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ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

За изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт, 

реконструкция и пристрояване на културен дом гр. Сърница”. 

 
 

ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

Избор на изпълнител отговарящ на критериите за изпълнение на строително-монтажни работи 

/СМР/ за обект: „Основен ремонт, реконструкция и пристрояване на културен дом гр. 

Сърница” 

 
 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА 

ПОРЪЧКАТА: 

 

Културният дом се намира в центъра на гр.Сърница /УПИ І, кв.61/.Сградата е едноетажна, като 

сцената е повдигната на кота +0,92. Носещата конструкция е монолитен ст.бетон.  Същата 

отговаря на нормативните изисквания, които са действали към датата на изграждането й. Ремонта 

на съществуващата сграда не засяга конструкцията и, и не се надвишават постоянните 

натоварвания с повече от 5% спрямо проектните. Към сградата ще се изгради двуетажна 

пристройка, която на първо ниво ще се състои от стълбище към балкон, санитарни възли за мъже, 

жени и инвалиди и предверие, а на второ офис и предверие към балкона. Пристройката е с цел 

изграждане  на  стълбищна клетка  за  подход  към  съществуващия  балкон   на   читалището   и   

изграждане   на   санитарен   възел.   Новата пристройка ще е с РЗП 122кв.м. и е изцяло отделена с 

делатационна фуга от съществуващата сграда. Сградата ще е двуетажна с плосък покрив и ще се 

изпълнипо традиционен монолитенначин. Покривът е плосък с вътрешно отводняване. В 

зрителната зала с площ 154,54м2 са предвидени 78бр. места, а на балкона с площ 48,80м2 - 22бр. 

Общо 99 места. Сцената е с площ 94,42м2. Общ обем на сградата по-малко от 5000м3.Клас на 

функционална пожарнаопасност на сградата – ф3, подкласф3.4(съгл.таблица №1 към чл.8 ал.1 от 

глава втора Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г.). Сградата не е водоснабдена и канализирана. По 

прилежащите улици “Карагьол“ между ОК156А и ОК157А и ул.“Свобода“ между ОК157А и 

ОК155а съществува водопровод ф90 PEHD и канализация ф300 на дълбочина 1,40м. В близост до 

oбекта няма изграден пожарен хидрант. Предвидено и изработването на пет видове 

електроинсталации - електрозахранване на обекта, силови електроинсталации, осветителни 

електроинсталации, електрозахранване ОВК, мълниезащитна и заземителна инсталации. 

Изпълнителят следва да се придържа към изготвения и одобрен проект с разрешението за строеж, 

който е достъпен на Профила на купувача и одобреното КСС. 
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СМР включва: 

 
ЧАСТ Архитектурни и конструктивни работи 

 
1. Отнемане на хумусен слой 15см 

2. Направа на изкоп на фундаменти с ширина 0,40м 

и дълбочина до 0,90м, машинно в земна почва - 

неукрепен 

3. Доствака и полагане на трошен камък фракция 

25-75мм за възглавница на основата, с дебелина 

до 15 см 

4. Доставка и полагане на полиетиленово фолио в 

основи съгласно детайл 

5. Доставка и направа на кофраж за стоманобетонни 

елементи - стени, колони, шайби, плочи, греди и 

други 

6. Изработка и монтаж на армировка средна 

сложност B235 (A-I) 

7. Изработка и монтаж на арм. ср. сложност B420 

(A-III) В500С 

8. Доставка и полагане на бетон C20/25 за 

стоманобетонни елементи - стени, колони, шайби, 

плочи, греди и други 

9. Разваляне тухлен зид с дебелина 50 см. 

10. Направа на тухлена зидария 25 см на варо-

циментов разтвор 

11. Направа на тухлена зидария 12 см на варо-

циментов разтвор 

12. Направа и разваляне на тръбно инвентарно скеле  

13. Ремонт на покривно ЛТ покритие - подмяна на 

уплътнение, бандажиране на дупки с ламарина 

или друг подходящ материал и грундиране 
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14. Обръщане на страници на врати и прозорци, с 

включена шпакловка, алуминиеви ръбохранители 

и мрежа  

15. Доставка и монтаж на минерална вата с деб. 

150мм, с коеф. на топлопроводност 0,038 W/mK 

16. Доставка и монтаж на окачен таван от 

минералфазерни плоскости 600/600/16 мм в 

санитарни помещения и зала 

17. Направа на вътрешна варо-циментова мазилка по 

стени, тавани и разрушени участъци с готова смес 

18. Грундиране с готов грунд върху съществуваща 

мазилка  

19. Направа на шпакловка по стени и тавани,  вкл. 

стъклофибърна мрежа 

20. Доставка и полагане на латекс по стени и тавани - 

до плътно покриване, с вкл. грундиране 

21. Направа на армирана циментова замазка със 

средна дебелина 5см по пода на залата за 

изравняване на нивата между нова и 

съществуваща сграда, мрежа ф5 20/20 

22. Направа на циментова замазка по под 

23. Направа на настилка от гранитогрес по под и 

стълбище 

24. Доставка и направа на фаянс по стени в санитарни 

помещения, вкл ъглови лайсни 

25. Доставка и направа на ламиниран паркет, с клас 

на износоустойчивост 32 / АС4, дебелина 8мм, 

вкл. XPS подложка 5мм, первази, ъгли, 

окрайчващи елементи, преходни лайсни и др. 

26. Ремонт на дървено дюшеме по сцена. вкл. 

циклене, лакиране 
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27. Оформяне на дървена шапка със заоблени ръбове 

при предпазен парапет 

28. Метална ръкохватка с колонки до 20см за 

осигуряване на необходимата височина на 

парапета 

29. Доставка и монтаж на алуминиев стъклен парапет 

по стълбище 

30. Доставка и монтаж интериорна MDF врата 

150/200см - вкл каса, первази и подходящ обков, в 

цвят одобрен от възложителя 

31. Доставка и монтаж интериорни MDF врати 80/200 

(към сцената), вкл каса съобразена с дебелината 

на зида, первази и подходящ обков, в цвят 

одобрен от възложителя 

32. Доставка и монтаж интериорни MDF врати 90/200 

(офис и балкон), вкл каса съобразена с дебелината 

на зида, первази и подходящ обков, в цвят 

одобрен от възложителя 

33. Доставка и монтаж PVC интериорни врати 90/200 

за санитарни помещения, вкл каса съобразена с 

дебелината на зида, первази и подходящ обков, в 

цвят одобрен от възложителя 

34. Доставка и монтаж PVC интериорни врати 70/200 

за санитарни помещения, вкл каса съобразена с 

дебелината на зида, первази и подходящ обков, в 

цвят одобрен от възложителя 

35. Доставка и монтаж на външна AL врата (вход 

обслужване) 90/240см 

36. Доставка и монтаж входна АL врата 270/275см,с 

прекъснат термомост, с коеф. на 

топлопреминаване 2,20 W/m2K, вкл.  подходящ 

обков и антипаник брава - по спецификация 
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37. Доставка и монтаж на PVC дограма и стъклопакет 

с нискоемисионно стъкло с максимално U≤1,40 

W/m2K съгласно спецификация  

38. Доставка и монтаж на алуминиева система за 

витрини с прекъснат термомост и стъклопакет с 

нискоемисионно стъкло с максимално U≤1,40 

W/m2K съгласно спецификация  

39. Доставка и монтаж на топлоизолация, редена, по 

плосък покрив XPS100 мм, λ≤ 0,032 

40. Полагане на армирана циментова замазка за 

наклон по покриви с мрежа ф5 20/20 

41. Доставка и полагане на битумен грунд 

42. Доставка и полагане на два слоя битумна 

хидроизолация 4кг/м2, вторият с посипка, вкл. 

обръщане по бордове 

43. Направа на обшивка по бордове и калкани с 

поцинкована ламарина 0,5мм 

44. Доставка и монтаж на топлоизолация  по фасади 

от ЕPS 100 мм, λ≤ 0,032, с включено лепило, 

стъклофибърна мрежа мин. 145 г/м2, дюбели, две 

ръце шпакловка и всички необходими ъглови и 

водобранни профили 

45. Доставка и монтаж на топлоизолация  по цокъл  

от ХPS 100 мм, λ≤ 0,032, с включено лепило, 

стъклофибърна мрежа мин. 145 г/м2, дюбели, две 

ръце шпакловка и всички необходими ъглови и 

водобранни профили 

46. Доставка и полагане на силиконова драскана 

мазилка по фасади, вкл. грундиране 

47. Доставка и монтаж на топлоизолация   по 

страници на прозорци и врати с ширина до 20см, 

от ХPS 20 мм, λ≤ 0,035, с включено лепило, 

стъклофибърна мрежа мин. 145 г/м2, дюбели, две 

ръце шпакловка и всички необходими ъглови и 
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водобранни профили 

48. Доставка и монтаж на  външни алуминиеви 

подпрозоречни  дъски с ширина до 25 см по 

фасада 

49. Доставка и монтаж на дървена скара за монтаж на 

фасадна облицовка от дърво (с включени 

крепежни елементи) - съгласно проекта 

50. Доставка и монтаж на система дървена фасадна 

облицовка от термодърво, с UV защита, защита от 

влага и дървояди, размер на ламела: ш19/д117см, 

цвят и модел указан в архитектурен проект 

51. Доставка и монтаж на водосточно казанче 

праховобоядисанo 

52. Доставка и монтаж на ламаринени водосточни 

тръби  прахово боядисани 

53. Доставка и монтаж на улуци, прахово боядисани 

54. Демонтаж на ламаринени улуци 

55. Доставка и полагане на формован гнайс по цокъл 

ЧАСТ  ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

56. Доставка и монтаж на табло разпределително 

57. Доставка и монтаж на LED осветително тяло 

60/60см 40w, IP 21. 

58. Доставка и монтаж на LED осв. тяло тип плафон 

за стена 15w, IP 21. 

59. Доставка и монтаж на LED осв. тяло  за таван 

15w, IP 44. 

60. Доставка и монтаж на LED осв. тяло тип 

прожектор 30w, IP 44. 
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61. Доставка и монтаж на осв. тяло тип прожектор за 

сцена 250w(МХЛ), IP21 

62. Доставка и монтаж на осв. тяло тип плафониера 

15w, IP21 

63. Доставка и монтаж ключ еднополюсен за 

вграждане 

64. Доставка и монтаж ключ сериен за вграждане 

65. Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" за 

вграждане IP21 

66. Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" за 

вграждане IP44 

67. Доставка и монтаж на бойлерно табло 

68. Доставка и монтаж на детектор за движение 

69. Доставка и монтаж на единична конзола за 

вграждане  

70. Доставка и монтаж на двойна конзола за 

вграждане  

71. Доставка и монтаж на тройна конзола за 

вграждане  

72. Доставка и монтаж на четворна конзола за 

вграждане  

73. Доставка и монтаж на двойна рамка 

74. Доставка и монтаж на тройна рамка 

75. Доставка и монтаж на четворна рамка 

76. Доставка и монтаж СВТ 4x25mm2 

77. Доставка и монтаж СВТ 5x4mm2 

78. Доставка и монтаж ПВВМБ1 3x2,5mm2 

79. Доставка и монтаж ПВВМБ1 3x1,5mm2 
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80. Доставка и монтаж PVC тръба ф50 под път 

81. Доставка и монтаж гофрирана тръба ф32 

82. Доставка, монтаж и подвързване на 

разклонителна кутия 

83. Направа и зариване на изкоп с размери: 1/0,8м за 

полагане на захранващ кабел 

84. Доставка и монтаж изолиран  проводник AIMgSi 

0.5 ф8мм 

85. Доставка и монтаж клема съединителна 

86. Доставка и монтаж поцинкована шина 

87. Доставка и монтаж рев. кутия за мерене 

88. Направа на заземление с поцикован кол  1500мм 

ЧАСТ  ВиК 

89. Разкъртване и възстановяване на асфалтова 

настилка 

90. Изкоп в земна почва с ширина до 1,20 м и 

дълбочина до 2м - неукрепен 

91. Изкоп в земна почва с ширина до 1,20 м и 

дълбочина до 2м - укрепен 

92. Доставка и полагане на пясък  

93. Засипване на изкоп и трамбоване през 20см с 

трамбовка на земни почви 

94. Натоварване и извозване на земни маси с камион 

с включена такса депо 

95. Доставка и полагане на водопровод от PEHD-

тръби ф32, Pn10 

96. Доставка и полагане на водопровод от PEHD-

тръби ф90, Pn10 
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97. Доставка и монтаж на СК ф1'' с охранителна 

гарнитура и PE накрайници 

98. Доставка и монтаж на PEHD тройник ф90/90* 

99. Доставка и монтаж на PEHD фл. накрайник ф90 

100. Доставка и монтаж на PEHD свързващ 

фланец ф80 

101. Доставка и монтаж на PEHD редуктор 

ф90/50 

102. Доставка и монтаж на PEHD редуктор 

ф50/32 

103. Доставка и монтаж спирателен кран ф80 с 

охранителна гарнитура 

104. Доставка и монтаж на ТСК ф 1'' 

105. Доставка и монтаж на пожарен хидрант 

DN80 - надземен 

106. Доставка и монтаж на коляно - пета ф80 

107. Направа на водомерна шахта - типов 

детайл, съгласно ВиК проект 

108. Доставка и монтаж на спирателен кран с 

изпразнител ф 1'' 

109. Доставка и монтаж на спирателен кран ф 1'' 

110. Доставка и монтаж на възвратна клапа ф 1'' 

111. Водомер Q=5м3/h за студена вода с 

възможност за дистанционно отчитане 

112. Доставка и монтаж на ППР-тръби D20х2.3-

PN10 за студена вода, с включени фитинги и 

укрепване за водопровод 

113. Доставка и монтаж на ППР-тръби D25х2.5-

PN10 за студена вода, с включени фитинги и 

укрепване за водопровод 
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114. Доставка и монтаж на ППР-тръби D32х3.0-

PN10 за студена вода, с включени фитинги и 

укрепване за водопровод 

115. Доставка и монтаж на ППР-тръби D20х3.4-

PN20 за топла вода, с включени фитинги и 

укрепване за водопровод 

116. Доставка и монтаж на топлоизолация тип 

"армфлекс" на тръби ф20 

117. Доставка и монтаж на топлоизолация тип 

"армфлекс" на тръби ф25 

118. Доставка и монтаж на топлоизолация тип 

"армфлекс" на тръби ф32 

119. Доставка и монтаж на контролно-

регулиращ вентил ВКР 1/2" х 1/2" 

120. Доставка и монтаж на меки връзки ф1/2" 

L=0,50см 

121. Доставка и монтаж на спирателен кран 

ф1/2'' 

122. Доставка и монтаж на спирателен кран с 

изпразнител ф 1/2'' 

123. Доставка и монтаж на възвратна клапа 

ф1/2'' 

124. Доставка и монтаж на предпазен вентил 

ф1/2'' 

125. Доставка и монтаж на предпазен вентил 

ф3/4'' 

126. Доставка и монтаж на Ел. бойлер V=15l; 

N=2kW- за монт. под мивка 

127. Доставка и монтаж на Ел. бойлер V=50l; 

N=2kW- вертикален 
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128. Доставка и полагане на ревизионна 

канализационна  шахта от PP ф1000 с капак с клас 

на натоварване D400 с дълб. до 1.5м.  

129. Доставка и полагане на ревизионна 

канализационна шахта от PP ф600 с капак с клас 

на натоварване D400  с дълб. до 1.5м.  

130. Доставка и полагане на PVC-тръби ф160, 

SN8  с фасонни части 

131. Доставка и полагане на PVC-тръби ф50 с 

фасонни части 

132. Доставка и полагане на PVC-тръби ф110, 

SN2  с фасонни части 

133. Доставка и полагане на PVC-тръби ф110, 

SN4  с фасонни части 

134. Доставка и полагане на PVC-тръби ф160, 

SN4  с фасонни части 

135. Доставка и монтаж на ревизионен отвор за 

PVC-тръба ф50 

136. Доставка и монтаж на ревизионен отвор за 

PVC-тръба ф110 

137. Доставка и монтаж на ревизионен отвор за 

PVC-тръба ф160 

138. Доставка и монтаж на противовакуумна 

клапа ф110 

139. Доставка и монтаж на смесителни батерии 

за тоалетни мивки - стоящи 

140. Доставка и монтаж на полупорцеланови 

умивалници - бели, среден формат, вкл. сифон 

141. Доставка и монтаж на писоар, вкл 

спирателен кран и мека връзка 

142. Доставка и монтаж на PVC-
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присъединителза клозет 

143. Доставка и монтаж на моноблок с горно 

оттичане и ниско разположено казанче, вкл 

спирателен кран и мека връзка 

144. Доставка и монтаж на подов сифон ф50 със 

странично оттичане 

145. Доставка и монтаж на подов сифон ф50 с 

долно оттичане 

146. Доставка и монтаж на подов сифон ф110 с 

долно оттичане  

147. Доставка и монтаж на покривна воронка 

DN110 с долно оттичане  

 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

 

При изпълнението на поръчката да се спазват всички действащи закони и подзаконови 

нормативни актове и наредби, свързани с дейността - законосъобразно започване на СМР на 

обекта; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на изпълнение на СМР 

на обекта; контрол по спазване на ЗЗБУТ; опазване на околната среда по време на изпълнение на 

СМР на обекта; качество на влаганите строителни материали и съответствието им с нормите за 

безопасност и др. 

 

РИСК, ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВКА 

 

Строителят трябва да притежава застраховка "професионална отговорност" за вреди, причинени 

на други участници в строителството и (или) на трети лица, вследствие на неправомерни действия 

или бездействия при или по повод на изпълнение на задълженията му. (чл.171, ал.1 от ЗУТ ) 

Изисквания за технология на изпълнението. 

Изпълнителят трябва да осигури преди започване на строително-монтажните работи проверено и 

обезопасено подходящо техническо оборудване. Всички монтажни работи трябва да бъдат 

изпълнени по безопасен начин. За осигуряване качеството на строителството трябва   да се спазва 

необходимата технология за изпълнение и начин на работа за всеки вид дейност. 

 

Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на поръчката: 

Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на изпълнението на СМР на 

обекта (Наредба №3 /2003 г. на ЗУТ). Съставяне на пълно финансово и техническо досие. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА 

 

Изпълнението на строително монтажните работи трябва да се извърши при спазване на 

техническите правила и норми. Организацията на работа трябва да бъде такава, че да позволява 

едновременно извършване на няколко основни технологични потока. 

 

КАЧЕСТВО НА ИЗВЪРШВАНИТЕ СМР 

 

От строителя ще се изисква изключително високо качество на извършваните работи и спазване на 

изискванията и спецификациите. Не се допускат некачествено изпълнени СМР - необходимо е 

вложените материали и технологията на изпълнение да гарантират трайност на крайния продукт.  

 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

 

Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички нормативни актове по безопасността на 

труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване. 

 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

Строителният обект да не замърсява околната среда с вредни емисии и материали. Излишните 

отпадъци да бъдат извозени и депонирани на депо, съгласувано с Община Сърница. 
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