
 

 

УТВЪРЖДАВАМ, 
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(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 
Радостин Радев 

Кмет на община Костенец 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 Предмет на обществената поръчка: “Подобряване материалната база на Основно училище 

„Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Костенец” 

 

 

І. Описание и предмет на обществената поръчка: 

 

            Мястото на изпълнение е град Костенец и по-конкретно сградата на Основно училище „Св. 

Св. Кирил и Методий”,  гр. Костенец.  

 

Техническата спецификация следва да се разглежда като неделима част от 

Документацията за участие в обществената поръчка за строителство. 

Настоящата техническа спецификация представлява комплект от инструкции за 

строителство и съдържа съответните утвърдени от Възложителя технически изисквания и условия 

за произхода, качествата на материалите и строително-монтажните работи.  

Представянето на работите и на материалите трябва да бъде по стандарт, специфициран в 

тази Спецификация. Ако не е направено описание в тази Спецификация, тогава работите и 

материалите ще бъдат по стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или друг 

равностоен европейски стандарт. Всички строителни продукти, влагани в СМР, трябва да 

отговарят на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ. 

 

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението и на следните дейности, които 

са свързани с реализирането на строежа: 

- Oбновяване на двор и спортни игрища на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, 

УПИ I, кв.99 от плана на гр.Костенец 

 - Ремонт на отоплителната инсталация на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, 

УПИ I, кв.99 от плана на гр.Костенец 

 

ІІ. Нормативна рамка: 

Изпълнението на възложените СМР трябва да отговаря на изискванията, установени с:  

► Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти (ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г.). 

При строителството задължително да се спазват следните нормативни актове: 

► Закон за устройство на територията; 

► Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството; 

► Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи; 

► 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; 

► Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

► Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите; 

► Наредба № І-209 от 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност 

на обектите в експлоатация; 

► Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните строително-технически норми; 

► Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 



 

 

► Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;  

► Наредба № 3 / 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО; 

► Наредба № 2 от 2004г. за „Планиране и проектиране на транспортно комуникационните 

системи на урбанизираните територии“ 

 При изпълнение на поръчката следва да се спазват всички останали нормативни актове в 

областта на строителството. 

 

 

ІІІ. Изпълнение на основни дейности. Изисквания за качество на материали и 

изделия. Технология на изпълнение: 

           Обществената поръчка е с цел “Подобряване материалната база на Основно училище „Св. 

Св. Кирил и Методий”, гр. Костенец” 

Проектът е окомплектован в части: Архитектура, Електро, Конструкции, ОВК, Електрическа, ВиК, 

, План безопасност и здраве, част ПУСО. 

Технически показатели:  

 

  1. Oбновяване на двор и спортни игрища на Основно училище „Св. Св. Кирил и 

Методий”, УПИ I, кв.99 от плана на гр.Костенец: 

 

Площ парцел: 7 915кв.м 

ЗП: 1624 кв.м 

РЗП: 4160кв.м 

Сутерен: 630кв.м 

Озеленяване: 21,5% 

 

Дворното пространство на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ не е в добро 

състояние. Асфалтовата настилка е компрометирана от кореновите системи на съществуващата 

едроразмерна дървесна растителност, на много места е пропаднала или напукана, подпорните 

стени са полуразрушени и представляват реална опасност за контузии при игра на учениците. 

Водосточните тръби от покрива са на свободен излив, площадкова канализация няма. Външното 

осветление е недостатъчно. 

Тревните площи са занемарени. Необходимо е санитарно оформяне на короните на 

съществуващите дърветата и премахване на изсъхналите опасни клони. Липсват съоръжения за 

спорт на открито – за колективни игри и лека атлетика.  

Околното пространство, предмет на проекта,  включва активната част на училищния двор, с 

площ около 5268кв.м. 

Проектът предлага зониране на двора – за спорт, за отдих и за представителни прояви. 

Съществуващите подпорни стени се заменят с терасиране на три нива тип амфитеатър с места за 

сядане, обособени в тревни площи.  В прилежащите пространства в близост до игрищата се 

предвиждат мерки за облагородяване – поставяне на нови алейни настилки, поставяне на пейки, 

кошчета за отпадъци, озеленяване, оформяне на цветни лехи.  

Проектът осигурява условия за достъпна среда до всички обекти в училищния двор и до 

входа към топлата връзка посредством четири отопляеми рампи за лица с намалена подвижност. 

По протежение на южната фасада на училището се предвижда наклон на плочника за отвеждане 

на дъждовните води навън от сградата.   

Проектът предвижда едно комбинирано игрище за волейбол и баскетбол с трибуни към него, 

едно игрище за мини-футбол и хандбал, две игрища за народна топка, лекоатлетическа писта с 

прав участък – 60 м. за бягане в четири коридора, зона за хоризонтален скок с пясъчно легло и 

трап за хвърляне на гюле с необходимата площ за засилване към него. Проектът предвижда 

премахване на съществуващата асфалтова настилка. След основно почистване върху получената 

здрава и равна повърхност ще се положат новите плочници и армирана стоманобетонова настилка 

с настилките за спорт. За игрището по мини футбол и хандбал предвиждаме изкуствена трева, за 

лекоатлетическата писта, за игрището за волейбол и баскетбол, двете игрища за народна топка и за 

лекоатлетическите писти предвиждаме - саморазливна спортна акрилна настилка върху 

стоманобетонова армирана настилка. Между баскетболното игрище и игрището за минифутбол, 

както и по протежение на зелената ивица по контура на игрището за минифутбол предвиждаме 

предпазна оградна мрежа с височина 3м. Северно от баскетболното игрище предвиждаме трибуни 

с 84 места от лека метална конструкция с праховобоядисани носещи елементи, пътеки от 

алуминиева рифелова ламарина и пластмасови седалки. 



 

 

С проекта се учеличават зелените площи – обособява се спокойна паркова среда с пейки за 

сядане. Предвидена е чешма за питейна вода с кът за сядане към нея.  

В южния  край на двора е предвиден малък амфитеатър със сцена за артистични прояви и 

учебна стая на открито.        

Дъждовните води от училищния двор се отвеждат към съществуващата дъждовна 

канализация на ул. Пионерска. 

Предвидено е дворно градинско осветление с енергоспестяващи осветителни тела. 

Представен е проект за паркоустройство и благоустрояване на околното пространство и проект за 

вертикална планировка.  

Представен е План за безопасност и здраве, както и План за управление на строителните 

отпадъци. 

    Ел. захранването е от съществуващ стълб за улично осветление с усукан проводник AL/R 

2х6 мм2 до стълб №1 на дворното осветление.  Проектната мощността на обекта е  

1,6 kW. Запазва се съществуващото захранване по фасадата на училището за новите осветителни 

тела.  

            Проектът третира осветлението на двора на училището. То се изгражда със стомано-тръбни 

стълбове с Н=7,2м с двойни и единични рогатки, като на тях ще се монтират осв.тела 

еквивалентни на посочените в инвестиционния проект с LED осветители 58W. За целта  на 

определено място в чертежа е направен разрез с броя на тръбите в съответния сектор и начина на 

полагане. От тръбната мрежа кабелът влиза през долния монтажен отвор на стълба и достига до 

горния монтажен отвор. Връзката със кабел СВТ Зх1,5мм2 става в горния монтажен отвор, който 

се изтегля през рогатката до осветителното тяло.   

Изграждат се шахти при всеки стълб. 

Предвидено е изграждане на тръбна мрежа в изкоп 0,6/0,4. На определени места ще се 

изграждат кабелни шахти. Между шахтите се изгражда нова тръбна мрежа от РVС тръби Ф 50мм. 

Тръбите се замонолитват с бетон. Мрежите се изграждат с наклон 0,1% към шахтите, като в тях се 

прави дренаж с цел отводняването им. 

Трасето на тръбната мрежа и кабелите е необходимо да се маркира със сигнална РVС 

лента. При влизане /излизане/ в шахти и същ. ГРТ, към кабелите да се прикрепят маркировъчни 

табели съгласно ОТН – 10-67. 

При полагането на тръбната мрежа и монтажа на стълбовете, както и при евентуалната 

промяна на трасето на съоръженията на другите инфраструктури е задължително да се спазят 

"Правилата и нормите за подземни и надземни улични проводи и съоръжения". 

Всеки първи, пети, последен и разклонителен стълб ще бъде заземен с кол от ъглова 

стомана L63/63/6 с дължина 1,5м. 

Третият проводник на мрежата да се свързва със заземителите и корпусите на всички 

стълбове. 

След монтирането и преди приемането на обекта следва да бъдат замерени заземленията от 

оторизирана лаборатория, като получените стойности за преходното съпротивление не трябва да 

превишава 10 ома, което се доказва с протокол за проведени изпитания на заземителите. Заедно с 

това се правят и контролни замервания на изолацията на кабела за всяко едно междустълбие, с цел 

откриването на евентуални пробиви в изолацията му , получени при неговото изтегляне. 

 

   2. Ремонт на отоплителната инсталация на Основно училище „Св. Св. Кирил и 

Методий”, УПИ I, кв.99 от плана на гр.Костенец: 

 

Площ парцел: 7 915кв.м 

ЗП: 1624 кв.м 

РЗП: 4160кв.м 

Сутерен: 630кв.м 

 

Сградата на училището е разположена в УПИ I, кв.99 от плана на гр.Костенец , като 

съгласно предоставената от Община Костенец скица имотът има площ от 7 915кв.м. Застроената 

площ на имота е 1624кв.м. Сградата е строена на три етапа- през 1960-те години е построена 

източната част на учебния корпус (три етажа със сутерен), през 1970-те години е построено 

разширение на учебния корпус (три етажа), през 1980-те години е построен физкултурния салон 

(два етажа). Котелното помещение се намира в сутерена на старата част на учебния корпус. 

Първоначално отоплението на училището се е осъществявало с два зидани котела, захранвани с 

въглища посредством вагонетки, задвижвани по релси. В последствие е монтиран котел на 

дизелово гориво, като е изградено нафтово стопанство в двора на север от сградата. 



 

 

Отоплителната инсталация е стара, като през годините на експлоатация са правени частични 

ремонти. Фасадите на учебния корпус са санирани с EPS с дебелина 8 см, а фасадите на 

физкултурния салон и топлата връзка имат топлоизолация от EPS с дебелина 6 см. Фасадите на 

училището са обработени с влагоотблъскаща силикатна мазилка. Дограмата на прозорците е с 

ПВЦ профил.  

Целта на проектната разработка е подмяна на котела и отоплителната инсталация на 

сградата съобразно с приложените мерки за енергийна ефективност на сградата. Новият котел е с 

гориво пелети клас А и с топлинна мощност съобразена с площта и етажността на сградата. 

Топлоносителят е вода. 

Транспортирането на топлоносителя ще се извършва в нова тръбна мрежа. За новата 

инсталация в сутерена се използват съществуващите инсталационни коридори под новата част на 

учебния корпус и сутерена под старата част на сградата. Като цяло се запазват местата на 

вертикалните щрангове с цел избягване на разрушителни работи по конструкцията на сградата. 

Предвиждаме подмяна на радиаторите с алуминиеви във всички помещения. 

За помещението на котелното предвиждаме две нови метални врати с клас на 

пожароустойчивост EI60. 

 

Отчитане и приемане на дейностите: 

► Количеството и качеството на извършената работа се приема от представители на 

Възложителя въз основа на действително измерени и проверени на място количествени показатели 

и представени сертификати и декларации за съответствие на вложените материали. Възложителят 

признава сертификати и от други еквивалентни органи, както и подходящи доказатрелства за 

съответствие. 

►    Отчитането на работата на Изпълнителя се извършва чрез изготвяне и представяне на 

Протокол/Акт (Образец 19) за извършени СМР на даден етап от строителството, подробни 

количествени сметки със схеми и всички придружаващи го документи, съгласно изискванията на 

договора.  

Нередвидените разходи се изплащат до лимита посочен в документация след доказването 

им и одобряването от страна на Възложителя и лицето осъществяващо стоителен надзор. 

 

Изисквания за осигуряване на безопасност: 

► Изпълнителят е длъжен за своя сметка да осигурява изискванията на ЗЗБУТ и Наредба 

№2 от 2004 г. 

► Изпълнителят е длъжен за своя сметка да обезопасява и сигнализира строителната 

площадка при спазване изискванията на Наредба №3 от 16.08.2010 г. 

► Изпълнителят е длъжен при извършване на СМР да опазва подземната и надземната 

техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя 

сметка в рамките на изпълнението на възложените дейности. 

 

Изисквания към Изпълнителя: 

► Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на 

строителните работи е допуснал отклонения от изискванията на строителните, техническите и 

технологичните правила или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.  

► Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, 

включително тези за опазване на околната среда и безопасността на строителните работи. 

► Строителните машини, съоръженията и инструментите да съответстват на характера на 

извършваната работа, да са в изправност, да са обезопасени и да се пускат в действие от лица с 

необходимата квалификация. 

► Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и 

строителни изделия, както и да извършва качествено строително – монтажните работи. 

Материалите се доставят с изискуемите съгласно нормативната уредба доказателства за качество и 

произход. 

► Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) е на основание разработен и 

одобрен Инвестиционен проект, при спазване на изискванията на всички действащи към 

настоящия момент в Република България закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението 

на обекти и работи от такъв характер. 

► Заложените по-долу изисквания за изпълнение на СМР са минимални. Изпълнителят 

следва да спазва всички действащи нормативи, правилници, спецификации, национални и 

хармонизирани европейски стандарти и др., както и да спазва добрата инженерна практика при 

изпълнението на видовете СМР, предмет на поръчката.  



 

 

► Отсъствието на дадена информация, критерий или друго в настоящето задание не 

освобождава Изпълнителя от отговорността да изпълни работите съгласно всички действащи 

нормативи, правилници, спецификации, национални и хармонизирани европейски стандарти и др., 

както и да спазва добрата инженерна практика. 

► В случай, че Изпълнителят ще използва нови и неприлагани в страната строителни и 

други технологии, към Техническото предложение следва да се приложи раздел, съдържащ пълни 

описания на видовите дейности, както и документи, удостоверяващи разрешителния режим за 

изпълнението им на територията на Република България. 

► В случай на работи, за които липсват нормативни документи с изисквания за 

изпълнение и приемане, ще се спазват изискванията, посочени в проектната документация, 

инструкциите на производителя на оборудването и материалите (където е приложимо) и 

стандартите, обичайни за бранша. 

► При необходимост, Строителният надзор и/или представител на Авторския надзор и/или 

Възложителя ще дават указания относно правилата за изпълнение и приемане на работите. 

► По време на строителството за всички основни, както и за нови и неприлагани в 

страната строителни и други технологии и работи да се изработи Методология на строителството,   

съдържаща пълни строително-технологични решения, информация за влаганите материали, 

контрол на качеството, ПБЗ, опазване на околната среда и др. 

 ► Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на 

всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите нормативни 

документи. 

►   Да се опазват от повреди и да се възстановяват всички повредени и/или демонтирани 

съществуващи подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи. 

► В случай на нарушени или прекъсване на трасета на подземна комуникация, 

неприсъстващи в изходната информация предоставена от експлоатационните дружества, да се 

информира и търси съдействие от Възложителя и съответното експлоатационно дружество. 

► При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, същите да 

се възстановят преди предаване на обекта. 

 ► При възникване на въпроси или необходимост от допълнителна графична информация 

да се търси представител на Авторския надзор. 

► Да се разглеждат чертежите на всички детайли. При констатирани несъответствия да се 

търси представител на Авторския надзор. 

Изисквания за опазване на околната среда 
Освен предвидените в Проекта, от Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда 

околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето дървесни видове, като за целта представи 

изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите 

на Закона за управление на отпадъците. 

От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на 

строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи 

съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.  

 

ВАЖНО* 

Навсякъде в техническата спецификация, инвестиционния проект и документацията 

за участие, където е споманата, марка, модел, спецификация, техническа оценка, технически 

еталон,  техническо одобрение, стандарт, източник или специфичен процес, патент, тип или 

произход или производство, следва да се считат за еквивалентни. 

 

Строителството и изготвянето на техническата оферта на участниците следва да бъде 

извършено съгласно одобрения инвестиционен проект, който е неразделна част от 

настоящата Техническа спецификация.  

 


