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Приложение № 1 

УТВЪРДИЛ:  ....... Закрити данни, съгл.чл.2 ЗЗЛД......................................... 

АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ НЕНОВ 

Зам.-кмет „Социални и хуманитарни дейности, обществен ред, сигурност и защита на 
културно-историческото наследство“, 
За кмет на община Костинброд и 
Възложител по ЗОП 

съгласно Заповед №РД-05-458/16.08.2019 г.  
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

За обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на довършителни дейности 

по сграда на Православен храм «Св. Вмчк. Мина» 

 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.  

 

 Предмет на обществената поръчка е възлагане изпълнението на строително-

монтажните работи на обект: „Изпълнение на довършителни дейности по сграда на 

Православен храм «Св. Вмчк. Мина». 

Целта на възложителя е да бъде довършен строежа на сградата на Православен 

храм „Св. ВМЧК. Мина“ и тя да бъде въведен в експлоатация. С това ще допринесе за 

облагородяване на общественото пространство в гр. Костинброд. Участникът, избран за 

изпълнител, следва да извърши всички дейности, предвидени в обхвата на поръчката за 

изпълнение. 

 Всеки един от участниците, ако желае, може да направи оглед на обекта на място, 

след предварителна уговорка с възложителя по реда за комуникация в Обявлението.  

 

II. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ НА 

ИМОТА. 

  

 1. Местонахождение - местонахождението на обекта е поземлен имот с 

идентификатор № 38978.900.6715 по КК и КР на гр. Костинброд, представляващ УПИ 

ХIІІ-За църква, , кв.96 по плана на гр. Костинброд. 

 

 2. Съществуващо положение на имота и сградата 

Строителството на православния храм, предмет на поръчката, е започнато през 

2012 г., но е недовършено. 

Православният храм е с размери по план 15.80м/23.65м., с камбанария и един 

купол. Сградата е ситуирана според изискванията на канона - олтара е на изток. 

Конструкцията е масивна - стоманобетонови греди, колони и плочи. 

Външните ограждащи стени са с дебелина 25см,, а вътрешните разпределителни 
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с дебелина 12см и 25 см. 

Технико- икономическите показатели на сградата са: 

•  Застроена площ - 290.0 м2 

•  РЗП- 558.0м2 

 

ІІІ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ  РАБОТИ 

 

Обектът е IV-та категория съгласно чл. 7 от Наредба № 1 за Номенклатурата на 

видовете строежи на МРРБ и чл.137, ал.1, т.З от ЗУТ. За обекта има издадено и влязло в 

сила разрешение за строеж № 18/14.02.2012 година. 

За предвидените за изпълнение дейности Община Костинброд е подготвила 

количествена сметка, приложена към документацията за участие.  

 

По ЧАСТ „АРХИТЕКТУРА“ 

 

ПОКРИВИ И ФАСАДИ 

 

1. Работи по фасади: 

Предвидени са дейности за изпълнение на топлоизолационна система с EPS с 

дебелина 10 см, обръщане около отвори с XPS с дебелина 2 см. Направа на 

топлоизолационна система с XPS с дебелина 5 см в цокълна зона и обръщане на отвори в 

цокълна зона с XPS с дебелина 2 см. Направа на външна шпакловка със стъклотекстилна 

мрежа. Доставка и монтаж на външни подпрозоръчни первази от врачански камък. 

 

2. Работи по покриви: 

Предвидени са следните дейности по покриви: 

- Доставка и полагане на подпокривно фолио; 

- Направа на покривно покритие с керамични капаци по куполи, като се предвижда 

да се използват съществуващите на място; 

- Направа на двойна летвена скара и доставка и монтаж на керамични керемиди; 

- Направа на сачак под стрехи; 

- Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина: 

- Направа на обшивка към стена от поцинкована ламарина; 

- Доставка и монтаж на водостоци от поцинкована ламарина; 

 

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ 

1. Довършителни работи по Сутерен 

- Направа на циментова замазка и настилка от гранитогрес; 

- Направа на шпакловка по стени и тавани и боядисване с латекс; 

- Довършване на санитарни помещения. 

 

 2. Довършителни работи по стълбище: 

- Да се изпълнят дейности за довършване на настилките; 

- Да се изпълнят шпакловка по стени и тавани и боядисване с латекс; 
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- Да се изпълни метален парапет с височина 1,10 м. 

 

3. Довършителни работи ниво кота +3.60 

- Предвидени са дейности за довършване на настилките 

- Да се предвиди изграждане на парапет на междинно ниво и подпрозоречни 

первази от врачански камък 

 

 4. Довършителни дейности в помещения „за магазинчета“: 

- Да се изпълнят дейности за довършване на настилките; 

- Да се изпълнят шпакловка по стени и тавани и боядисване с латекс; 

- Да се изпълни доставка и монтаж на PVC вратопрозорци. 

- Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори. 

- Доставка и монтаж на външни подпрозоречни первази от врачански камък. 

 

5. Довършителни дейности по площадка: 

- Да се изпълнят дейности за довършване на настилките. 

 

6. ОРНАМЕНТИ ПАРТЕР 

Материали и труд 

- Да се предвиди доставка и монтаж на капители - колони и арки, детайлизирани в 

КС. Капителите да бъдат изработени от мрамор и да бъдат изпълнени от 2 части. 

Арките за обличането на вратите да бъдат с профил прав и дъга, изработени от 

материал: мрамор – тип „Кавала“, съгласно проектната документация. 

 

 По ЧАСТ „ЕЛЕКТРО“ 

- Да се изпълни прозвъняване на съществуващата електроинсталация.  

- Предвижда се да се изгради довеждащо електрозахранване: Да се доставят табла - 

ГРТ и РТ; да се изтеглят кабели за захранване и да се монтират ключове и 

контакти и стенен аплик.  

- Предвидено е да се изпълни заземяване и мълниезащита. Направа на контролни 

замервания и издаване на сертификат от лицензирана лаборатория. 

 

По ЧАСТ „ ОВК“ 

- Предвидени са дейности за довършване на отоплителната инсталация, както 

следва: 

- Доставка и монтаж на радиатори за сутерен и всички съпътстващи дейности; 

- Доставка и монтаж на радиатори за помещения „за магазинчета“ и всички 

съпътстващи дейности. 
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По ЧАСТ „ ПАРКОУСТРОЙСТВО“ 

Вертикална планировка: 

Предвидено е доставка и монтаж на парково осветление със 16 броя осветители и 

захранване към него/съгласно схема/, изграждане на ажурна ограда с мрежа и колове на 

височина 1,20 м., подравняване на терена и изпълняване на вертикална планировка и 

затревяване и изграждане на алеи с бетонни павета. 

 

 ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

 Доставката на всички материали и оборудване, необходими за изпълнение на 

строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя. 

 На строежа да се доставят само строителни продукти, които притежават 

подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в 

сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им 

технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и 

нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и 

строителство. 

Продукти Стандарти и технически изисквания 

Дървени 

конструкции и 

покрития 

Фасониран дървен материал. Класификация по външен вид 

на широколистна дървесина. Дъб и бук БДС EN 975-1:2009 

Фасонирани дървени материали от иглолистна дървесина 

БДС EN 1313-1:2010 

Покривно 

покритие с 

керамични капаци 

по куполи и 

керамични 

керемиди 

EN1304 

Поцинкована 

ламарина 

В съответствие с EN 10346-2009/EN10143 

EN10204/2.2 

Мазилка на 

гипсова основа 

Съгласно БДС EN 13279-1, БДС EN 13501-1 

Време начало на свързване - >20 min 

Реакция на опън - клас А1 

Латекс - осигуряващ висока покриваемост: клас 2 съгласно 

БДС EN 13300 

- устойчивост на мокро триене: клас 2 съгласно БДС EN 

13300 

- прахоотблъскващ 

- зърнометричен състав - под 100 микрона 

Плочки - теракот, 

фаянс, 

гранитогрес 

клас - А 

- група на водопоглъщаемост - група I, ниска 

водопоглъщаемост  Е<3% /за гранитогрес Е<0.5%/ 

- Индекс на триене - COF > 60 

- Издръжливост на износване и натоварване съгласно 
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европейски стандарт EN 154 (PEI) - PEI IV /за подовите 

настилки/ и PEI 0 /за облицовъчните плочки за стена/ 

дебелина на плочката - минимум 8мм /за гранитогрес 9мм/ 

Настилките в мокрите помещения да се изпълняват с 

наклон 0,5% към подовите сифони. 

Лепило за плочки клас С2Е 

 - Лепило за плочки на циментова основа с подобрени 

характеристики и по-голямо отворено време за работа 

Топлоизолационна 

система с EPS с 

дебелина 10 см 

EN 13163 

коефициент на топлопроводимост X =0,035W/mK 

Топлоизолационна 

система с XPS 

2см, в цокълна 

зона 

Екструдиран полистирен (XPS) съгласно EN 13164 

Външни 

подпрозоречни 

первази от 

врачански камък 

БДС 7718-74 {Материали строителни скални. Класификация) 

БДС 8263-90 

Дограма PVC 

PVC петкамерна, със стъклопакет 24 мм с едно високо енергийно 

стъкло, с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m2K 

БДС EN 14351-1 

При приемането на дограмата изпълнителят задължително 

представя на възложителя производствената спецификация за 

изработката й и декларация за съответствие. 

Алуминиева 

дограма 

Алуминиева дограма с прекъснат термомост и стъклопакет 24 мм 

с две високо енергийни стъкла, с коефициент на 

топлопреминаване 1,70 W/m2K 

Ел. табла 
Метално, с изнесена ръкохватка, неръждавейка, прахово 

боядисано с покритие min 80 микрона 

Осветление 

БДС EN 12464-1/2004 г. - Санитарно-хигиенни норми за 

изкуствено осветление на промишлени и обществени и жилищни 

сгради 

Алуминиеви 

радиатори 
БДС EN 442-1 

 

Всички материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежите трябва да 

са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за 

употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените 

строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно 

изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите 

нормативни актове към него. 

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат 

отстранявани от строежите и заменяни с материали и оборудване, одобрени по 

нареждане на Възложителя. 
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Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до 

строежа, работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и 

оборудване и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, 

като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за 

получаване на правото за такъв достъп. 

 

V. УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО 

 

 Строителните работи следва да бъдат извършвани съгласно спецификацията на 

строително - ремонтни дейности. 

 Преди започване на строително – ремонтните  работи предвидените материали за 

влагане в обекта се представят за одобрение от Възложителя.  

 Строителните отпадъци да се извозват периодично на регламентираните сметища.  

 При осъществяване на строителните работи всички съществуващи елементи от 

сградата да се пазят от повреди увреждащи тяхната експлоатационна годност.  

 Всички повреди, причинени поради недобра организация или небрежност от 

работниците на Изпълнителя се възстановяват от Изпълнителя за негова сметка. 

 При изпълнение на строителните работи да се има предвид следното: 

 Ползването на вода за строителни и битови нужди ще се осъществява от 

съществуваща водопроводна мрежа.  

 Изпълнителят да осигури преносими химически тоалетни, като мястото им за 

монтаж ще се уточни допълнително.  

 В обхвата на поръчката се включва изпълнение на строителни и монтажни работи, 

доставка на необходимите за това суровини и материали, използваните при 

изпълнението механизация, работна сила, услуги и дейности, в съответствие с 

изискванията на техническата спецификация, както и дейности по отстраняване на 

дефекти в гаранционните срокове. 

 В стойността да са включени и всички видове работи по организацията и 

безопасността при изпълнение на СМР. 

В процеса на строителството Изпълнителят следва да ограничи своите действия 

единствено в рамките на работната площадка. 

Всички СМР следва да се изпълняват според действащите правила на норми за 

строителството, за противопожарна безопасност и безопасност на труда.  

При изпълнението и приемането на описаните видове работи да се спазват 

правилата за изпълнение и приемане на съответните видове работи. 

Изпълнителят следва да представя на Възложителя необходимата документация 

за освидетелстване, отчитане и заплащане на СМР – актове, подробни количествени 

сметки за извършените видове СРР, протоколи за изпитвания, сертификати и др., 

съгласно Наредба №3/2003г. към ЗУТ и действащите нормативни актове.  

 

VІ. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
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Мерките за опазване на околната среда трябва да отчитат въздействията, свързани 

със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на 

негативни последствия. Мерките следва да бъдат разработени за конкретния строителен 

обект. Тук следва участникът да отчете обстоятелството, че обектът се изпълнява в 

рамките на населено място – урбанизирана територия, като основната дейност и работа 

на администрацията на сградата ще продължи и по време на строителството. 

Необходимо е да се предвиди изпълнението на строителството да бъде извършено така, 

че по никакъв начин да не се наруши екологичното равновесие, да не се създадат 

предпоставки за увреждане на населението, и да не се нарушава работния процес на 

останалата част от сградата. 

След приключването на строителството, изпълнителят следва да почисти изцяло 

строителната площадка и прилежащия терен, като заличи всички следи от извършените 

строителни работи, в това число да извози до депо всички строителни отпадъци. 

 

VІI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

  

Гаранционен срок 

 Предложеният гаранционен срок за извършените строителни и монтажни работи 

следва да не бъде по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, 

ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълъг от два пъти посоченият срок, регламентиран в 

цитираните нормативни актове. 

 Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на Разрешението за 

ползване на строежа. 

 Отстраняване на дефекти, появили се при експлоатация на строежите 

 Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с 

протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол 

незабавно се изпраща на Изпълнителя с указан срок за отстраняване на дефекта. 

 При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени 

некачествени материали или оборудване или некачествено извършени работи от 

Изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от 

Възложителя. 

 Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежите са 

имал проявен дефект, до неговото отстраняване. 

 

VІII. БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 

 

В съответствие с разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд, 

Изпълнителят следва: 

- да спазва стриктно Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд, действащите държавни и ведомствени правилници, да осигури 

здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СРР. 



 

Page 8 of 9 

- да спазва Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за 

провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от 

министъра на труда и социалната политика (Обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 

1.01.2010 г.) 

- да спазва Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни 

и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 

оборудване, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на 

здравеопазването, и НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните 

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

и монтажни работи (Обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)  

- да провежда всички необходими инструктажи и обучения на своите работници, 

служители и подизпълнители (ако използва такива), съгласно нормативните актове по 

безопасност и здраве при работа. 

- да извършва регистрирането и отчитането на трудовите злополуки с 

работниците и служителите си, съгласно Наредбата за установяване, разследване, 

регистриране и отчитане на трудови злополуки (Обн. ДВ. бр.6 от 21 януари 2000 г., изм. 

ДВ. бр.61 от 25 юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19 февруари 2002 г.), като незабавно 

уведомява Възложителя при станали произшествия и злополуки на обекта и включва 

негов представител в разследването на случая. 

- при наличие на Подизпълнители, Изпълнителят поема изпълнението от 

произтичащите от това задължения. Независимо от възможността за използване на 

подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на 

изпълнителя. 

- да осигури лични предпазни средства и специално работно облекло, като 

изисква задължителното им използване по време на работа, също така при необходимост 

да осигурява и средства за колективна защита. 

- да осигури на Възложителя възможност за контрол и изпълнява всички 

разпореждания, дадени от органите по Безопасност на труда и Безопасност на превозите. 

- да осигури механизацията, участваща при изпълнението на строителните 

дейности, да бъде технически изправна и да отговаря на всички изисквания за сигурност 

и безопасност на движението, и да бъде снабдена с необходимите пътни и превозни 

документи. 

- при спиране изпълнението на строително-монажните работи от контролните 

органи поради нарушаване на правилата за безопасност на труда и превозите или други 

причини, всички негативни последствия са за сметка на Изпълнителя.  

 

IХ. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

 

При изпълнението на СМР на обекта, Изпълнителят е длъжен да се спазват 

следните нормативни документи: 

1. Закон за устройство на територията; 

2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 

3. Закон за камарата на строителите;  
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4. Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

строителните продукти; 

5. Наредба № 2 от 31 юли 2013 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 

6. Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

7. Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на 

движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и 

улиците; 

8. Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

9. Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд на работните места при използване на работното оборудване; 

10. Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, 

хигиена на труда и противопожарна охрана;  

11. Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и 

противопожарна охрана;  

12. Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на 

риска; 

13. Наредба № 2 от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и 

приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения; 

14. Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството; 

 15. Други нормативни актове, съотносими към предмета на поръчката.  

 

Изготвил: Закрити данни, съгл.чл.2 ЗЗЛД........... 

Арх. Веселин Клянев 


