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ТОМ II - КНИГА II  

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

1. В съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 
възложител на настоящата обществена поръчка е кметът на Община Годеч, в 
качеството му на орган на изпълнителната власт в общината съгласно чл. 139, 
ал. 1 от Конституцията  и чл. 38, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА). 

2. Договорът за възлагане на обществената поръчка се сключва по реда и при 
условията на ЗОП между определения изпълнител и Община Годеч.  

ГЛАВА ВТОРА 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Предмет на обществената поръчка: 

Предмет на обществената поръчка е „Изпълнение на строителни и монтажни работи 
за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин“, находящо се в УПИ II -  за 
детско заведение, кв. 14  по плана на гр. Годеч”. 
Поръчката е с основен код съгласно номенклатура в Общия терминологичен речник, 
приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 
ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените 
поръчки (CPV): 
• 45200000  – Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или 
на части от тях; гражданско строителство. 
Съгласно инвестиционния проект и сметките към него, в предмета на поръчката са 
включени по отделните проектни части следните групи работи: 
• Част „Архитектурно-строителна“ - демонтажни работи; облицовки и боядисване по 
стени; настилки и замазки; покривни работи; дограми; фасадни обработки; 
• Част „Водоснабдяване и канализация“; 
• Част „Електрическа“ – ремонт инсталации в помещения; мълниезащитна инсталация; 
външно осветление и площадкови инсталации; 
• Част „Вертикална планировка“ – благоустрояване на дворно пространство, 
преустройство на рампа, външни площадки, ограда, паркоустройство и 
благоустройство. 
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Възложителят ще възложи в отделна обществена поръчка доставката на оборудване и 
обзавеждане, съгласно чл. 165 от ЗУТ. 
Обхватът на строителните и монтажните работи, предмет на поръчката, както и 
изискванията към начина на изпълнение на работите и влаганите строителни материали 
и детайли, са определени в изработения инвестиционен проект във фаза „технически 
проект“, с който възложителят разполага, както следните приложения към него: 
• подробни количествени сметки (съгласно чл. 21, ал. 3 от Наредба № 4 от 21 май 2001 
г.).  
• технически спецификации на предвидените за влагане строителни продукти 
(материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в 
съответствие с действащи норми и стандарти (съгласно чл. 21, ал. 2 от Наредба № 4 от 
21 май 2001 г.). 
Съгласно чл. 31, ал.1, т. 2 от ЗОП възложителят публикува инвестиционния проект в 
профила на купувача, когато се изисква за подготовка на офертата - при възлагане на 
обществени поръчки за строителство. 

Технически спецификации. 
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на 
обществената поръчка са подробно индивидуализирани в техническите спецификации, 
които съдържат изискванията на Възложителя. Техническите спецификации, 
съставляват неразделна част от договора за строителство, сключен с избрания 
изпълнител. 
По отношение на евентуално посочени в техническите спецификации конкретни 
стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, 
възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и техните еквиваленти. 
При изпълнение на всички работи се изисква спазване на съответните технологии и 
влагане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти. В настоящите 
спецификации са описани изискванията за материалите и за качеството на изпълнение 
на работите. Всички  материали и работи, които трябва да се вложат и изпълнят в 
обектите, трябва да отговарят на описаното в техническите спецификации и 
инвестиционния проект. 
Всеки вид работа, описана в една от частите, без да е описана в останалите, ще се 
тълкува като продължаваща във всички тях, за да бъде обекта напълно завършен в 
съответствие с инвестиционния проект. 
При изпълнението на работите изпълнителят следва да приложи, съгласувано с 
възложителя, подходяща организация на работите, която осигурява безконфликтно 
провеждане на работата на детското заведение, като минимум както следва: 
• Изпълнителят трябва да предвиди в графиците прекъсвания на работата на детското 
заведение в случаите, когато това се налага за изпълнение на работите; 
• Изпълнителят трябва да осигури изпълнение на работите в почивни и празнични дни, 
както и многосменен режим на работа; 
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• Изпълнителят трябва да осигури метални прегради и ежедневно почистване на 
строителната площадка. 
Приложима нормативна уредба. 
Строителството предмет на поръчката трябва да бъда изпълнено в съответствие с 
изискванията на следните нормативни актове: 
• Закон за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 януари 2001 г., посл. изм. и 
доп. ДВ. бр.13 от 7 февруари 2017 г.); 
• Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ. бр.124 от 23 декември 
1997 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 октомври 2015 г.); 
• Закон за управление на отпадъците (Обн. - ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., посл. изм. и 
доп., бр. 105 от 30 декември 2016 г.); 
• Закон за техническите изисквания към продуктите (Обн. ДВ. бр.86 от 1 октомври 
1999 г., посл. изм. ДВ. бр.101 от 22 декември 2015 г.); 
• Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на 
строителните продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ, бр. 14 от 20 
февруари 2015 г.) 
• Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.65 от 19 
Август 2016г. 
• Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Обн. 
ДВ. бр.37 от 4 май 2004г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.90 от 15 ноември 2016г.); 
• Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и 
сигнали за безопасност и/или здраве при работа (Обн. ДВ. бр.3 от 13 януари 
2009г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 23 юни 2015г.); 
• Наредба № РД-02-20-2 от 8 юни 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и 
приемане на хидроизолационни системи на строежите (Обн. ДВ. бр.47 от 21 юни 
2016г.); 
• Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар (Обн. ДВ. бр.96 от 4 декември 
2009г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 януари 2017г.); 
• Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали (Обн. ДВ. бр.89 от 13 ноември 2012г.); 
• Наредба № 1 от 12януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността 
на площадките за игра (Обн. ДВ. бр.10 от 6 февруари 2009г., посл. изм. и доп. ДВ. 
бр.69 от 8 септември 2015г.). 

Отговорност на строителя. 
Строителят носи отговорност за: 
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1. изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с 
изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на 
строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на 
хората на строителната площадка; 
2. изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти 
и други в съответствие с основните изисквания към строежите, както и за спазване на 
технологичните изисквания за влагането им; 
3. своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, 
удостоверяващи обстоятелствата по т. 1 и 2; 
4. съхраняването на екзекутивната документация и нейното изработване, когато от 
възложителя с договор не е възложено на друг участник в строителството, както и за 
съхраняването на другата техническа документация по изпълнението на строежа; 
5. съхраняването и предоставянето при поискване от останалите участници в 
строителството или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на 
строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ и актовете и протоколите, съставени по време на 
строителството; 

Изисквания към изпълнението на работите. 
Възложителят определя следните изисквания към материалите, работите и 
използваните механизация и оборудване, чрез посочване на стандарти и определяне на 
работни характеристики: 

Изисквания към полагането на хидроизолация. 
Не се допуска полагане на хидроизолация и на хидроизолационна система преди 
завършване на предварителните работи, свързани с изпълнението на водоприемници, 
улуци, пресичания, преминавания, обшивки и др. Основата, върху която се полага 
хидроизолацията и хидроизолационната система, се изпълнява в съответствие с 
проектните изисквания и решения. 
Повърхността на основата, върху която предстои да се полага хидроизолация, трябва да  
е равна  съгласно проекта и без места с обратен наклон. Преди да пристъпи към 
изпълнението на хидроизолационните работи, трябва да се провери дали повърхността 
на основата е достатъчно суха.  
При изпълнение на хидроизолациите да се спазва Наредба № РД-02-20-2 от 8 юни 2016 
г., стандартите и инструкциите на производителите на хидроизолационни системи:  
• Хидроизолационните материали: БДС EN 13707: 2013 и БДС EN 13707: 2013/NA:2017 
или еквивалент,  
• Подложните слоеве за покривни покрития: БДС EN 13859-1:2014 или еквивалент. 

Изисквания към изпълнението на тенекеджийски работи 
При изпълнение на тенекеджийските работи се използва поцинкована стоманена 
ламарина, гвоздеи скоби, композиции, асфалтова мушама. Съединяването на отделните 
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листове трябва да става на фалц или с летви без запояване. Ламарината не трябва да 
има мехури, при обработка да не се олющва и да не се пука. За закрепване се използват 
поцинковани елементи (гвоздеи и др.). Всички материали, които се закрепят върху 
поцинкована ламарина, предварително се поцинковат или ламарината се почиства и 
покрива плътно с асфалтов лак. Не се допуска непосредствено съединяване на 
елементи, които си оказват взаимно влияние. 
Поцинкованата стоманена ламарина трябва да отговаря на следните стандарти: БДС EN 
10346:2015,  БДС EN 10143:2006 или еквиваленти.  

Изисквания към полагане на топлоизолация 
Транспортиране и съхранение на материали и изделия за покрития на покриви, 
хидроизолации, пароизолации и топлоизолации трябва да се извършва при спазване на 
изискванията на съответните стандартизационни документи за всеки вид материал. 
Замяна на предвидените материали се допуска само при съгласие на възложителя. 
Топлоизолационните изделия (плочи, платна) се лепят с лепилен слой, съгласно 
съответната технология на производителя. Употребяват се във въздушно сухо 
състояние. Повърхностите на конструкциите, които трябва да изолират, се почистват 
добре, изсушават и предпазват от влага, преди да започне полагането на 
топлоизолационния слой. При полагането на плочите трябва добре да лягат на основата 
и плътно да се допират една до друга. Плочите се полагат като се притискат се към 
основата като се съблюдава равнинността на готовия продукт. За закрепване се 
използват пластмасови крепежни елементи (дюбели) – 6 бр./м2, съгласно техниката за 
полагане. Непосредствено след полагането на топлоизолационните материали трябва да 
се покриват със съответните слоеве.  
За стените след технологично необходимия престой на топлоизолациите се полага 
фибромрежата (армирането) с лепилен слой 2 мм, отдолу нагоре с притискане в 
лепилния слой, като се осигурява застъпване 15 см. Върху мрежата се изпълнява 
шпакловка. Предварително може да се шприцова с разтвор върху стената, след което да 
се нанесе финалният слой шпакловка с дебелина 10 мм.  
Не се допускат хидроизолационни, пароизолационни и топлоизолационни работи на 
открито при валежи (роса, дъжд, слана и сняг). 
Топлоизолационните продукти EPS следва да отговарят на следните стандарти: БДС 
EN 13163:2012+A2:2017 или еквивалент. Топлоизолационните продукти ХPS следва да 
отговарят на следните стандарти: БДС EN 13164:2012+A1:2015 или еквивалент. 
Топлоизолационните продукти вата следва да отговарят на следните стандарти: БДС 
EN 13162:2012+A1:2015 или еквивалент. Топлоизолационните продукти лепила следва 
да отговарят на следните стандарти: БДС EN 13 499:2004 или еквивалент. 
Ръбохранители и капкоуловители трябва да се предвидят за всички топлоизилациони 
системи, където е необходимо. 

Изисквания към изпълнението на довършителни работи  
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Довършителните работи се изпълняват в следния ред: мазилки, облицовки и 
бояджийски работи. 
Преди започване на довършителните работи трябва да бъдат завършени и изпитани 
всички инсталации (ВиК, отопление, осветление и др.). Работите, подлежащи на 
закриване, се приемат предварително и се освидетелствуват с акт за скрити работи 
съгласно нормативната база. 
Довършителните работи трябва да отговарят на изискванията на възложителя, за всяко 
помещение, по вида на материалите (марка на разтвора, цвят и размери на 
облицовъчните плочи и др.) и съответните стандартизационни документи (БДС) или 
еквивалент. Всички основни и спомагателни материали трябва да отговарят на 
изискванията на проекта и на съответните БДС или еквиваленти. При липса на 
маркировка и удостоверение за качеството (или при съмнение за качеството) и след 
продължително съхранение материалите преди употреба се подлагат на контролно 
изпитване в лаборатория за държавни изпитвания. 
При зимни условия довършителните работи се изпълняват само ако са взети 
допълнителни мерки. Вътрешните работи се изпълняват при постоянно действуваща и 
безопасна система за отопление и вентилация. Температурата в помещенията трябва да 
бъде най-малко плюс 10°С, а относителната влажност - не повече от 70%. 
Температурата се измерва до външните стени на височина 0,5 m от пода. Тези условия 
се поддържат най-малко два дни преди започване на работите, денонощно по време на 
изпълнението им и след това толкова, колкото е необходимо за достигане и запазване 
качествата на завършените работи. 
Мазилките се изпълняват поетажно отгоре надолу. Нанасянето на всеки следваш пласт 
от мазилката трябва да става след свързването и втвърдяването на предишния. При 
външните мазилки най-напред се изпълняват корнизите. Дебелината на пластовете на 
мазилката, ако не е указано друго, не трябва да превишава: 
• За многопластова мазилка:  а) за хастара - 15 mm;  б) за покриващия пласт - 5 mm; 
• За еднопластова мазилка - 15 mm. 
За разтворите за мазилки се използват гасена вар (варова каша) и хидратна вар (гасена 
вар на прах). Варта трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 459-1:2015 и БДС 
EN 998-1:2016 или еквиваленти. Варовата каша трябва да е отлежала най-малко 30 дни. 
За мазилки се използват портландцименти от вида 20 ПЦ и шлакспортландцименти 
(ШПЦ) с марка най-малко 250. Циментите трябва да отговарят на БДС EN 197-
1:2011/NA:2013, БДС EN 197-2:2014 или еквиваленти. Използването на други цименти 
се допуска само ако е поискано от възложителя. 
Естественият пясък (речен, трошен, от хвостове и др.) трябва да отговаря на БДС  EN 
13139:2004 или БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2017 или еквиваленти. Преди 
употреба пясъкът трябва да бъде пресят. Химическите добавки трябва да отговарят на 
общите изисквания на БДС EN 934-2:2009+A1:2012 - на съответния документ (ОН или 
БДС) или еквивалент за конкретната добавка. Водата за приготвяне на разтворите, за 



 

 

 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони  

Европа инвестира в селските райони 
 

 
“Този документ е създаден в рамките на Договор № 23/07/2/0/00256 от 08/12/2017г. по проект: „Ремонт и 

преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин“, находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
Община Годеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган.“ 
 

подготовка на основата за поддържане на влагата трябва да отговаря на изискванията 
на БДС EN 1008:2003 или еквивалент. 
Мазилките се изпълняват с разтвори, които отговарят на стандарт: БДС EN 998-1:2016 
и БДС EN 998-2:2016 или еквиваленти. Работният състав на разтворите (рецептите, 
които се използват на обекта) се установява с проектиране съобразно наличните 
материали и особеностите на обекта и се контролира от възложителя. Изпитванията се 
провеждат по БДС EN1015-1:2001 или еквивалент. Максималното зърно на пясъка не 
трябва да бъде повече от 5 mm за хастара и 2,5 mm за фината. При специалните и 
декоративни мазилки максималното зърно се предписва в проекта. 
Разтворите за мазилки, при нанасянето им, трябва да имат консистенция (ако в проекта 
не е предписано друго) както следва: 
• за шприца - над 12 сm; 
• за основния пласт (хастара) от 7 до 9 сm (при гипсови разтвори от 8 до 10 сm); 
• за покриващия слой (фината) от 10 до 12 сm. 
При машинно полагане на разтворите консистенцията им се определя според 
предписанията за съответното оборудване. 
Разтворите за мазилки трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 998-1:2016 или 
еквивалент и в момента на полагането да не са десертирани (разслоени). Не се допуска 
използването на изсъхнали разтвори, преразбъркани на обекта с добавка на вода. 
Външните мазилки се изпълняват с вароциментови и циментови разтвори. 
Преди изпълнението на мазилките се прави проверка на основата и се отстраняват 
всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Мазилката не се изпълнява върху 
замръзнали и мокри места. Годността на основата се освидетелствува с акт за скрити 
работи.  
Всички повърхности преди измазването се проверяват и геометрически: за отклонение 
от размерите, за вертикалност и хоризонталност на плоскостите и др. За осигуряване 
дебелината и равнинността на хастара на мазилката се монтират водещи профили от 
метал или дърво или се изпълняват водещи ленти (майки) от разтвор. 
Всички монтажни отвори, дупки, неравности и други дефекти по основата се 
отстраняват най-малко 1 ден преди полагането на мазилката. Всички гладки и плътни 
(бетонни, каменни и др.) повърхности се почистват и обработват (чрез награпяване, 
бучардисване и др. подобни) за осигуряване на сцепление на мазилката с основата. 
След обработката повърхностите се измиват с вода и се шприцоват с циментопясъчен 
разтвор.При изпълнение на мазилките, се спазва следната последователност на 
технологичните операции: 
 1. почистване и подготовка на повърхностите; 
 2. проверка геометричните размери, вертикалност и хоризонталност; 
 3. полагане на водещи профили или ленти; 
 4. нанасяне на шприц; 
 5. нанасяне на основния пласт (хастара); 
 6. изравняване на основния пласт; 
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 7. нанасяне на втори слой от основния пласт (ако е нужно); 
 8. заглаждане на втория слой; 
 9. обработка на ъглите по стени и тавани; 
 10. нанасяне на покриващия пласт (фината); 
 11. заглаждане (изпердашване) на покриващия пласт; 
 12. оформяне около ръбовете, отвори и др. детайли. 
Облицовките се изпълняват като видимо покритие по стените и таваните от плочи, 
разтвори и специални металически закрепващи детайла. При дребноразмерни плочки 
(керамични, стъклена, от синтетични материали и др.) облицовката може да се изпълни 
само чрез залепване. Облицовките имат различни защитни и декоративни функции в 
зависимост от вида на материалите и начина на изпълнението. При външните 
облицовки трябва да са завършени изолациите и засипването на основите и да е 
изпълнен цокълът на сградата. Вътрешните и външни облицовки се изпълняват след 
завършване мазилките.  
Преди изпълнението на облицовките трябва да бъдат изпълнени всички други работи, 
от които може да стане зацепване или повреждане на облицованите повърхности. 
Повърхностите, подложени на облицоване, не трябва да имат отклонения по-големи от 
допустимите за съответния вид конструкция и трябва да бъдат чисти от всякакви 
замърсявания. Преди започване на облицовката се прави проверка, съставя се акт за 
скрити работи. 
Облицовъчните плочи от естествен камък трябва да отговарят на изискванията на БДС 
EN 1469:2015 или еквивалент. Керамичните облицовъчни материали трябва да 
отговарят на следите стандарти: 
 1. фаянсови плочи БДС EN 14411:2016 или еквивалент; 
 2. плочки за вътрешни облицовки БДС EN 14411:2016 или еквивалент; 
 3. плочки за външни облицовки БДС EN 14411:2016 или еквивалент; 
 4. плочки теракотни и каменинови БДС EN 14411:2016 или еквивалент. 
Видът и марката на разтвора се избират и означават съгласно БДС EN 998-1:2016 или 
еквивалент. При външните облицовки от естествени каменни плочи, бетонни плочи, 
керамични и стъклени плочки се използват циментови разтвори с марка най-малко 100. 
Керамичните и стъклени плочки могат да се залепват с лепила само ако е доказана 
годността им за външни облицовки. 
Преди започване на облицовките се извършва сортиране на плочките по размер и по 
цвят, като повредените и с външни дефекти плочки се отстраняват. 
За залепване на плочките, се използват пластични вароциментови разтвори с 
консистенция от 5 до 8 сm, а при фаянсовите плочки - от 7 до 9 сm; дебелината на 
залепващия разтвор трябва да бъде до 15 mm. Преди залепването на плочките се 
почиства основата. Тухлените стени се напръскват с вода. Каменните и бетонни стени 
се почистват и напръскват с вода и се "шприцоват" с циментопясъчен разтвор. 
Гладките и плътни плоскости предварително се награпяват механически. 
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Преди залепването керамичните плочки се потапят за кратко време във вода, след което 
се нареждат изправени. При плочки с водопопиваемост над 10% водонапиването трае 
до 5-6 мин., при водопопиваемост под 10% до 3-4 мин. Камениновите плочки не се 
потапят във вода, а тилната им страна се почиства с мокра четка или тъкан. 
При използване на лепила плочките не се мокрят, а се обработват според описанията за 
съответното лепило, като основата се подравнява с вароциментов разтвор, ако не е 
предписано друго. Между плочките се оставят фуги с ширина не по-малко от 2 mm, ако 
в проекта не е предписано друго. За спазването на ширината на фугите се използват 
специални шаблони или метални скоби. 
Фугите между плочките се запълват няколко дни след залепването с циментопясъчен 
разтвор, приготвен и оцветен според предписанието на проекта. Преди запълването 
фугите се почистват и напръскват с вода. 
На обекта каменните плочи трябва да са проверени и подредени по цвят и типоразмери. 
Тилната страна на плочите трябва да бъде почистена и измита. Каменните плочи в 
зависимост от дебелината им се залепват или се закрепват към основата, като 
пространството между плочите и основата се запълва или се оставя вентилируемо, 
съгласно проекта. Плочите и при закрепването към основата се монтират с фуги с 
размери и обработка, съгласно проекта. При запълването на пространството между 
плочите и основата с разтвор, плочите не трябва да се разместват. Ако не е предписано 
друго, запълването се извършва на височина до 2 м от нивото на пода. Завършената 
облицовка се почиства, измива се и се подсушава със суха тъкан. 
Вътрешни облицовки при зимни условия се изпълняват само ако са взети допълнителни 
мерки. Температурата на разтворите трябва да бъде над плюс 15°С, а всички други 
материали трябва да са темперирани до температурата на помещението. Основата 
трябва да не е замръзнала и да има влажност до 8%. 
Външните облицовки не се изпълняват при температури на въздуха под плюс 10°С и 
при очаквани минимални температури под плюс 5°С. Облицовките, изпълнени при 
зимни условия, се защитават от атмосферните валежи и от заледяване и заскрежаване. 
При настъпване на трайно затопляне облицовката се проверява, пропуква се, за да се 
установи дали няма отлепени плочи и се отстраняват евентуално появилите се дефекти. 
Материалите и полуфабрикатите за бояджийските работи и тяхното съхраняване трябва 
да отговарят на действуващите стандарти и отраслови нормали. 
Преди боядисването се прави подготовка на основата, почистване от прах и 
замърсявания, изкърпване, шпакловане, грундиране и др.  
Боите се нанасят на тънки пластове, като се изчаква изсъхването на предишния пласт. 
Не се допуска боядисване на външни метални повърхности при наличието на кондензат 
върху тях и при относителна влажност на въздуха над 80%. Не се допуска боядисване 
на фасадите при следните атмосферни условия: 
• в сухо и горещо време при температура на въздуха над 30°С при пряко огряване от 
слънчеви лъчи; 
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• по време на валежи (дъжд и сняг) и след тях, преди достигане на допустимата влага на 
стените; 
• при силен вятър (над 5 м в секунда); 
• при температура под 5°С сводоразтворими бои и покрития и под 0°С със състави, 
съдържащи органични разтворители. 
При зимни условия вътрешните бояджийски работи се извършват при затворени и 
отоплени помещения. Полагането на бояджийските разтвори се извършва при 
температура на най-студената външна стена най-малко плюс 8°С, измерена на 
разстояние 0,5 м от пода, ако не е предписано друго в проекта.  
Водните бояджийски състави се нанасят при температура плюс 8°С, а останалите 
блажни и други бояджийски състави - при температура над плюс 10°С. След полагане 
на водните бояджийски разтвори в помещенията се поддържа постоянна температура 
до изсъхване на боята. При температура под плюс 15°С преди нанасянето на следващия 
пласт разтвор се изчаква най-малко 24  часа. Не се допуска подсушаване на боядисани 
повърхности с блажни бои с топъл въздух от вентилационни тръби, открити котлони и 
мангали. 

Изисквания към поставянето на дограма 
Вратите следва да отговарят на следните стандарти за: 
• Врати : БДС EN 14351-1:2006+A2:2016/NA:2018 или еквивалент. 
• Въздухопропускливост, съгласно БДС EN 1026:2016 и БДС EN 12207:2017 или 
еквивалент;  
• Водонепропускливост, съгласно БДС EN 1027:2016 и БДС EN 12208:2003 или 
еквивалент;  
• Устойчивост на вятър, съгласно БДС EN 12210:2016 и БДС EN 12211:2016 или 
еквивалент. 
• Стъклопакетите да отговаря на БДС EN 1279-5:2005+A1:2011 или еквивалент. 
• Брави и строителен обков: БДС EN 12209:2016 или еквивалент. 
Всички врати да са придружени със сертификат за качество, което ще гарантира 
устойчивост на влага, топлонепропускливост, димозащитеност, ветроустойчивост, 
шумоизолация и здравина на профилите и сглобката (когато се изисква). Не се допуска 
снаждане на стъкла и употреба на стъкла с мехури. Стъклата, които по време на 
експлоатацията са подложени на големи температурни деформации, с оглед 
предпазването им от счупване трябва да се поставят така, че в единият им край да се 
допуска свободно разширение. За стъкла по големи от 15х80 см, се използват гумени 
подложки. Всички размери на дограмата се вземат задължително мярка от място. 
Изисквания към изпълнението на подови  настилки 
Материалите, изделията и полуфабрикатите за изпълнение на подовите настилки и 
всички добавки към тях трябва да отговарят на изискванията на възложителя и на 
съответните стандартизационни документи. Вносните материали, изделия и 
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полуфабрикати трябва да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни 
документи в страната производител, което да е гарантирано с удостоверение за 
качеството. Не се допуска използването на материали и изделия без удостоверение за 
качеството и без технология за прилагането им.  
Входящият контрол върху качеството на доставените на обекта материали, изделия и 
полуфабрикати за подови настилки се провежда в съответствие с изискванията. 
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. 
Съставът, начинът на приготвяне и качествата на материалите и смесите, които се 
приготвят на обекта (грундове, лепила, китове, бетонни смеси, циментови, 
киселиноустойчиви и полимерни разтвори и др.), трябва преди полагането им да са 
уточнени съгласно изискванията на възложителя и потвърдени с протоколи от 
упълномощена лаборатория. 
Повърхността на бетонната основа и на междинните пластове от бетон и 
циментнопясъчни разтвори, върху които ще се полагат други пластове на подовите 
настилки, трябва да е чиста, без прах, строителни отпадъци, маслени петна, слаби 
ронещи се и замръзнали места. 
При теренни подове земната основа трябва да е здрава, с ненарушена структура, добре 
уплътнена и да има изискваната в проекта носимоспособност. Не се допуска полагане 
на настилки върху насипни или растителни почвени пластове, торф и водонаситени 
глинени почви. Не се допуска уплътняване на замръзнали и примесени със сняг и лед 
почви. 
Нивото на земната основа трябва да се намира над зоната на капилярното всмукване на 
почвената вода. Земната основа за бетонни настилки и за подложен бетон под паважни 
настилки трябва да е намокрена. Влажността на пясъчния пласт, върху който се полагат 
паважни настилки от каменни, мозаични и керамични блокчета, плочи и тухли, трябва 
да е не по-голяма от 5%, а при настилки от дървен паваж - не по-голяма от 0,5% 
Не се допуска полагането на пластовете на подовите настилки, ако не е приета 
основата. Основата и всеки междинен пласт на подовите настилки се приемат с актове 
за закрити работи, съставени от инвеститора и изпълнителя. В актовете се посочват 
условията, при които са извършени работите. При констатиране на недостатъци или 
несъответствие с проекта основата или съответният междинен пласт на настилката не 
се приемат до отстраняването на недостатъците. С акт за закрити работи се приемат и 
монтажните и инсталационните работи, които трябва да бъдат завършени преди 
полагането на подовите настилки. 
Запълването на фугите на паважните настилки трябва да се извършва след 
трамбоването и нивелирането на настилките (ако не е предписано друго). 
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Изисквания към полагането на цименто-пясъчни разтвори 
Техническите определения за цименто-пясъчните разтвори, класификации, технически 
изисквания и общи правила за оценяване на съответствието, изпитване и документация 
съответстват на БДС EN 998-2:2016 или еквивалент. 
Според основните им физически и механични свойства на 28 ден, разтворите се 
класифицират по якост на натиск в МРа: М1, М 2.5; М 5; М 10; М 15, М 20 и Мd, 
съгласно БДС EN 998-2:2016 или еквивалент. 
Полагат се върху изолационнионните слоеве или върху стоманобетонна повърхност. 
Цименто-пясъчната замазка се изпълнява от цименто-пясъчен разтвор, марка не по-
ниска от М15. Полагането  трябва да се извършва само след установяване на 
правилното изпълнение на лежащите отдолу елементи. Разтворът се полага върху добре 
почистена и намокрена основа, след което се изравнява и заглажда с помощта на мастар 
и маламашка. 
Консистенцията трябва да отговаря на слягане на стандартния конус 30-40мм. 
Уплътняването се извършва посредством вибриране. Полагането се извършва на ивици 
с ширина до 3м, разделени с фуги. Последните се образуват с помощта на дървени 
летви. След изваждане на летвата фугите се запълват с пълнител. Стандарт: БДС 
EN13813:2003 или еквивалент. 

Изисквания към изпълнението на ел. инсталации 
Всички вложени материали и съоръжения да са съгласно посочените в КС, приложени 
към настоящата документация, както и да отговарят на съответния стандарт по БДС 
или еквиваленти и да се придружават от декларация за съответствие, доказваща 
произхода им и отговарящи на нормативните изисквания 
Осветителните тела трябва да бъдат неподвижно закрепени така, че да не изменят 
първоначално предаденото им направление. Присъединяването на осветителното тяло 
към захранващите проводници трябва да става с клеми. Изпълнителят трябва да  
представи сертификат за всеки вид осветително тяло. Съединенията и разклонителните 
връзки на проводниците и кабелите не трябва да се подлагат на механични усилия. 
Трябва да имат изолация, равностойна на съответния проводник или кабел. Скобите за 
закрепване на проводниците, кабелите и тръбите при праволинейни участъци трябва да 
се поставят на равни интервали и перпендикулярно на осовата линия на проводника. 
Ключовете за осветление се разполагат на стената откъм дръжката на вратата на 
височина 1,1 м. от готов под. Контактните излази са на височина от 0,3 до 1,5м от 
готовия под.  
Всички метални нетоководещи части на ел. табла, осветителните тела и ел. съоръжения 
се зануляват посредством нулево жило на захранващите ги линии, с цел предпазване от 
удар от ел.ток. Всички съоръжения да бъдат с необходимата степен на защита IP. Да се 
използват само стандартни и технически изправни ел.уреди и съоръжения. Доставените 
съоръжения и материали да са нови, оригинални, нерециклирани, неупотребявани и да 
отговарят на всички технически показатели. Да са с доказан произход, да са 
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придружени със съответните сертификати за произход и за качество от производителя 
им. Всички материали  трябва да бъдат съпровождани със сертификат или от 
декларация за съответствие. Да отговарят на нормативно - установените  изисквания за 
качество и за безопасност при употреба от крайни потребители. Всички представени 
документи, свързани с материалите, чието съдържание е на езици, различни от 
българския, трябва да имат легализирани преводи на български език. 
При извършване на електромонтажните работи изпълнителят да спазва действащите 
нормативни документи и разпоредби, Наредба №3 за устройство на ел. уредби и ел. 
проводни линии, Наредба  № Iз-1971 от 29.10. 2009 г. за строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар  и правилниците по техника 
на безопасност и охрана на труда при СМР. При изпълнение на всички строително 
монтажни работи се изисква спазване на съответните технологии и влагане на 
материали, отговарящи на БДС или еквивалент. 
Кабелите трябва да съответстват на стандарти: БДС 16291:1985, БДС 4305:1990 или 
еквивалент. Кутии разпределителни кабелни: БДС 11241:78 или еквивалент. 
Осветителните тела трябва да бъдат в съответствие с: БДС EN 60598-1:2015 или 
еквивалент; Лампи - по БДС EN 61195:2002 или еквивалент. Ел таблата трябва да бъдат 
в съответствие с: БДС EN 60439-1:2011 или еквивалент. Автоматични прекъсвачи да 
съответстват на стандарт: БДС EN 60898-1:2006 или еквивалент. Мълниезащита на 
сгради и съоръжения: БДС EN 62305-1: 2011/AC:2016-11:2016 или еквивалент. 

Изисквания към изпълнението на ВиК инсталации 
Всички вложени материали и съоръжения да са съгласно посочените в КС, приложени 
към настоящата документация, както и да отговарят на съответния стандарт по БДС 
или еквивалент и да се придружават от декларация за съответствие, доказваща 
произхода им и отговарящи на нормативните изисквания. След завършването на 
монтажа на ВиК инсталациите те трябва да се изпитат и приемат преди започване на 
останалите довършителни работи в помещенията.  
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода - 
полипропилен /РР/ - БДС СEN  ІSO / TS 15874-7:2004; БДС EN ISO 15874-1/A1:2013; 
БДС EN ISO 15874-2/A1:2013 или еквиваленти. Пластмасови тръбопроводни системи за 
топла и студена вода от поливинилхлорид (РVС) - БДС СEN  ІSO / TS 15877-7:2014; 
БДС EN ISO 15877-1:2009 или еквиваленти. Поцинкованите тръби и фасонни части 
следва да отговарят на стандарт: БДС EN 1123-1:2003/A1:2005; БДС EN 1123-
2:2006+A1:2008; БДС EN 1123-3:2005 или еквиваленти. Съдовете под налягане трябва 
да отговарят на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия 
надзор на съоръжения под налягане от 19.08.2008 г. 
Тръбите да се закрепват към сградата с конзоли и да се осигури наклон по посока на 
топлоизточника поне 0,003. Разстоянието  между две съседни конзоли да не е повече от 
3 м.  

Общи изисквания към работите и материалите. 
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Всички строителни материали (продукти), при изпълнение на работата да отговарят на 
изискванията по БДС или еквиваленти и да съответстват на изискванията на Наредба № 
РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. Материалите да се представят предварително на 
възложителя и лицето, упражняващо независим строителен надзор за одобрение. 
Строителните продукти, предназначени за трайно влагане трябва да са годни за 
предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите 
в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на 
съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на 
предвидената употреба. 
Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в 
складовете на изпълнителя трябва да 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 трябва да 
бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите. 

Място и срок на изпълнение на поръчката. 
Място за изпълнение на поръчката е ОДЗ „Юрий Гагарин“ гр. Годеч. 
Срокът за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка е от датата на 
неговото сключване до изтичане на минималните гаранционни срокове, съгласно 
Наредба № 2 ОТ 31 юли 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 (Обн. ДВ. бр.72 от 15 август 2003г., посл. изм. 
и доп. ДВ. бр.87 от 31 октомври 2017г.). 
Срокът за изпълнение на дейностите по строителство и работите предмет на 
обществената поръчка е съгласно техническото предложение на участника, но не по-
кратък от 120 (сто и двадесет) и не по-дълъг от 180 (сто и осемдесет) календарни дни. 
Срокът за изпълнение на работите започва да тече от датата  на съставяне на Протокол 
за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на 
строежа (Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2) и изтича на датата на съставяне на 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 
към чл. 7, ал. 3, т. 15) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството (Обн. ДВ. бр.72 от 15 август 2003г., посл. изм. и 
доп. ДВ. бр.65 от 19 август 2016г.) 
Този срок не може да изтича след изтичане на срока на договора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Годеч и ДФ „Земеделие“ – 
Разплащателна агенция. 
Към предложението за изпълнение на поръчката участниците следва да представят 
линеен график за изпълнение на дейностите по строителството и работите - от 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до 
предаване на обекта от строителя на възложителя. Графикът трябва да включва 
предвидените ресурси (труд, материали и механизация)за изпълнение на всички работи 
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в предмета на поръчката и да съответства на капацитета на ресурсите. Графикът също 
така трябва да съдържа критичния път и критичните взаимовръзки между работите. 


