

Предотвратява се повърхностното изпарение от бетона и при необходимост се
покриват повърхностите веднага след уплътняването;  Поддържане на температурата на
повърхността над 5 °С по време на изискуемия период, но не по-малко от 4 дни; Да се
избягва висока температура и рязка смяна в температурата през първите 24 часа след
изливането, специално в горещо време; Да се избягват бързите промени в температурата през
първите 7 дни след изливането.

Бетонът се защитава и предпазва от повреди, включително: от дъжд, нащърбяване и
други физически наранявания; за повърхности, които ще останат видими в готовите
конструкции - от прах, петна, следи от ръжда и от други видове обезобразяване; от
температурен шок, физически удар, претоварване, движение и вибрации; в студено време- от
задържане на вода в отделни вдлъбнатини и др.под. и разширението им при замръзване.

4.   Контрол при изпълнението
Системният контрол при изпълнението на бетонните работи трябва да обхваща:

> Качеството на добавъчните материали, свързващите вещества, водата и добавките,
а също така и условията за тяхното съхранение.
> Работата на дозиращите и бетоносмесителните устройства при бетонното стопанство.
> Качеството на бетонната смес при нейното приготвяне, транспортиране, полагане
и уплътняване.
> Физико-механичните-показатели на бетона - якост, водоплътност, мразоустойчивост и
др.
> Грижите за бетона след неговото полагане.
> Якостта и еднородността на бетона в готовите конструкции.

Възложителят трябва да бъде уведомяван преди изливането на всеки бетон с цел той да
инспектира и приеме подготовката за бетониране, включително подготовката на излетия
преди това бетон, армировката, изравняването и стегнатостта на кофража. Не трябва да се
прави изливане без предварителното одобрение на Възложителя.

5.   Приемане
При приемането на съоръжението се представят:

> Дневникът за извършване на бетонните работи.
> Всички данни от изпитването на контролните образци от бетона.
> Актовете за приемането на основите, фундаментите, кофражите и армировките.
> Актовете за  междинно  приемане  на отделните  части  от строежа,  които  са
засипани или скрити (замазани).
> Всички актове за  изпълнение  и  приемане на други  работи  съобразно специални
технически условия.

При   приемането   на   завършените   монолитни   бетонни   или   стоманобетонни
конструкции или при междинното приемане на части от тях се установява:
> Качеството на бетона по отношение на якостта, а при необходимост на
мразоустойчивост, водоплътност и други показатели.
> Качеството на повърхностите и уплътняването на готовия бетон и на покритието на



армировката.
> Геометричните размери, очертания и форма, а също и наличието на необходимите
отвори, канали и други.
> Точността на бетонираните свързващи части.
> Точността на изпълнението на необходимите деформационни фуги и стави.
> Разположението на съоръжението в план и по височина.

ІІ.  Кофражни работи
Кофражните работи трябва да осигуряват проектните размери и очертанията на

бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на
бетонната смес. За целта те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и
коравина. Изпълнението на кофража трябва да осигури поемането на предвидените в проекта
постоянни и временни натоварвания без опасност за работниците и авария на конструкциите.
Той трябва да осигури и предаването на действащите товари върху земната основа или вече
изпълнени конструкции.

Кофражът трябва да бъде изграден с точност и да бъде устойчив, с адекватни
подпори, за да може положеният бетон да отговаря на изискваните размери. Излетите
повърхности не трябва да имат усуквания и прегъвания, както и никакви прекъсвания, линии
и ъгли. Всички прекъсвания и кутии според изискванията трябва да бъдат поставени в
правилна позиция преди изливането на бетона.

Кофражът трябва така да е подреден, че да може лесно да се демонтира без удари,
разрушаване или увреждане.

За изправното състояние на скелето и укрепването на кофража трябва да се следи
непрекъснато в процеса на бетонирането и да не се допуска по-голямо натоварване от
изчислителното.

Дървеният материал за кофраж и скелета трябва да отговаря на следните стандарти:
БДС 1568-73 – Греди обли от широколистни дървесни видове.
БДС 1569-73 – Греди от обли иглолистни дървесни видове.
БДС 427-90 - Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Греди, бичмета и
летви.
БДС 771-72 - Бичени материали от широколистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.
БДС 16186-85 - Дъски от широколистни дървесни видове.
БДС 17697-89 - Дъски от иглолистни дървесни видове.
БДС 384-76 - Шперплат.
БДС EN 12390 Част 1: Форма, размери и други изисквания за пробни тела и кофражни
форми.
БДС EN 12812:2008 Скелета. Изисквания за изпълнение, проектиране и монтаж

Подготовката, оразмеряването, сглобяването, ремонтирането и почистването на
кофража да става по възможност извън строежа, но в границите на строителната площадка.
Площадките за кофраж да се отводнят добре. При силен вятър да не се извършва
декофриране.

Допустими отклонения при изпълнението на кофражи:
• Отместване на осите на кофража от проектните: +/-10 мм;
• Отклонения във вътрешните размери на кофража: 5 мм.
Декофрирането трябва да става без нараняване, увреждане или натоварване на

излетия бетон. Отговорността за безопасното демонтиране, на която и да е част от кофража
или подържащите елементи е изцяло на Изпълнителя. Декофрирането ще се извършва при
спазване на следните условия: декофрирането на стените да се извърши при достигане на
якост на натиск на бетона 2,5 МРа; декофрирането на покривната плоча да се извърши при
достигане на якост на натиск на бетона 14 МРа.



Задължително е използването на обезопасителни скелета, стълби и безопасни колани.

ІІІ. Армировъчни работи
Всички типове стомана, трябва да бъдат доставени от фирми с валидни сертификати

за разрешение, издадени за производството и изработката на арматурна стомана.

1.  Материали
Спазват се следните стандарти :

БДС  4758-84 - Стомана горещо валцувана за армиране на стоманобетонни конструкции.
БДС  5267-74 - Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни конструкции.
БДС  5085-77 - Заваряване. Електроди метални обмазани за ръчно електродъгово заваряване
на стомана и наваряване.

От всяка партида армировка трябва да бъдат отбрани следните проби :
- за външен оглед и измерване – 5%, но не по-малко от 5 броя изделия.
- За изпитване якостта на заваръчни съединения – три образеца.
Резултатите от контролните измервания и огледа на армировката, а също от контрола на
якостта на заварените съединения се отразяват в дневник.

2. Изпълнение на армировъчните работи
Армировъчната стомана не трябва да бъде складирана непосредствено на земята, не

трябва да бъде замърсена и трябва да бъде укрепена по такъв начин, че да се избегне
деформация на прътите и мрежите. Не се допускат механични повреди - армировката не
трябва се третира грубо, да се пуска от високо, или да се удря и да се подлага на шоково
натоварване.

Не се допуска фасониране и огъване на армировката при температура по ниска от 5°С
без позволение. Стоманата може да бъде загрявана до температура не по-висока от 100°С. Не
се допуска повторното огъване на стоманените профили без позволение. Арматурното
желязо трябва да бъде внимателно съхранявано, да не се хвърля от височина, както и да не
причинява удари и механична повреда по време на използването му. По времето на изливане
на бетона арматурното желязо трябва да бъде чисто и свободно от петна, ръжда, лед, масло и
други материали, които могат да променят качествата му или пък сцеплението с бетона.
Армировката трябва да се монтира в кофражните форми без каквито и да било повреди.

Арматурното желязо трябва да бъде позиционирано /фиксирано/ с подходящи
средства /фиксатори и др./ преди изливането на бетона и да бъде осигурено срещу
преместване. Задължително при всички стоманобетонови елементи трябва да бъде осигурено
необходимото бетоново покритие на армировката, като допустимите отклонения на
бетоновото покритие не трябва да надвишават 5мм. Бетоновото покритие на армировката на
дънната плоча е 5см за долната армировка и 3см за горната армировка.

Разтоварването от превозните средства да се извършва от инструктиран и обучен
арматурист, а складирането да изключва възможност от срутване. Забранено е връзването на
кабели за армировката и стъпването върху нея. Придвижването на работниците да става по
специално разположени пътеки от дървен материал. При работа задължително да се
използват ръкавици и каски.

Огъването и поставянето на армиращите стоманени пръти, както и самата стомана
трябва да отговарят на БДС 4758-84, БДС 9257-77.

3.  Приемане на армировката
Приемането на армировката трябва да бъде оформено с акт. Към акта трябва да бъдат

прикрепени :
- Заводските сертификати за основния метал и електродите или заменящите ги
лабораторни анализи.
- Протоколите от механичните изпитвания на носещата армировка.
- Протоколите от изпитване на заварените съединения, изпълнени при монтажа.
- Списък на заварчиците с посочване на номера на удостоверението на всеки, издадено



от специализирана комисия.
- Списък на документите за разрешаване на измененията, направени в работните
проекти.
- Протоколите за приемане на антикорозионната защита на армировката в
стоманобетонни конструкции, работещи в агресивна среда.

ІV. Зидарски работи
1. Строителни материали за зидарии
Строителните материали за зидарии трябва да отговарят на изискванията на

действащите Български държавни стандарти и отраслови нормали. Не се допуска
изпълнението на зидариите с нестандартни материали.
Зидариите на обекта да се изпълняват изцяло от керамични тухли, съгласно БДС EN 771-1.
БДС 25-78 - Тухли глинени обикновени.
БДС 626-78 - Тухли глинени кухи.
БДС 9338-83 - Блокове керамични кухи за зидария.

2.   Строителни разтвори за зидарии
За разтвори за зидарии с определена марка и консистенция се извършва

предварително проектиране на сместа. Количеството на ползваните добавки като
пластификатори, ускорители или забавители на втвърдяването се установява чрез
лабораторни проби.
БДС 26-79 - Вар строителна.
БДС 27-87 - Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент.
БДС 16720-87 - Добавки активни, минерални от естествен произход за цимент.
БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони.
БДС 9340-86 - Разтвори строителни за зидарии и мазилки.
БДС 166-72 -Добавки активни минерални към свързващите вещества.
БДС ЕN 459-3:2003 - Строителна вар. Част 3: Оценяване на съответствието.
БДС EN 771-4:2011 Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от
автоклавен газобетон.
БДС EN 1348:2008 Определяне якостта на сцепление при опън на циментови лепила.
Свързващи вещества, пълнители или добавки, за които липсват стандарти и отраслови
нормали, могат да се ползват при направата на разтвори за зидарии само след изпитване на
разтворите в специализирани лицензирани лаборатории.

3.   Изпълнение на зидариите
При изпълнението да се спазват следните изисквания:
Зидарските работи да се изпълняват след приключване на бетонните работи на

съответния етаж - след декофриране на ст.б. елементи - колони, шайби, плочи и греди.
Първият пласт от тухлената зидария върху фундаменти или плочи да се полага в легло

от вароциментов разтвор и да е нивелиран хоризонтално и съосно. Разделяне на долната фуга
с хидроизолационно фолио.

Между последния ред тухли и горестоящия конструктивен елемент (греда, плоча),
задължително се оставя фуга 1,5 - 2см. Фугата се запълва с пенополиуретан. За постигане на
нужната пожароустойчивост пенополиуретанът трябва да се покрие с мин 1-2см мазилка.

Допирните връзки на неносещите стени с носещи стоманобетонови части да се
запълват с пенополиуретан. Изпълнителят да представи детайли и мерки за укрепване на
зидарията в носещи ст.б. елементи.

Възможно е да се използват готови ст.б. или армирани монтажни тухлени щурцове,
които да стъпват върху зидовете мин. 250мм. В този случай от Изпълнителя трябва да се
представи информация за якостните характеристики на елементите и параметрите за
приложението им.

Каналите за електропроводи и др. да се фрезоват /никога да не се дълбае с чук и
длето/.

Изчислителното съпротивление на зидариите на натиск, марката и



мразоустойчивостта на зидарийните тела, както и марката на разтворите се дават в работния
проект. При зимни условия зидарските работи се изпълняват като се вземат специални
мерки:

• Изкуствено загряване на материалите за зидария с пара, топъл въздух,
електроенергия и др.

• Отопляване на работното място
• Употреба на бързовтвърдяващи разтвори
• Използване на добавки и ускорители към разтворите
• При  зидария   на жилищни  и   културно-битови  сгради   не  се  допускат

хлорирани разтвори

4.   Приемане на зидарски работи
При приемането на завършени зидарии се извършва проверка на:

• Размерите на зидарията, нейната връзка с други конструктивни елементи на сградата,
изпълнението  на  всички  видове  превръзки, дебелината  и  запълването  на фугите,
вертикалното   и    хоризонталното   положение   на   зиданите   повърхнини   и   ъгли,
отклонението от равнината на зиданите елементи, сертификати и протоколи от
лабораторното изпитване на вложените материали.
• Разположението и правилното изпълнение на температурните фуги.

V. 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

VI.   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.

VІІ.Облицовъчни работи
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.)
> наличие на гладки и непригодни за облицоване плоскости
> влажни или мокри петна и участъци
> омаслени площи
> замръзнали или повредени от мраз участъци
> наличие на гипсови части и мазилки по основата

1.   Материали:
БДС 9-85 - Плочи фаянсови облицовъчни.
БДС 13567-76 - Плочки за вътрешни облицовки.
БДС 8636-77 - Плочки за външни облицовки.
БДС 217-77 - Плочки теракот.
БДС 9340-86 - Разтвори строителни за зидарии и мазилки.
БДС EN 1348:2008 Определяне якостта на сцепление при опън на циментови лепила.

2.   Приемане на облицовките.
При приемане на облицовките се изисква следното:

> Геометричните размери да отговарят на дадените.
> Материалите, използвани за облицовките да отговарят на изискванията и съответните
БДС.
> Повърхностите,   облицовани   с   изкуствени   плочи   да   имат  еднакъв   цвят,   а   при
естествените каменни плочи да има постепенен преход в нюансите на отделните
плоскости, съгласно еталона.
> Хоризонталните и вертикални фуги да са еднотипни и еднакви по размер.
> Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, избивания от
водоразтворими или други соли и др. дефекти.
При залепените облицовки се прави проверка на сцеплението с основата чрез
прочукване. Не се допускат незалепени участъци или плочи.
При приемане на облицовките се изисква пълна документация (лабораторни протоколи,
удостоверения за материалите, актове и др.) за доказване качествата на основата, на
използваните материали, марката на разтворите и други.

VІІІ.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.

Преди изпълнението Изпълнителят на изолационните работи да представи за
съгласуване технологични детайли. Същите да бъдат координирани с Изпълнителите на
инсталационните монтажни работи.

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.



ІХ. Топлоизолационни работи
1. Материали
Материалите, изделията и полуфабрикатите, предназначени за изпълнение на

топлоизолационни работи да отговарят на изискванията на съответните
стандартизационни документи:
БДС EN 13163:2009 Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран
полистирен (EPS), произведени в заводски условия. Изисквания
БДС EN 13164:2009 Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от екструдиран
полистирен (XPS), произведени в заводски условия. Изисквания
БДС 5156-84 - Вата минерална.
БДС 14013-80 Пенополистирол
БДС 16631-87 Материали и изделия топлоизолационни. Класификация
БДС 16632-87 Изделия топлоизолационни от неорганични влакна
БДС EN 1348:2008 Определяне якостта на сцепление при опън на циментови лепила
БДС EN 15824:2009 Изисквания за мазилки на основата на органични свързващи вещества
Ползването на стъклена вата и азбест не се допуска!

2. Изпълнение на топлоизолационни работи.
При изпълнение на топлоизолационните работи не се допускат:

- механични повреди на топлоизолационните материали;
- провисване  (свличане) и усукване на стъклофазерната мрежа;
- празнини между основата (тухлена зидария или ст. бетонови елементи) и
топлоизолационния слой.
- топлоизолационните плочи EPS-F (по стени) или XPS (цокъл или основи) да се лепи на
гребен и да се фиксира с мин. 5бр. дюбели на кв.м.

3.    Приемане на топлоизолационните работи:
На приемане с констативен акт за скрити работи подлежат следните етапи на

топлоизолациите:
> Подготвените за изолиране повърхности преди полагане на изолацията.
> Всеки пласт на фасадната система преди полагане на следващия пласт.
> Участъците,   които   подлежат   на  запушване   при   изпълнението   на   други
видове строителни работи.
При окончателното приемане на топлоизолациите се проверява:
> Видът и показателите на използваните материали, изделия и полуфабрикати, съгласно
предписанията в проекта и изискванията на тези правила.
> Свидетелствата    за    качеството    на    материалите    и    изделията,    предадени    от
производителите и протоколите от лабораторните изпитвания, ако има такива.
> Констативните актове за скрити работи на отделните етапи на съответния вид работи.
> Изпълнението на детайлите в съответствие с проекта (била, капандури, комини, улами
и др.)
> Отклоненията  в   размерите  и   плътността  на  топлоизолационните  конструкции   и
защитното покритие от проектните решения
> Наличието    на    вдлъбнатини    по    повърхността    на    готовата    топлоизолационна
конструкция.
> Наличието на пукнатини, процепи и отвори в топлоизолационната конструкция.

Х.   Дограми
Размерите за производство да се вземат от място от Изпълнителя при завършен и

нивелиран отвор. Изпълнителят да изготви и представи технологични работни чертежи и
детайли, както и мостра на включените материали и елементи - за съгласуване от
Възложителя, преди изработката и монтажа на специфицираните позиции. При изготвянето
на технологичната документация и при изпълнението, Изпълнителят да се стреми да
постигне принципните изисквания на Възложителя.

Столарските работи обхващат изпълнението на врати, прозорци, витрини, ламперии,



вградени мебели и др. Столарските изделия се приготвят в специализирани предприятия
извън строителната площадка, като на площадката се извършва монтиране и прогонване
на изделията, които трябва да отговарят на следните норми и стандарти:
БДС 4614:1988 Врати от дървесина вътрешни за жилищни и обществени сгради.
Класификация, размери
БДС 1890:1979 Врати и прозорци дървени. Технически изисквания
БДС EN 478:2002  Профили от непластифициран поливинилхлорид /PVC – U/ за
производство на врати и прозорци. Външен вид след кондициониране . Метод за
изпитване.
БДС EN 479:2002  Профили от непластифициран поливинилхлорид /PVC – U/ за
производство на врати и прозорци. Метод за определяне на топлинното свиване.
БДС 11686:1989 Прозорци, врати и витрини от алуминиеви сплави
БДС EN 12207:2003  Прозорци и врати. Въздухонепроницаемост. Класификация.
БДС EN 12208:2003  Прозорци и врати. Водонепропускливост. Класификация.
БДС EN 12210:2003  Прозорци и врати. Устойчивост на вятър. Класификация.

Приемане
За столарските работи се съставят два констативни акта:
а/ в предприятието производител
б/ на обекта след завършване на монтажа
Прозорците, вратите, витрините и др. се приемат по брой, вид и размери.

ХI. 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).

XІI. Подови настилки
1. Материали.

Материалите, изделията и полуфабрикатите за изпълнение на подовите настилки и
всички добавки към тях да отговарят на изискванията на проекта и на съответните
стандартизационни документи:
БДС 8265:1974 Подове и подови настилки в сградостроителството. Терминология
БДС 217-87 - Плочки керамични за подови настилки
БДС 9401-84 Изделие руловидно пластмасово с подложка за подови покритие
БДС EN 12199:2000 Еластични подови покрития. Изисквания за хомогенни и хетерогенни
релефни каучукови подови покрития
БДС CEN/TS 14472-1:2004 Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития.



Проектиране, подготовка и полагане. Част 1: Общи положения
БДС CEN/TS 14472-1:2004 Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития.
Проектиране, подготовка и полагане. Част 3: Ламинирани подови покрития
БДС EN 12706:2003 Лепила. Методи за изпитване на хидравлично свързващи замазки за под
и/или саморазливни компаунди. Определяне на характеристиките при течене.

Материалите, използвани за настилки, трябва да бъдат придружени с удостоверение
за качество и произход и технология за изпълнение и монтаж от производителя. Когато
нямат такова, трябва да бъдат проверени от упълномощена лаборатория.

Температурата на разтворите, лепилата и китовете за грундиране, залепване и
фугиране трябва да не е по-ниска от 10 градуса по Целзий.

Повърхността на бетоновата основа, върху която ще се полагат подовите настилки,
трябва да е чиста, без прах, строителни отпадъци, маслени петна, слабо ронещи се и
замръзнали места.

Подовите настилки да се полагат върху цименто-пясъчен разтвор / изравнителен,
заглаждащ /, изпълнен от материали в съоттветствие с БДС, след достигане на проектната му
якост. Влажността му може да е най-много 8%.

Да не се полага замазката преди да са завършени запълването на деформационните
фуги в основата и монтажа на сифоните и на преминаващите през подовата конструкция и
през и подовата настилката инсталации, тръби и др.

Настилките да се полагат след завършване на всички довършителни зидаро-
мазачески, инсталационни работи, поставянето на вратите, монтирането на радиаторите и
остъкляването.
Вносните материали, изделия и полуфабрикати трябва да отговарят на изискванията    на
съответните стандартизационни документи в страната производител, което е
гарантирано с удостоверение за качество.
Входящият контрол върху качеството на доставените на обекта материали, изделия и
полуфабрикати за подови настилки се провежда в съответствие с изискванията на БДС
20.01.82г.

Материалите (изделията, полуфабрикатите) в случаите, когато не са придружени с
удостоверение за качеството, когато има съмнение за влошаване на качеството им
вследствие на неправилен транспорт и съхранение или продължително престояване, и
когато гаранционният им срок е изтекъл, трябва да бъдат проверени от упълномощена
лаборатория.

2.   Контрол по време на изпълнението на подовите настилки
Контролът при изпълнението на подовите настилки включва проверка на основата и на
междинните пластове за:
> Отклонението от проектната равнина
> Наклоните към сифони, канали, улами и събирателни шахти
> Дебелината на бетонната основа и изравнителните, заглаждащите и водоизолиращите
пластове
> Радиуса на закръглението на заглаждащия пласт на местата на пресичане на подовата
настилка с вертикални и наклонени повърхности (със стени, колони, фундаменти под
технологични съоръжения, улами, открити канапи и шахти)
> Якостта на  натиск (с изготвяне по безразрушителни  методи  или  по лабораторни
протоколи)
> Влажността
> Неравностите на повърхността (издатини и вдлъбнатини)
> Наличността на пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали места
> Чистотата (налепи от строителни разтвори и отпадъци, маслени петна, прах и други
замърсявания)
>    Изпълнението на деформационните фуги
> Изпълнението  на  монтажните  и  инсталационните  работи,  които трябва  да  бъдат
завършени    преди    полагането    на    настилката    (монтиране    на    сифоните    и на
преминаващите през подовата конструкция и през и под настилката тръби и други



съоръжения)
> При настилки от плочи и тухли, положени на циментно-пясъчен или
киселиноустойчив разтвор, на който фугите се допълват с битумен или полимерен кит -
дълбочината и чистотата на празните фуги между плочите и тухлите, влажността на
разтвора във фугите й и обработването на киселиноустойчивия разтвор с разтвор от
солна киселина.

За  случаите   на  настилки   върху  земна  основа,   освен   посочените   no-горе   се
проверяват още и:
> Нивото на земната основа
> Видът и дебелината на уплътнения пласт от почвата
> Носимоспособността на уплътнения почвен пласт

3.   Изисквания към завършените подови настилки
При   настилки   от   меки   листови,   плочкови   и   килимоподобни подови

покрития се изисква
> Первазите да са прихванати към стените здраво и плътно и да стъпват плътно върху
краищата на подовото покритие
> Поводите покрития да бъдат равномерно оцветени по цялата повърхност, да има
съвпадение на рисунките, да няма петна, впадини и мехури, при изцяло залепените към
основата подови покрития не трябва да се забелязват незалепени участъци, а при
частично залепените и свободно положените — да няма гънки и други деформации.
> Всички снаждания, да са достатъчно здрави и плътни и да създават впечатление за
монолитност на подовото покритие.
> При листови  и  килимоподобни  покрития дължината на платната трябва да бъде
успоредна   на   посоката   на   падащата   светлина   и   на   интензивното   движение.
Снажданията между отделните платна трябва да попаднат в онази част на пода, която е
най-отдалечена от входните врати и прозорци.
> На повърхността на настилките от бетон и циментно-пясъчните замазки не се допускат
пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали места.
Не се допускат участъци, които не са свързани с бетонната основа.
На повърхността  на настилките с лицев  пласт от плочи,  положени  на циментно-
пясъчен разтвор не се допускат:
> Пукнатини, отчупени ръбове и ъгли от плочите, участъци с незапълнени с разтвор
или кит фуги, замърсявания на повърхността с разтвор или кит.
> Участъци с незалепен към основата лицев пласт на настилката (установява се чрез
почукване) и участъци с невтвърден във фугите кит.
Настилките,  определени  като  електропроводими  или  антистатични,  трябва да
отговарят на изискванията на БДС 15969.

4.   Приемане на завършените подови настилки
При приемането на завършените подови настилки се проверяват следните

документи и показатели:
> видът на подовата настилка
> изпълнението на первазите, съединяването на подовата настилка със сифоните и с
облицовките на стени, канапи, улами и шахти, заустването на откритите канали,
изпълнението около преминаващи през   подовата   конструкция   и   настилката   отвори,
инсталации,   тръби   и   други съоръжения, снажданията на пластовете и др.
> съответствието на настилката със съответните изисквания към нея
> удостоверенията   за   качество   на   вложените   материали   и   изделия,   издадени   от
производителите, протоколите от лабораторни изпитвания на материалите (ако има
такива)
> актовете за приемане на скритите работи при изпълнението на настилките, съдържащи
и условията, при които те са изпълнени
^ протоколите за изпитване на антистатичните качества и електропроводимостта (ако в
проекта се предвижда изпълнение на електропроводимостта или антистатични подови



настилки).

ХІІI. Бояджийски работи
1.   Материали
Материалите и полуфабрикатите за бояджийските работи и тяхното съхраняване

трябва да отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали:
БДС 2562-81 - Бои блажни ПФ-21 и ПФ-22
БДС EN 13300:2004 Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и лаковобояджийски
системи във водна фаза за вътрешни стени и тавани. Класификация
БДС EN 459-1:2010 Строителна вар. Част 1: Определения, изисквания и критерии за
съответствие
БДС 12.3.005:1980 Охрана на труда. Бояджийски работи. Общи изисквания за безопасност на
труда
Преди нанасянето на дисперсните бои /латекс/ с цел подобряване на покривността и
равномерността на покритието и запазване точността на цвета повърхностите, които се
боядисват да се тонират с грунд за акрилатни бои отговарящ на следните стандарти по
отношение на плътност и съдържание на нелетливи в-ва, 125°/1h: БДС EN ISO 2811-4 ДС EN
ISO 3251

При съмнение в качеството (неясно означение, липса на свидетелство, по-дълго
съхраняване и др.) материалите се подлагат на контролни лабораторни изпитвания в
лицензирани лаборатории.
Изпълнение  на бояджийските работи не се допуска боядисване на фасадите при
следните атмосферни условия:
> В сухо и горещо време при температура на въздуха над 30° С при пряко сгряване от
слънчеви лъчи
> По време на валежи (дъжд и сняг) и след тях, преди достигане на допустимата влага на
стените
> При силен вятър (над 5 м/сек.) \
> При температура под +5° С с водоразтворими бои и покрития и под 0° С със състави,
съдържащи органични разтворители не се допуска боядисване на външни метални
повърхности при наличието на кондензат върху тях и при относителна влажност на
въздуха над 80%.

2.   Приемане на бояджийските работи
Приемането на бояджийските работи се извършва след окончателното изсъхване на

постните бои и след образуване твърда корица върху повърхностите, боядисани с
блажни и полимерни лакове и бои.

Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания:
> Повърхностите, боядисани с постни (водни) бояджийски състави, трябва да бъдат с
еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти,
напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски,
следи от четка, изстьргвания и видими поправки, различни от общия фон.
> По боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии и
зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3мм.
> Бордюрите и фризовете трябва да имат еднаква ширина по цялото си протежение и да
нямат видими фуги.
> Браздите, пръските и петната по релефно обработените повърхности трябва да бъдат
разположение равномерно.

ХІV. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

• ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ:
-Силнотокови (осветление, контакти, технологични);
-Слаботокови (ТV, телефонизация);



-Компютаризация и структурно окабеляване;
-Мълниезащита и защита от пренапрежение.
1.Силнотокови ел. инсталации
1.1.Условие за използване
1.1.1.Осветителни тела:
-Лампи с нажежена жичка (лнж);
Когато от технологична гледна точка е недопустима употребата на разрядни лампи,

т.е. работи се с материали, за които е вредно излъчването на разрядни лампи
-Когато разрядните лампи издават смущения за работата;
-Когато не може да се осигури степен на защита, съответствуваща на работната среда;
-В помещения в детски домове и помещения за почивка на деца
-Луминисцентни лампи:
Използват се предимно лампи тип  БС (бяла светлина) ако няма специални

изисквания
Използване на луминисцентни лампи тип ДС, с индекс на цветопредаването съгласно

БДС 1786- в помещения, при които се налага съпоставяне на цветове с високи изисквания
към цветопредаване;

Използване на лампи тип ТБС се прилага за помещения за битови нужди.
Най-малката или средна осветеност на работната повърхност, показателя на

дискомфорта или на заслепяване, както и коефициента на пулсациите се определят по ЕN
12464-1;2002.
Електрическите апарати, тоководещите части и носещите ги конструкции се избират според
условията на къси съединения, съгласно БДС 1786.

При сгради: промишлени или производствени, необитавани постоянно стопански
помещения, в жилищни и обществени сгради – складове, мазета, инсталационни етажи,
подпокривни пространства се изпълняват ОТКРИТИ ел. уредби.
При непроизводствени сгради и в помещения на производствени сгради със завишени
изисквания към естетическия им вид, или по стени, които лесно се обработват (гипс,
газобетон и др.) се изпълняват СКРИТИ ел.уредби.

Съгласно ПУЕУ и Наредба № 2 /99 г. и Норми за проектиране на ел. уредби в сгради
(БСА ІІ, ІІІ, 99 г.), изграждането на опроводяването е в защитни елементи – тръби, канали и
др., както и с проводници директно положени в строителните елементи – улеи, канали и др.

Метода за изпитване изолациите на кабели и проводници е съгласно БДС 1986 /82 г.
1.1.2.Приемане на материалите:

Приложените типове осветителни тела да съответстват на БДС ЕN 60598-1,2000;
придружени с:

- Декларация за съответствие на производителя (или вносителя), което се наблюдава
чрез Надзор на пазара (т.е. Комитета по стандартизация и метрология);

- Сертификат от Органа по сертификация (акредитиран от службата по
Сертификация) и издаден на база протокол от лаборатория за измервания.

При използване на вносни о.т., за които няма съответен български аналог (БДС), е
възможно като се приложи определения от закона ред за влагане на вносни строителни
елементи. В този случай вносителя съгласно БДС 1323 регламентира технико-
експлоатационните качества на продукта.

1.2.Условия за избор на електрически апарати и тоководещи части
1.2.1.По условия за нормална работа: работно напрежение, работен ток, класна точност и по
условия за работа при къси съединения: термична и динамична устойчивост, пределна
изключваща мощност.

Разпределителните уредби (ГРТ или РТ) трябва да отговарят и на изискванията на
наредба Із-1971 от 29.10.2009г за строително-техническите правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар. В обществените и жилищните сгради се организира едно главно
разпределително табло.

Допуска се увеличаване на броя ГРТ при товар на всеки от въводите в нормален или
следавариен режим над 630 А или при голяма отдалеченост (над 100 м) от таблото.



Коридора за обслужване, намиращ се от лицевата или от задната страна на таблата, да
бъде най-малко 0,8 м – ширина и 1,9 м – светла височина – в самостоятелни помещения.

Използваните проводници и кабели са обикновено с термопластична изолация.
1.2.2.Приемане на материалите:
Стандарт БДС ЕN 60 439-1, носещ името “Типово и частично типово изпитани

комплектни комутационни устройства” (табла) въвежда идентично действащия в
Европейския съюз ЕN 60 439-1, както и съответстващия му международен стандарт IEC
60439-1

БДС 16291, отнасящ се за силови кабели с термопластична изолация ( тип СВТ, СВБТ
или САВТ)

БДС 4305-90, отнасящ се за проводници с изолация от поливинилхлорид (ПВ-А1, ПВ-
А2, ПВВ-МБ1)

БДС 6766, отнасящ се за проводници с поливинилна изолация (ПВОТ)
БДС 7685 – избор на тоководещи части и ел. апарати според условията на къси

съединения
БДС 6059, за автоматични защитни прекъсвачи.
1.3.Измерване на консумираната ел. енергия

Търговското мерене на електропотреблението на консуматора (обекта) да се
реализира с електромери за активна и реактивна енергия, одобрени за използване у нас, с клас
на точност 2 !

Монтирането им се извършва съгласно последните разпоредби на НЕК – П
“Електроразпределение” – 04.2002 г.

2. Слаботокови инсталации
2.1. Условия за използване
ТV антенните системи, кабелите и куплунгите които се използват, трябва да отговарят на

нормативите и условията за съответния вид обект.
Компютърните контакти, в комбинация с телефонни контакти – тип RI, както и

използваните проводници – cat 5, да са съобразени с технологичното оборудване на сградата.
При използване на непрекъснати токозахранващи системи (UPS), да се обоснове

необходимостта – като се посочат консуматорите на ел.енергия – І категория.
При използване на РVС канали за комуникационни кабели, да са окомплектовани с всички

необходими аксесоари (капачки, ъгли, разклонения, скоби за закрепване на кабелите).
2.2. Приемане на материалите
Всички изделия се доставят от фирми-производителки, сертифицирани по ISO 9002
3.Условия за използване на мълниезащита
Защитата от преки попадения на мълния на сгради и външни съоръжения се осъществява:

- Чрез отделностоящи мълниеотводни пръти и въжета;
- Чрез изолирани мълниеотводни мрежи – върху защитавания обект.

Защитните проводници трябва да имат цветна маркировка – жълти и зелени ивици.
Заземителите да се изпълнят съгласно БДС 4309.

• МЪЛНИЕОТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ
Мълниеотводната  инсталация да се изпълни с мълниеприемна мрежа с площ на

клетките S<100 мм². Мълниеприемната мрежа ще се изпълни с проводник алуминиева сплав
с ø8мм. Електрическите връзки се осъществяват посредством специални клемни съединения
за скатен покрив с керемиди. Отводите ще се изпълнят с проводник AlMnSi екструдиран с
полимерно покритие. Връзката между токоотводите и заземителите според чл.71, Наредба 4
за мълниезащита ще се осъществи в контролни клеми /разглобяемо съединение/ за
периодична проверка на импулсното съпротивление на заземителите R≤ 20Ω. Контролните
заземители да се оформят на 1,8 м от готов терен. Заземителите ще се изпълнят с
поцинковани колове, като преходното съпротивление не трябва да превишава 20Ω.

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.


