


2 

Настоящата документация е съставена съгласно изискванията на чл.31 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП). 

 

Решението за откриване на процедурата и обявлението за оповестяване откриването 

на процедурата за възлагане на обществената поръчка са публикувани в регистъра на 

обществените поръчки под следния уникален номер: 00159- 2017- 0001   и на интернет 

страницата на Община Добричка на адрес: http://www.dobrichka.bg/, раздел “ Профил на 

купувача" - http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-03042017-196?preview=true 

 

По всички въпроси, отнасящи се до възлагането на обществената поръчка, които не 

са регламентирани в настоящата документация се прилага Закона за обществените поръчки, 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, както и приложимите 

национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 

 
 
ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена 

поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Зам.-кметът на 
Община Добричка, с делегирани правомощия със Заповед № 675 от 20.06.2016 г., на 

основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП.  

 

1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:  
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 

основание чл. 178, ал. 1 от ЗОП (процедура публично състезание). За нерегламентираните в 

настоящата документация за участие условия по провеждането на процедурата се прилагат 

разпоредбите на ЗОП и Правилника за прилагането му, както и приложимите национални и 

международни нормативни актове, с оглед предмета на поръчката.  

2.ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

3.ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Ремонт общински обекти на територията на община 
Добричка”  включва 47 /четиридесет и седем/обособени позиции: 

ОП 1. Обхват и количество на строителните работи: Обхват и количество на строителните 

работи: Сграда кметство с.Батово         

ОП 2. Сграда кметство с.Воднянци        

ОП 3. Сграда кметство и зала с.Ловчанци       

ОП 4. Сграда кметство с.Пчелник       

ОП 5. Сграда кметство и читалище с.Смолница      

ОП 6. Сграда кметство с.Дебрене       

ОП 7. Сграда кметство с.Камен       

ОП 8. Сграда кметство и благоустрояване с.Овчарово    

ОП 9. Сграда кметство и благоустрояване към спортна площадка и  

парапети улици с.Стожер         

ОП 10. Сграда ДГ и пожароизвестителна система с.Стожер   

ОП 11. Обхват и количество на строителните работи: Обхват и количество на строителните 

работи: Сграда читалище с.Владимирово      

ОП 12. Сграда читалище и благоустрояване с.Тянево    

ОП 13. Сграда читалище с.Ф.Денково      

ОП 14. Сграда читалище с.Добрево      

ОП 15. Сграда читалище с.Дончево     

ОП 16. Сграда читалище с.Свобода      

ОП 17. Сграда Здравна служба с.Ведрина     

ОП 18. Сграда Здравна служба с.Дончево      

ОП 19. Сграда Здравна служба с.Хитово      

ОП 20. Сграда Здравна служба с.Царевец      
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ОП 21. Обхват и количество на строителните работи: Обхват и количество на строителните 

работи: Сграда Здравна служба с.Божурово     

ОП 22. Сграда Здравна служба с.Ловчанци     

ОП 23. Сграда Здравна служба с.Плачи дол     

ОП 24. Сграда Здравна служба с.Победа      

ОП 25. Здравен кабинет с.Ф.Денково      

ОП 26. Сграда ДСП с.Владимирово      

ОП 27. Сграда ДСП с.Паскалево       

ОП 28. Сграда ДСП с.Дончево       

ОП 29. Сграда ДСП с.Житница       

ОП 30. Сграда ДВХД с.Опанец       

ОП 31. Обхват и количество на строителните работи: Обхват и количество на строителните 

работи: Сграда младежки дом с.Одринци      

ОП 32. Сграда клуб на пенсионера с.Ведрина     

ОП 33. Сграда Дом на покойника в мюсюлманско гробище с.Черна  

ОП 34. Разширение и реконструкция улично осветление в селата  

Плачи дол, Подслон, Стожер и Ф.Денково     

ОП 35. Тротоар по ул.1-ва с.Росеново     

ОП 36. Автоспирка и тротоар с.Славеево     

ОП 37. Тротоар по улица Стара планина с.Ст.Караджа    

ОП 38. Тротоар по ул.1-ва с.Стефаново      

ОП 39. Укрепване подпорни стени общински обекти – ДГ,  

читалище и ул.7-ма с.Паскалево       

ОП 40. Автоспирка с.Ф.Денково       

ОП 41. Обхват и количество на строителните работи: Обхват и количество на строителните 

работи: Ограда гробищен парк с.Вратарите     

ОП 42. Естествени чешми с.Гешаново      

ОП 43. Благоустрояване около естествена чешма с.Дряновец   

ОП 44. Благоустрояване централна част с.Миладиновци   

ОП 45. Естествени чешми и благоустрояване свещен 

камък с.Ф.Денково         

ОП 46. Ремонт отводнителни окопи /канавки/ на местен път  

за Регионално депо с.Стожер        

ОП 47. Тротоар по ул.1-ва с.Лясково      

4. ФИНАНСИРАНЕ:  
Изпълнението на обществената поръчка се финансира от бюджета на община Добричка и 

националния бюджет на Република България за 2017г. 

5. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 
Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на 

обществената поръчка е в размер до 389 649,16 (триста осемдесет и девет хиляди 
шестстотин четиридесет и девет ) лева  и 16 ст. без ДДС или до 467 579 (четиристотин 
шестдесет и седем петстотин седемдесет и девет) лева с включен ДДС, разпределен по 

обособени позиции, както следва: 

 
За ОП 1.  Сграда кметство с.Батово   до 7058,33лв. без включен ДДС 

 

За ОП 2. Сграда кметство с.Воднянци   до 11666,67лв. без включен ДДС 

       

За ОП 3. Сграда кметство и зала с.Ловчанци  до 32836,67лв.без включен ДДС 

         

За ОП 4. Сграда кметство с.Пчелник   до 4179,17лв. без  включен ДДС 

      

За ОП 5. Сграда кметство и читалище с.Смолница до 11666,67лв. без включен ДДС 
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За ОП 6. Сграда кметство с.Дебрене   до 1750,00лв. без  включен ДДС 

      

За ОП 7. Сграда кметство с.Камен    до 4166,67лв. без включен ДДС 

      

За ОП 8. Сграда кметство и благоустрояване  

с.Овчарово        до 4008,33лв. без включен ДДС 

   

За ОП 9. Сграда кметство и благоустрояване към спортна площадка и  

парапети улици с.Стожер     до 7584,17лв. без включен  ДДС  

       

За ОП 10. Сграда ДГ и пожароизвестителна система 

 с.Стожер        до 10095,00лв. без включен  ДДС 

  

За ОП 11. Сграда читалище с.Владимирово   до 5833,33лв.без включен ДДС 

     

За ОП 12. Сграда читалище и благоустрояване 

с.Тянево       до 11430,00лв. без включен ДДС 

   

За ОП 13. Сграда читалище с.Ф.Денково   до 16250,00лв. без включен ДДС 

     

За ОП 14. Сграда читалище с.Добрево   до 5992,50лв. без  включен ДДС 

     

За ОП 15. Сграда читалище с.Дончево   до 2083,33лв. без включен ДДС 

    

За ОП 16. Сграда читалище с.Свобода   до 6916,67лв. без включен ДДС 

     

За ОП 17. Сграда Здравна служба с.Ведрина  до 18333,33лв. без  включен ДДС 

    

За ОП 18. Сграда Здравна служба с.Дончево  до 14250,00лв. без включен ДДС 

     

За ОП 19. Сграда Здравна служба с.Хитово  до 8333,33лв. без включен ДДС 

     

За ОП 20. Сграда Здравна служба с.Царевец  до 10083,33лв. без включен ДДС 

     

За ОП 21. Сграда Здравна служба с.Божурово  до 3333,33лв. без  включен ДДС 

    

За ОП 22. Сграда Здравна служба с.Ловчанци  до 9166,67лв. без включен ДДС 

    

За ОП 23. Сграда Здравна служба с.Плачи дол  до 3083,33лв. без включен  ДДС 

    

За ОП 24. Сграда Здравна служба с.Победа  до 5000,00лв. без  включен ДДС 

     

За ОП 25. Здравен кабинет с.Ф.Денково   до 2833,33лв. без включен  ДДС 

     

За ОП 26. Сграда ДСП с.Владимирово   до 5000,00лв. без  включен ДДС 

     

За ОП 27. Сграда ДСП с.Паскалево   до 4166,67лв. без включен ДДС 

      

За ОП 28. Сграда ДСП с.Дончево    до 2916,67лв. без включен  ДДС  

      

За ОП 29. Сграда ДСП с.Житница    до 2500,00лв. без включен ДДС 

      

За ОП 30. Сграда ДВХД с.Опанец    до 15000,00лв. без включен  ДДС 
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За ОП 31. Сграда младежки дом с.Одринци  до 9082,50лв. без включен  ДДС 

     

За ОП 32. Сграда клуб на пенсионера с.Ведрина  до 6666,67лв. без включен ДДС 

    

За ОП 33. Сграда Дом на покойника в мюсюлманско  

гробище с.Черна       до 6666,67лв. без включен  ДДС  

 

За ОП 34. Разширение и реконструкция улично осветление в селата      

Плачи дол, Подслон, Стожер и Ф.Денково  до 7800,00лв. без включен  ДДС 

   

За ОП 35. Тротоар по ул.1-ва с.Росеново   до 7166,67лв. без включен  ДДС 

    

ОП 36. Автоспирка и тротоар с.Славеево   до 3800,00лв. без включен  ДДС 

    

За ОП 37. Тротоар по улица Стара планина  

с.Ст.Караджа       до 14976,67лв. без включен ДДС 

   

За ОП 38. Тротоар по ул.1-ва с.Стефаново  до 16061,67лв. без включен  ДДС 

     

За ОП 39. За Укрепване подпорни стени общински обекти – ДГ,  

читалище и ул.7-ма с.Паскалево    до 10258,33лв. без включен  ДДС 

      

За ОП 40. Автоспирка с.Ф.Денково   до 3750,00лв. без включен  ДДС 

      

За ОП 41. Ограда гробищен парк с.Вратарите  до 5541,67лв. без включен ДДС 

    

За ОП 42. Естествени чешми с.Гешаново   до 4045,83лв. без включен  ДДС 

    

За ОП 43. Благоустрояване около естествена чешма  

с.Дряновец       до 3233,33лв. без включен ДДС  

  

За ОП 44. Благоустрояване централна част  

с.Миладиновци      до 3333,33лв. без включен ДДС 

  

За ОП 45. Естествени чешми и благоустрояване свещен 

камък с.Ф.Денково      до 9551,66лв. без включен  ДДС  

       

За ОП 46. Ремонт отводнителни окопи /канавки/ на местен път  

за Регионално депо с.Стожер    до 11666,66лв. без включен  ДДС  

      

За ОП 47. Тротоар по ул.1-ва с.Лясково   до 18530,00лв. без  ДДС  

  

 

При формиране на стойността за изпълнение на дейностите по поръчката, 

участникът следва да се съобрази с посочените по-горе прогнозни стойности.  

Всички разходи, които ще направи Изпълнителят след изчерпване на размера на 

предвидените разходи ще бъдат изцяло за негова сметка. 

 

Съгласно чл.46, ал.4 от ЗОП Възложителят допуска подаване на оферти по една 
или повече обособени позиции, по преценка на участника. 

 

6.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:  
Плащането ще се извърши по банков път в 30 /тридесет/ дневен срок след 

представянето на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, издена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, придружена с 

подписан приемо-предавателен протокол /Образец - приложение към договора/ и протокол 
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за действително извършените СМР /Образец - приложение към договора/. Сертификатите 

за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – 

предавателния протокол . 

Аванс за изпълнение не се предвижда. 

7. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:  
- Място на изпълнение на поръчката: На територията на община Добричка.  

- Срок за изпълнение на поръчката: Конкретните срокове за изпълнение на работите по 

всяка отделна обособена позиция ще бъдат определени в договора за нейното изпълнение, 

като ще се базират на предложението, направено от участника определен за изпълнител в 

неговата оферта. 

При формирането на времето за изпълнение на поръчката, участниците трябва да 

имат предвид следното: срокът за извършване на ремонтните работи за всяка обособена 

позиция е най-много  90 календарни дни, считано от датата на сключване на договора за 

строителството.  

           Участниците следва да предложат времетраене за извършване на ремонтните работи  

за всяка обособена позиция, за която участват, като се съобразят с обема на работите, 

организацията, която предвиждат да приложат и евентуалните предпоставки, които биха им 

позволили да изпълнят строителните работи за по-къс срок от индикативно определения 

такъв.  

 

8.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

ПРЕДМЕТ на поръчката: „Ремонт общински обекти на територията на община 
Добричка” 
 

Обществената поръчка включва 47 (четиридесет и седем) обособени позиции, като се 

извършва ремонт на сгради общинска собственост, техническа инфраструктура, на 

тротоари и гробищни паркове, разширение на улично осветление. 

 

Обособена позиция 1:Сграда кметство с.Батово 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна 
ефективност:  
• Боядисване с латекс двукратно – 260м2 

• Подмяна на дървени прозорци с РVС –6бр. 

• Подмяна на дървена врата с алуминиева –1бр. 

• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 – 4бр. 

• Блажна боя по дограма  – 30м2 

• Д-ка и м-ж ламиниран паркет  с деб. 8мм –15м2 

• Д-ка и м-ж окачен таван с минираловатни пана  600/600 - 15м2 

• Д-ка и м-ж метален тръбен папрапет с височ. 90см. – 2,50мл 

• Д-ка и полагане на бетон В15 за рампа – 1м3 

• Д-ка и м-ж осветително тяло с вграден сензор за движение – 1бр. 

•  

Обособена позиция 2: Сграда кметство с.Воднянци 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна 
ефективност:  
• Боядисване с латекс двукратно - 305м2 

• Д-ка и м-ж теракот- 118м2 

• Д-ка и м-ж фаянс- 8м2 

• Подмяна на дървени прозорци с РVС – 5бр. 

• Подмяна на дървени врати с алуминиеви – 6бр. 
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• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 – 8бр. 

• Д-ка и м-ж мивки- 2бр. 

• Д-ка и м-ж ЕPS  с деб. 2см – 30м2 

• Изграждане на шахта от бетонови пръстени – 1бр.  

• Д-ка и м-ж поликарбон с деб. 10мм оребрен с алуминиеви лайсни- 8м2 

Обособена позиция 3: Сграда кметство и зала с.Ловчанци  
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна 
ефективност:  
• Боядисване с латекс двукратно – 1068м2  

• Д-ка и м-ж теракот- 32 м2 

• Д-ка и м-ж фаянс- 23м2 

• Подмяна на дървени прозорци с РVС – 23бр. 

• Подмяна на дървени врати с алуминиеви- 10бр. 

• Подмяна на дървени врати с интериорни МДФ – 12бр. 

•  Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 –19бр. 

• Циклене  и лакиране на паркет – 65м2 

• Д-ка и м-ж висок клас ламиниран паркет с деб. 8мм – 38м2 

• Д-ка и м-ж окачен таван тип „Армстронг” – 49м2 

• Подмазване около врати и прозорци – 339мл 

• Изграждане на шахта от бетонови пръстени – 1бр. 

 Обособена позиция 4: Сграда кметство с.Пчелник  
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна 
ефективност:  
• Обшивка по покрив с OSB плоскости с деб. 11мм- 70м2 

• Д-ка и м-ж пола от поц. ламарина – 13м2   

• Д-ка и м-ж хидроизолация два пласта с воалит без посипка  2мм и посипка 4,5мм с 

газопламъчно залепване – 70м2 

• Вътрешна  топлоизолация EPS  по стени  с деб. 8см – 14м2 

• Боядисване с латекс двукратно цветен – 160мл 

Обособена позиция 5: Сграда кметство и читалище с.Смолница  

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна 
ефективност:  
• Боядисване с латекс двукратно – 20м2 

• Подмяна на дървени прозорци с РVС – 7бр. 

• Подмазване около врати и прозорци – 110мл 

• Обшивка по покрив с OSB плоскости с деб. 11мм- 130м2 

• Д-ка и м-ж битумни керемиди по покрив  - 130м2 

• Д-ка и м-ж хидроизолация воалит без посипка  2мм- 130м2 

• Външна топлоизолация EPS  по стени  с деб. 8см – 84м2 

• Външна силикатна мазилка- 84м2 

Обособена позиция 6: Сграда кметство с.Дебрене 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:  
• Боядисване с латекс двукратно –60м2  

• Подмяна на дървена врата с алуминиева- 1бр. 

• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 –2бр. 

• Д-ка и м-ж ламиниран паркет с деб. 8мм – 11,5м2 

• Д-ка и м-ж плафониера – 1бр. 

• Д-ка и м-ж противовлажно осветително тяло – 1бр. 

 

Обособена позиция 7: Сграда кметство с.Камен 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:  
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• Боядисване с латекс двукратно –100м2 

• Блажна боя по цокли - 164м2 

• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 –3бр. 

• Д-ка и полагане на EPS 2см по цокъл – 62м2 

• Д-ка и м-ж кабелни канали с шир.6см 

• Д-ка и м-ж окачен таван  с минераловатни пана модул 600/600- 74м2 

 

Обособена позиция 8: Сграда кметство и благоустрояване с.Овчарово  
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:  
• Д-ка и м-ж гранитогрес  - 90м2 

• Изравнителна шпакловка по под - 90м2 

• Изрязване асфалтова настилка- 7,5м2 

• Д-ка и полагане на бетон В15- 1,5м3 

• Д-ка и полагане на бордюр 50/25/15 на бетонова основа – 13мл 

 
Обособена позиция 9: Сграда кметство и благоустрояване към спортна площадка и  

парапети улици с.Стожер  
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:  
• Армирана бетонова настилка  с деб. 10см и дилатационна фуга през 5м – 170м2  

• Д-ка и м-ж метални колове ф60 с бетон в основата, с височ. 1,00м – 35бр. 

• Боядисване с латекс двукратно цветен  - 445м2 

• Блажна боя по цокъл- 72м2 

• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 – 8бр. 

 
Обособена позиция 10: Сграда ДГ и пожароизвестителна система с.Стожер 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна 
ефективност:  
• Препокриване с битумни керемиди върху готова обшивка  – 90м2 

• Д-ка и м-ж хидроизолация – воалит без посипка – 2мм- 90м2 

• Частична подмяна на OSB плоскости с деб. 11мм- 45м2 

• Боядисване с латекс двукратно – 800м2 

• Д-ка и м-ж на пожароизвестителна централа -  1бр. 

• Д-ка и полагане на пожароустойчив кабел 2х0,50 – 800мл 

• Д-ка и м-ж кабелен канал 16х16мм- 600мл 

• Д-ка и м-ж кабелен канал 40х20мм- 12мл 

• Д-ка и м-ж светлинен индикатор над врата – 10бр. 

 

Обособена позиция 11: Сграда читалище с.Владимирово 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна 
ефективност : 
• Боядисване с латекс двукратно – 23м2 

• Д-ка и м-ж теракот- 9м2 

• Д-ка и м-ж фаянс- 29м2 

• Подмяна на дървени прозорци с РVС – 2бр. 

• Подмяна на дървени врати с PVC – 4бр. 

• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 – 3бр. 

• Д-ка и м-ж моноблок - 2бр. 

• Д-ка и м-ж противовлажен гипсокартон  – 25м2 

• Изграждане на шахта от бетонови пръстени – 1бр.  

• Изкоп ръчен неукрепен – 16м3 

• Д-ка и м-ж ППР ф 20 за студена и топла вода - 20м2 

Обособена позиция 12: Сграда читалище и благоустрояване с.Тянево 
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1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна 
ефективност:  
• Д-ка и полагане на бетонови бордюри 50/15/25 на бетонова основа – 75мл 

• Д-ка на цветни бетонови плочи с деб. 5см и направа тротоар на цим. р-р – 130м2 

• Подравняване и трамбоване основа за тротоар – 130м2 

• Пясъчна основа за тротоар  от едрозърнест пясък с деб. 15см.- 20м3 

• Д-ка и м-ж дюшеме от дъски  с деб. 4,5см – 45м2 

 
Обособена позиция 13: Сграда читалище с.Ф.Денково 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна 
ефективност :  
• Препокриване с  керемиди на изпълнителя върху дървена скара – 280м2 

• Препокриване керемиди на възложителя върху дървена скара- 280м2 

• Д-ка и м-ж дървена скара под керемиди – 580м2 

• Подмяна ламперия нова – 280м2 

• Мазилка по комин- 20м2 

• Подмяна улуци – 55мл 

• Подмяна водосточни тръби – 35мл 

• Д-ка и м-ж профилирана челна дъска – 54мл 

• Д-ка и м-ж фасадно скеле – 400м2  

 

Обособена позиция 14: Сграда читалище с.Добрево 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна 
ефективност :  
• Външна пръскана мазилка – бяла – 218м2 

• Д-ка и м-ж работно скеле- 218м2 

• Подмяна на дървени прозорци с РVС –6бр. 

• Изкърпване мазилка около прозорци – 56мл 

• Д-ка и м-ж водосточни тръби – 18мл 

• Д-ка и м-ж водосточни казанчета – 3бр. 

Обособена позиция 15: Сграда читалище с.Дончево 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи: 
• Боядисване с латекс двукратно – 27м2 

• Д-ка и м-ж гранитогрес  по стъпала – 33м2 

• Изравнителна циментова замазка  - 33м2 

• Д-ка и м-ж алуминиев тръбен парапет ф60 с височ. 0,90 - 6мл 

 
Обособена позиция 16: Сграда читалище с.Свобода 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна 
ефективност:  
• Боядисване с латекс двукратно – 270м2 

• Подмяна на дървени прозорци с РVС – 5бр. 

• Подмяна на дървена врата с алуминиева – 1бр. 

• Подмазване около врати и прозорци-110мл 

• Подмяна и пренареждане с керемиди на възложителя – 30м2 

• Д-ка и м- ж декоративен градински фонтан – 1бр. 

• Направа и монтаж на бетонов капак – 2бр. 

Обособена позиция 17: Сграда Здравна служба с.Ведрина 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна 
ефективност: 
• Боядисване с латекс двукратно – 196м2 

• Д-ка и м-ж теракот- 48м2 
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• Подмяна на дървени прозорци с РVС – 5бр. 

• Подмяна на дървени врати с алуминиеви – 8бр. 

•  Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 – 6бр. 

• Д-ка и м-ж окачен таван тип „Армстронг” – 17м2 

• Подмазване около врати и прозорци – 156мл 

• Изграждане на шахта от бетонови пръстени – 1бр 

• Д-ка и м-ж гипсокартон на конструкция – 201м2 

• Армирана бетонова настилка с деб. 10см- 65м2 

Обособена позиция 18: Сграда Здравна служба с.Дончево 
1. Обхват и  прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна 
ефективност :  
• Боядисване с латекс двукратно – 229м2 

• Д-ка и м-ж теракот- 37м2 

• Подмяна на дървени прозорци с РVС – 11бр. 

• Подмяна на дървени врати с алуминиеви – 9бр. 

•  Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 –.11бр. 

• Д-ка и м-ж фаянс – 18м2 

• Блажна боя по метални повърхности- 80м2 

• Външна топлоизолация EPS  по стени  с деб. 8см – 50м2 

• Външна силикатна мазилка- 50м2 

Обособена позиция 19: Сграда Здравна служба с.Хитово 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи: 
• Д-ка и м-ж комбиниран отоплителен котел /дърва – пилети/- 1бр.  

• Д-ка и м-ж алуминиеви ребра- 80бр. 

• Д-ка и м-ж стъклонапълнена тръба ф32 – 18мл 

• Д-ка и м-ж стъклонапълнена тръба ф25 – 12мл 

• Д-ка и м-ж стъклонапълнена тръба ф20 – 20мл 

•  Д-ка и м-ж цирколационна помпа – 1бр. 

• Д-ка и м-ж хидрофор  с мощност 800W и резервоар – 1бр. 

 

 Обособена позиция 20: Сграда Здравна служба с.Царевец  
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна 
ефективност :  
• Боядисване с латекс двукратно – 246м2 

• Д-ка и м-ж теракот- 60м2 

• Изравнителна циментова з-ка – 60м2 

• Подмяна на дървени прозорци с РVС – 3бр. 

• Подмяна на дървени врати с алуминиеви – 9бр. 

• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 – 8бр. 

• Подмазване около врати и прозорци – 114мл 

• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 – 8бр. 

• Д-ка и м-ж фаянс – 22м2 

• Д-ка и м-ж гранитогрес по плащадка и стъпала – 8м2 

• Д-ка и м-ж ППР ф20  с фитинги за топла и студена вода – 20мл 

• Външна мазилка – теранова- 15м2 

• Блажна боя по радиатори – 14м2 

Обособена позиция 21: Сграда Здравна служба с.Божурово 

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:  
• Боядисване с латекс двукратно –140м2  

• Подмяна на дървена врата с алуминиева- 1бр. 

• Подмяна на дървени прозорци с РVС – 9бр. 

• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 –3бр. 
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• Д-ка и м-ж балатум с деб. 3мм- 9м2 

• Подмазване около врати и прозорци – 83мл 

• Лампен излаз до 6м- 3бр. 

Обособена позиция 22: Сграда Здравна служба с.Ловчанци 

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна 
ефективност:  
• Боядисване с латекс двукратно – 200м2 

• Д-ка и м-ж теракот- 18м2 

• Подмяна на дървени прозорци с РVС –4бр. 

• Подмяна на дървени врати с алуминиеви – 5бр. 

•  Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 – 2бр. 

• Външна пръскана мазилка бяла  – 87м2 

• Подмазване около врати и прозорци –91мл 

• Външна силикатна мазилка – 42м2 

• Д-ка и м-ж гипсокартон на конструкция – 60м2 

• Армирана бетонова настилка с деб. 10см- 40м2 

Обособена позиция 23: Сграда Здравна служба с.Плачи дол 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна 
ефективност :  
• Боядисване с латекс двукратно –103м2 

• Подмяна на дървена врата с алуминиева- 4бр. 

• Подмяна на дървени прозорци с РVС – 3бр. 

• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 –3бр. 

• Д-ка и м-ж теракот – 5м2 

• Д-ка и м-ж моноблок- 1бр. 

• Ремонт и д-ка и м-ж фаянс – 3м2 

Обособена позиция 24: Сграда Здравна служба с.Победа 
1. Обхват и прогнозно  количество на строителните работи и мерки за енергийна 
ефективност:  
• Боядисване с латекс двукратно –200м2 

• Обшивка по чело на козирка от поц. ламарина- 4,5м2 

• Подмяна на дървени прозорци с РVС – 8бр. 

• Изравнителна циментова з-ка  – 26м2 

• Д-ка и м-ж теракот – 26м2 

• Подмазване около врати и прозорци – 76мл 

Обособена позиция 25: Здравен кабинет с.Ф.Денково 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:  
• Боядисване с латекс двукратно – 100м2 

• Д-ка и м-ж теракот- 6м2 

• Изравнителна циментова з-ка  – 27м2 

• Д-ка и м-ж ламинат  с деб. 8мм – 21м2 

• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 – 4бр. 

• Блажна боя по метална дограма – 34м2 

• Д-ка и м–ж проточен бойлер тип Юнга – 1бр. 

• Д-ка и м-ж PPR ф20 за студена и топла вода- 10мл 

Обособена позиция 26: Сграда ДСП с.Владимирово 
1. Обхват и  прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна 
ефективност: 
• Боядисване с латекс двукратно – 77м2 

• Д-ка и м-ж теракот- 30м2 

• Подмяна на дървени прозорци с РVС –8бр. 
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• Подмяна на дървени врати с алуминиеви – 2бр. 

• Изравнителна циментова з-ка- 30м2  

• Подмазване около врати и прозорци- 154м2 

Обособена позиция 27: Сграда ДСП с.Паскалево 
1. Обхват и  прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна 
ефективност :  
• Боядисване с латекс двукратно – 220м2 

• Д-ка и м-ж теракот- 15м2 

• Д-ка и м-ж комарници –4бр. 

• Д-ка и м-ж ламиниран паркет с деб.8мм – 13м2 

• Блажна боя по дървена дограма – 19м2 

• Д-ка и м-ж кухненски аспиратор двуканален с метални филтри – 1бр. 

• Д-ка и м-ж фаянс – 13м2 

Обособена позиция 28: Сграда ДСП с.Дончево  
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:  
• Боядисване с латекс двукратно – 250м2 

• Изравнителна цим. з-ка по под – 38м2 

• Д-ка и м-ж теракот – 38м2 

• Подмяна на дървен прозорец с РVС –1бр. 

• Лампен излаз до 6м – 2бр. 

• Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 – 2бр. 

 

Обособена позиция 29: Сграда ДСП с.Житница 
1. Обхват и  прогнозно количество на строителните работи:  
• Боядисване с латекс двукратно – 70м2 

• Д-ка и м-ж метален тръбен парапет ф60 с височ. 0,90см – 4мл 

• Подмяна на дървени прозорци с РVС –3бр. 

• Подмяна на дървени врати с алуминиеви – 1бр. 

• Д-ка и м-ж кухненски аспиратор двуканален с метален филтър – 1б 

• Д-ка и м-ж моноблок- 1бр. 

 

Обособена позиция 30: Сграда ДВХД с.Опанец 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна 
ефективност: 
• Боядисване с латекс двукратно –160м2 

• Обшивка на покрив с OSB плоскости с деб. 11мм – 280м2 

• Д-ка и полагане на битумни керемиди  - 280м2 

• Д-ка и м-ж улуци- 40мл 

• Изкоп машинен за шахта – 15м3 

• Изграждане на шахта от бетонови пръстени с вкл. чугунен капак – 1бр. 

 

Обособена позиция 31: Сграда младежки дом с.Одринци  
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна 
ефективност:  
• Боядисване с латекс двукратно – 120м2 

• Д-ка и м-ж  гипсокартон на конструкция  -90м2 

• Подмяна на дървени прозорци с РVС –6бр. 

• Подмяна на дървена врата с алуминиева – 1бр. 

• Подмазване около врати и прозорци- 110мл 

• Д-ка и м-ж окачен таван тип  „Армстронг” – 130м2 

• Д-ка и м-ж  осветително тялоЛОТ 4х18- 9бр. 

• Външна силикатна мазилка –50м2 
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Обособена позиция 32: Сграда клуб на пенсионера с.Ведрина 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи  и мерки за енергийна 
ефективност: 
• Боядисване с латекс двукратно – 30м2 

• Вътрешна мазилка – 30м2 

• Подмяна на дървени прозорци с РVС –7бр. 

• Подмяна на дървена врата с алуминиева – 3бр. 

• Подмазване около врати и прозорци- 146мл 

• Д-ка и м-ж фаянс – 30м2 

• Д-ка и м- ж моноблок -2бр. 

• Д-ка и м-ж теракот  – 6м2 

Обособена позиция 33: Сграда Дом на покойника в мюсюлманско гробище с.Черна 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна 
ефективност: 
• Изкоп в основи – 1,7м3 

• Зидари от бетонови блокчета – 7м3 

• Направа на нова покривна конструкция – 1,5м3 

• Препокриване с керемиди на изпълнителя нови  -33,5м2 

• Д- ка и м-ж дървена скара – 33,5м2 

• Д-ка и м-ж ламперия – нова – 33,5м2 

• Вътрешна циментова мазилка- 35м2 

• Външна циментова мазилка- 35м2 

• Армирана бетонова настилка с деб. 10см- 25м2 

• Боядисванее с латекс на варова основа –30м2 

• Д-ка и м-ж дървен прозорец- 1бр. 

• Д-ка и м-ж балатум – 12м2 

Обособена позиция 34: Разширение и реконструкция улично осветление в селата  

Плачи дол, Подслон, Стожер и Ф.Денково 
1. Обхват и  прогнозно количество на строителните работи и мерки за енергийна 
ефективност :  
• Д-ка и м-ж стоманотръбен стълб – 7бр. 

• Д-ка и м-ж осветително тяло за улично осветление 2х18W – 24бр. 

• Д-ка и м-ж усукан изолиран проводник 2х16 – 470мл 

• Д-ка и м-ж на енергоспестяваща луминисцентна лампа за улично осветление 18W 400К- 

48бр. 

• Д-каи м-ж светодиодно улично осветително тяло 30W – 29бр. 

• Д-ка и м-ж електронен часовник за управление на улично осветление- 1бр.  

 

Обособена позиция 35: Тротоар по ул.1-ва с.Росеново 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:  
• Оформяне на тротоар от армирана бетонова настилка  с деб. 10см и фуга запълнена с 

каучукова набъбваща лента- 350м2 

• Д-ка и м-ж полиетиленово фолио-350м2 

• Кофраж и декофраж - 20м2 

 

Обособена позиция 36: Автоспирка и тротоар с.Славеево 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:  
• Оформяне на тротоар от армирана бетонова настилка  с деб. 10см и фуга запълнена с 

каучукова набъбваща лента- 190м2  

• Д-ка и м-ж полиетиленово фолио-190м2 

• Д-ка и м-ж поликарбон с деб. 8мм- 12м2 
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Обособена позиция 37: Тротоар по улица Стара планина с.Ст.Караджа 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:  
• Оформяне на тротоар от армирана бетонова настилка  с деб. 10см и фуга запълнена с 

каучукова набъбваща лента- 850м2 

• Д-ка и м-ж полиетиленово фолио-850м2 

• Подложка под настилка от баластра - 5м3 

 
Обособена позиция 38: Тротоар по ул.1-ва с.Стефаново 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:  
• Оформяне на тротоар от армирана бетонова настилка  с деб. 10см и фуга запълнена с 

каучукова набъбваща лента- 900м2 

• Д-ка и м-ж полиетиленово фолио-900м2 

• Подложка под настилка от баластра - 5м3 

• Кофраж и декофраж- 50м2 

 

Обособена позиция 39: Укрепване подпорни стени общински обекти – ДГ,  

читалище и ул.7-ма с.Паскалево 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:  
• Изкоп в основи – 11,4м3 

• Кофраж и декофраж –116м2 

• Д-ка и м-ж арматура АIII – 1030кг 

• Д-ка и полагане на В15 - 30м3 

 

Обособена позиция 40: Автоспирка с.Ф.Денково 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:  
• Боядисване с латекс двукратно – 143м2 

• Фасаген по стреха  – 30м2 

• Външна силикатна мазилка цветна  – 70м2 

• Подмяна на метална врата с алуминиева – 2бр. 

• Подмазване около врати и прозорци- 20мл 

• Блажна боя по метални повърхности -48м2 

• Изравнителна циментова з-ка с деб. 2см.  – 46м2 

Обособена позиция 41: Ограда гробищен парк с.Вратарите 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:  
• Направа ограда от бодлива тел 5+2 реда с ж.б. колове с бетон в основата- 240мл 

• Изсичане и изкореняване на храсти и дървета- 720м2 

• Д-ка и м-ж на портал  на мет. рамка с мрежа и плътна част – 1бр. 

• Д-ка и м-ж на портичка на мет. рамка с мрежа и плътна част – 1бр. 

 

Обособена позиция 42: Естествени чешми с.Гешаново 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи: 
• Машинно подравняване на терен – 1мсм 

• Изкоп машинен - 10м3 

• Д-ка и м-ж ПЕВП ф 63- 25мл 

• Водоплътна външна и вътрешна мазилка – 46м2 

• Армирана бетонова настилка – 90м2 

• Д-ка и полагане на В15 в основи, улуци  и стена- 3,5м2 

• Кофраж и декофраж  улуци– 12м2 

 

Обособена позиция 43: Благоустрояване около естествена чешма с.Дряновец  
1. Обхват и  прогнозно количество на строителните работи:  
• Изкоп в основи - 1м3 

• Зидария от бетонови тухли- 5,3м3 
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• Направа на нова покриван конструкция – 0,7м3 

• Препокриване с керемиди на изпълнителя нови- 29м2 

• Армирана бетонова настилка – 17,5м2 

• Д-ка и полагане на В15 - 1,5м2 

• Кофраж и декофраж – 12м2 

 

Обособена позиция 44: Благоустрояване централна част с.Миладиновци 
1. Обхват и  прогнозно количество на строителните работи:  
• Изкоп ръчен  - 9м3 

• Армирана бетонова настилка цветна- с деб. 10см и фуга запълнена с каучукова 

набъбваща лента- 90м2  

• Д-ка и м-ж полиетиленово фолио-90м2 

• Презаливане стъпала с В20 – 15м2 

• Д-ка и полагане на гранитогрес – 15м2 

• Д-ка и м-ж цветни градински бордюри- 12мл 

 

Обособена позиция 45: Естествени чешми и благоустрояване свещен 

камък с.Ф.Денково      
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:  
• Направа ограда от телена мрежа с ж.б. колове с бетон в основата- 133мл 

• Обшивка по стени с дъски на глъб и зъб с деб. 2см.- 4,4м2 

• Д-ка и м-ж на портал  на мет. рамка с мрежа и плътна част – 1бр. 

• Водоплътна външна и вътрешна мазилка – 164м2 

• Армирана бетонова настилка – 221м2 

• Фугиране каменна зидария- 170мл 

 

Обособена позиция 46: Ремонт отводнителни окопи /канавки/ на местен път  

за Регионално депо с.Стожер 

1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:  
• Ръчен изкоп за оформяне на терен – 15м3 

• Д-ка и м-ж на сглобяеми стоманобетонови елементи за облицовка на пътни окопи – 

76мл 

• М-ж на сглобяеми стоманобетонови елементи за облицовка на пътни окопи- 54мл 
• Д-ка и полагане на подложен  В10 – 9м3 

Обособена позиция 47: Тротоар по ул.1-ва с.Лясково 
1. Обхват и прогнозно количество на строителните работи:  
• Д-ка и полагане на градински бордюри  – 205мл 

• Д-ка пясъчна основа за тротоар  от едрозърнест пясък с деб. 10см – 41м3 

• Оформяне на тротоар от бетонови плочи 5см на цим. р-р 3см. – 410м2  

• Изкоп за ръчен за бордюри- 3м3 

 

 

9.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ 
 В съответствие с разпоредбата на чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените 
поръчки - В случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг документ от 

тръжната документация бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска 

марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ 
ЕКВИВАЛЕНТНО”! 
 
 
 
Техническата спецификация се отнася за всички обособени позиции. 
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Влаганите материали и изделия да са със сертификат за съответствие на материали и 

изделия с основните изисквания към строежите, съгласно регламент № 305/2-11 на 

Европейския парламент и Съвета на Европа. 

Строго спазване на инструкциите за работа с влаганите материали и изделия, дадени 

задължително от техния производител, заедно с декларацията за съответствие. 

Спазване на правилниците за монтажни работи, ремонтни работи и довършителни работи. 

 

ОБЩО ПОЛОЖЕНИЕ 
 
   Организиране на обекта 

Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта и 

помещение за складиране на материалите и оборудването. Всички материали и оборудване 

следва да бъдат складирани на място без достъп за външни лица. 

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни 

средства за извършване на строително монтажните работи. 

Възложителят осигурява достъпа до ел. енергия, питейна вода и отвеждане на 

отпадните води по време на строително ремонтните дейности. Организирането на 

работната площадка и обекта като цяло се извършва съгласно изискванията на плана за 

безопасни и здравословни условия за извършване на строително монтажните работи. 

Организирането на работната площадка и обекта като цяло се съгласува между 

изпълнителя и възложителя. 

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на 

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

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

Изпълнителят се задължава да спазва правилата по охрана на труда и ППО, както и в 

изпълнение на чл.14 от ЗЗБУТ да осигурява безопасни условия на труд, както на 

работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в 

близост до обекта. 

 

Съоръжения на обекта 
Изпълнителят ще има осигурен достъп до електрозахранване и водоснабдяване. 

Възложителя  ще информира изпълнителя за мястото, където би могъл да се свърже към 

съответните инсталации. 

Ползване на обекта 
Изпълнителят трябва да пази помещенията чисти по време на изпълнението на 

дейностите и без забавяне да изнася строителните отпадъци и ненужните материали. 

Изпълнителят следва да изнесе всички инсталации от обекта, да го почисти и да го 

приведе в състоянието, в каквото е бил, във възможно най-кратки срокове след приключване 

на работата. 

След приключване на СМР, СРР, Изпълнителят е длъжен да почисти строителната 

площадка и да извози от границите на обекта, временното строителство за негова сметка. 

Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда 
Изпълнителят трябва да спазва всички правила и изисквания за безопасност на 

труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда. 

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 

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

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

При извършване на СМР по реализацията на поръчката да се включат мерки и 

дейности за опазване и защита на околната среда, подготовката за изпълнението на които 

да започне преди и да продължи в периода на строителство на обекта, до предаването му за 

експлоатация, с цел да се гарантира спазването на законовите разпоредби и недопускане на 

негативно въздействие върху околната среда и здравето на хората, работещи на обекта, 

както и на населението в района. Всички строително-монтажни работи да се изпълняват в 

съответствие с българските разпоредби и закони за защита на околната среда. Да бъдат 
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сведени до минимум шума и праха на обекта. Ежедневно обекта и прилежащите площи, да 

бъдат почиствани.  

 

Атмосферни влияния 
Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, 

предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни 

събития, които не могат да се повлият или отчетат предварително от изпълнителя. 

Строителните дейности да се изпълняват в правилна последователност и до завършен 

етап  за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния. 

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване 

на определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати или да се осигури 

защитена среда за довършването им. 

             Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития. 

Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради 

лоши атмосферни условия, определени дейности не са били изпълнени. 

Осигуряване и контрол на качеството 
Изпълнителят трябва да установи и поддържа оперативна система за контрол на 

качеството на строителните дейности.  

Проверка на доставените материали 
Изпълнителят следва да извършва проверка относно съответствието на доставените 

материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на 

качеството. 

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации 

следва да се отстранят незабавно от обекта. 

Материали 
За всички СМР да се спазват: 

- „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи“(ПИПСМР);. 

- Наредба № 2/2004 на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на СМР; 

- Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България. 

-Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на бeзопасност при пожар. 

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали Приета с ПМС ђ 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 

г., в сила от 13.11.2012 г. 

Всички действащи закони и наредби в Република Бълагария и ЕС, касаещи предмета 

на поръчката. 

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят 

предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или 

чрез тестване. 

Материалите следва да се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, 

които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели следва да се 

отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя. 

              Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и 

техният вид и размери да бъдат съгласувани с Възложителя. 

Подмяна на дървена дограма с нова PVC 
Съществуващите дървени и стоманени рамки трябва да се отстранят и да се складират. 

Отворите на прозорците следва да се възстановят с обръщане с гипсокартон и алуминиеви 

ъглови профили,  шпакловка и боядисване с латекс. Новите РVС прозорци трябва да се 

фиксират към отворите на сградата с шпилки и винтове. Връзката да се запълни с пяна. 

Минималният брой на фиксиращите елементи за прозорци с площ под 2 кв.м  трябва да е шест 

а за прозорци по-малки от 5 кв.м  десет. 

Монтажа на прозорците трябва да бъде съобразен с монтажа на външни и вътрешни  

подпрозоречни дъски. 
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Мрежите против комари /противокомарниците/ да се изпълняват само на отваряемите 

крила. 

Вратите  изработени от алуминий  и PVC  да са  оборудване с всички прилежащи аксесоари, 

дръжки и ключалки. Вратите да се фиксират чрез шпилки и винтове. Връзките да се запълнят 

с пяна. Да бъдат фиксирани  с минимум с три скрепителни елемента на всяка една от 

страните. 

Покривни работи и хидроизолация 
Работата включва сваляне и сортиране, подмяна на старите цигли, капаци, деформирани 

или счупени греди и ребра. Полагане на нова дървена скара и хидроизолационна мушама. 

Частично подменяне на дървена ламперия. 

Старата обшивка, около комина и уламата се демонтира там където е предписано.  

Старите улуци, водосточни тръби, есове, казанчета и изхвъргачи се подменят с нови от 

поцинкована ламарина. 

 Извършването на всички покривни работи трябва да отговаря на действащите нормативни 

документи. 

Хидроизолацията по покрив включва пълно почистване на старата изолация, 

изкърпване на разрушени участъци. Грундиране с битумен грунд, нанасяне задължително 

два пласта нова хидроизолация. Първият пласт е от усилен воалит без посипка. Залепването 

му се извършва с газови горелки, като се запечатват внимателно всики фуги. Втория слой е 

задължително с посипка.  

Фасадна топлоизолация 
Предварително се почиства старата и подкожушена мазилка. Залепват се листовете 

топлоизолационен материал със строително лепило дюбелира се, след което се пристъпва 

към първия пласт шпакловка. Едновременно с това се полага стълофибърна мрежа и върху 

нея се нанася още един слой шпакловка за пълно уеднаквяване и изглаждане на 

повърхността. Своевременно се монтират ръбохранителите и водооткапващите профили. 

Нанася строителен грунд и се боядисва с фасаген или се полага минерална мазилка по 

фасадата. 

Бояджийски  работи 
Боядисването включва почистването на старите бои, гипсова шпакловка, подготовка 

на повърхносттите за нанасяне на латексов грунд. Латексовото боядисване на таваните – цвят  

бял - двукратно,  стените с цветен латекс -  двукратно.  

Преди полагане на латексово покритие повърхностите се грундират. След втвърдяване на грунда 

се нанася латексова боя. 

          Повърхностите, боядисани с постни /водни/ бояджийски състави, трябва да бъдат с 

еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, 

напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи 

от четка, изтъргвания и видими поправки, различни от общия фон. 

      Повърхностите, боядисани с блажни състави, трябва да имат еднакъв вид на 

повърхността. Не се допуска долният пласт да прозира, а също наличието на петна, олющвания, 

набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, предизвикани от лошо 

шлифоване, следи от четка. 

Настилки и облицовки 
  При облицовки строителните дейности включват полагане на  изравнителна циментова 

замазка, отстраняване на стари плочки и поставяне на нови. Подготовка на основен   пласт. 

Поставяне на нови плочки върху лепилен разтвор. Довършителни работи, фугиране. Плочките 

следва да се поставят от страните срещулежащи на вратите. 

Облицовките се изпълняват предимно отдолу нагоре. При външните облицовки трябва да са 

завършени изолациите и да е изпълнен цокълът на сградата. Вътрешните и външните облицовки 

се изпълняват след завършване на мазилките. 

             При настилки строителните дейности включват полагане на  изравнителна циментова 

замазка, ламиниран паркет, който да бъде за обществено ползване на интензивно 

натоварени помещения с деб. 8мм и ъглови РVС летви. 
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 В и К работи               
  Водоразпределителна система следва да се изгради от полипропиленови тръби. 

Хоризонталната канализация се изпълнява от канализационни ПЕВП тръби. Доставените тръби и 

елементи трябва да съотведстват на стандартите. 
               Водоразпределителна система следва да се изгради от полипропиленови тръби. 

Доставените тръби и елементи трябва да съотведстват на стандартите. Водопроводните 

инсталации за топла и студена вода се изпълняват от пластмасови, полипропиленови тръби. 

Частите на тръбните системи, изработени от ППР тръби и фитинги се съединяват по метода 

„Муфено заваряване с топъл елемент”. Тръбите се отрязват на необходимата дължина, краищата се 

почистват и им се прави фаска 2х15. Загряващият елемент се затопля до 260 градуса. Загряването 

на свързващите се части трябва да започне след достигане на Т градус 260 градуса. Съединението 

трябва да се изпълни от квалифициран персонал и с необходимата за това апаратура. 

Електрически инсталации, кабели, ключове и табла 
Работата включва доставка и монтаж на нови кабели в РVС тунел, СBT 3х1,5мм 

Извършването на всички електрически работи трябва да отговарят на изискванията на 

действащите нормативни документи. 

Мазачески работи 
Мазилките се изпълняват поетапно отгоре надолу. При външните мазилки най-напред се 

изпълняват козирките. Мазилката, както и всеки от пластовете, да бъде здраво захваната за 

основата или по-долния пласт/проверява се чрез изчукване на повърхностите/ 

Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими дефекти. 

При приемане на мазилките изпълнителят представя пълна документация /протоколи, актове за 

скрити работи, удостоверения и др./ за доказване на качествата на материалите, и марката  на 

разтворите . 

Тенекеджийски работи 
  Тенекеджийските работи са обшивки по покриви, корнизи, калкани, капандури, комини, 

табакери, шедове и други покривни надстройки, улами и подпрозоречни прагове, водосточни 

тръби, олуци, казанчета и др. Материалите, предназначени за изпълнение на тенекеджийските 

работи да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи: 

Изкопните работи 
Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи такава 

механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на 

материалите, подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за поддържането на качествата на 

подходящите материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите ще 

бъдат в съответствие с изискванята. Преди започване на изкопните работи,  изпълнителят 

трябва да освободи зоната за работа от всички свободно течащи води. При извършване на 

изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното отводняване на изкоп по всяко 

време. Изпълнителят е задължен да изгради временни водоотводни съоръжения, които да 

гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта. 

Изкопите за основи, канали и окопи трябва да бъдат укрепени през цялото време на 

изкопните работи. Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за 

необходимия минимален период. Уплътняването на земни маси в близост до съществуващи 

сгради, съоръжения, колони и подпорни стени да се извършва, като се вземе пред вид 

въздействието на уплътняващите машини върху тях. Уплътняването следва да се извършва по 

посока от фундамента на сградата или съоръжението с постепенно отдалечаване. 

Оградни работи 
Металните и желязобетонните колове се бетонират в предварително изкопани дупки 

на дълбочина 50–60 cm, нивелират се във вертикално положение и се подпират с две 

наклонени опори, докато бетонът стегне достатъчно. Те се поставят на разстояние 2,5–3 m 

един от друг. Крайните ъглови колове се подпират с по две наклонени подпори, които 

поемат в голяма степен натоварването от мрежата. При дълги огради, на всеки 30–40 m се 

поставя и междинен колец, двустранно укрепен с подпори. Телена мрежа да е с височина не по 

малка ота 1,40м, р-ри на отворите  да са 5/5см. и деб. на телта на мрежата да е минимум 2мм.  
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Бетонови работи  
Характеристиките на бетона се определят от неговия клас, определен в статическите 

изчисления при спазване на основните препоръки за състава на бетонната смес. Най-често 

използваните класове бетон за направата на армирани бетонни подове са В25 и В30 (мин. 

В25), а за подове с по-високо натоварване - В35. Рецептурата на бетона трябва да бъде 

съобразена не само с якостните характеристики, но и с обработваемостта на сместа. 

Използването на суперпластификатори за подобряване на обработваемостта и повишаване 

на характеристиките на втвърдения бетон е желателно, но само при познаване на ефектите, 

които те предизвикват в поведението на бетонната смес. 

Подготовката за наливането на бетона включва: на подготвеното поле се поставя 

полиетиленово фолио, предотвратяващо просмукването на водата от прясно положения 

бетон в основата. Фолиото се поставя със застъпване, а при стените се издърпва над 

очакваното ниво на пода. Навсякъде покрай стените, както и около всички елементи, 

имащи допир с пода, се поставят ленти от подходящ изолационен материал, чиито горен 

край излиза над проектното ниво на пода. В случай, че пода се армира със заварени мрежи, 

тяхното полагане и фиксиране обикновено се прави един ден преди деня на полагане на 

бетона. Полагането на бетона включва разстилане на бетонната смес и нейното 

непрекъснато контролиране с помощта на лазерен инструмент. При подравняването трябва 

да се има предвид известно слягане на бетонната смес по време на уплътняването. 

Дебелината на настилката трябва да се контролира в няколко точки през предварително 

определени разстояния. За оформяне на необходимото ниво обикновено се използват и 

ръчни стоманени маламашки. Около стените и колоните е подходящо използването на 

потопяеми вибратори, за да се гарантира доброто уплътняване в дебелина на настилката по 

цялата ù площ. Подравняването и заглаждането на вибрирания бетон, както и 

отстраняването на повърхностната вода, трябва да се извърши ръчно чрез използване на 

специализиран инструмент (магнезиева маламашка). Полагане на бетон при високи или 

ниски температури изисква вземането на мерки, свързани с основните правила за 

изпълняване на бетонни работи при екстремални условия. 

 

Кофражни работи   
Изпълнението на кофража трябва да осигури поемането на постоянни и временни 

натоварвания без опасност за работниците и авария на конструкциите. Той трябва да 

осигури и предаването на действащите товари върху земната повърхност. Кофражът трябва 

да бъде изграден с точност и да бъде устойчив, с адекватни подпори, за да може 

положеният бетон да отговаря на изискваните размери. Излетите повърхности не трябва да 

имат усуквания и прегъвания, както и никакви прекъсвания, линии и ъгли. Всички 

прекъсвания и кутии според изискванията трябва да бъдат поставени в правилна позиция 

преди изливането на бетона. Кофражът трябва така да е подреден, че да може лесно да се 

демонтира без удари, разрушаване или увреждане. 

  Когато отсъстват предписания за декофриране при нормални условия на втвърдяване 

на бетона (температура на въздуха от 18 до 20�С и относителна влажност на въздуха 60%), 

се спазват следните минимални срокове за декофриране: 

1. за вертикален кофраж на греди, колони и стени - 2 дни; 

2. за кофраж на плочи - 8 дни; 

3. за дъна на греди - 10 дни.   

Армировъчни и заваръчни работи   
Армировъчната стомана не трябва да бъде складирана непосредствено на земята, не 

трябва да бъде замърсена и трябва да бъде укрепена по такъв начин, че да се избегне 

деформация на прътите и мрежите.  

Арматурното желязо трябва да бъде внимателно съхранявано, да не се хвърля от 

височина, както и да не причинява удари и механична повреда по време на използването 

му. По времето на изливане на бетона арматурното желязо трябва да бъде чисто и свободно 

от петна, ръжда, лед, масло и други материали, които могат да променят качествата му или 

пък сцеплението с бетона. Армировката трябва да се монтира в кофражните форми без 

каквито и да било повреди. 
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Арматурното желязо трябва да бъде позиционирано /фиксирано/ с подходящи 

средства /фиксатори и др./ преди изливането на бетона и да бъде осигурено срещу 

преместване. Задължително при всички стоманобетонови елементи трябва да бъде 

осигурено необходимото бетоново покритие на армировката, като допустимите отклонения 

на бетоновото покритие не трябва да надвишават 5мм. Бетоновото покритие на 

армировката на дънната плоча е 5см за долната армировка и 3см за горната армировка. 

Забранено е връзването на кабели за армировката и стъпването върху нея.  

Огъването и поставянето на армиращите стоманени пръти, както и самата стомана трябва 

да отговарят на БДС 4758-84, БДС 9257-77. 

 

Приложения:  
1.  47 броя Прогнозни количества строителни и монтажни работи за всички обособени 

позиции. 
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Обособена позиция 1: Сграда кметство с.Батово 

 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ 

по 

ред Наименование на видовете СМР 
единична 

мярка количество 
1 Стъргане стари пластове боя м2 100,00 
2 Шпакловка гипсова м2 100,00 
3 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 360,00 
4 Боядисване с латекс двукратно цветен м2 260,00 
5 Демонтаж дограма бр 7,00 

6 
Д-ка и м-ж РVС прозорец 230/180 с едно 

отваряемо крило и комарник бр 1,00 

7 

Д-ка и м-ж РVС прозорец 230/180 с едно 

отваряемо крило и комарник и вратопрозорец  

РVС до него 75/240 отваряем бр 1,00 
8 Демонтаж и монтаж ъглови первази за ламинат мл 19,00 

9 
Пренареждане /ремонт и уплътняване на фуги 

между ламели/ ламиниран паркет м2 22,00 
10 Блажна боя по дограма м2 30,00 
11 Демонтаж брава бр 6,00 
12 Д-ка и м-ж секретна брава комплект бр 6,00 

13 
Д-ка и м-ж РVС прозорец 150/180 с едно 

отваряемо крило и комарник бр 3,00 
14 Демонтаж балатум м2 15,00 
15 Изравнителна циментова замазка или шпакловка м2 18,00 

16 

Д-ка и м-ж ламиниран паркет за обществено 

ползване в интензивно натоварени помещения 8 

мм м2 15,00 
17 Д-ка и м-ж ъглови летви за ламинат мл 30,00 

18 
Д-ка и м-ж окачен таван с минераловатни пана 

модул 600/600 м2 15,00 
19 Лампен излаз бр 2,00 
20 Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18VV вграден монтаж бр 3,00 
21 Демонтаж тапети м2 44,00 
22 Д-ка и м-ж теракота по под м2 3,00 
23 Д-ка и м-ж ПС бр 2,00 
24 Почистване канализация ф 50 мл 1,00 
25 Демонтаж седало и казанче бр 1,00 
26 Д-ка и м-ж моноблок и отводняване бр 1,00 
27 Д-ка и м-ж цокъл от теракот с височина до 10см мл 9,00 
28 Прозвъняване и ремонт ел.инсталация мл 6,00 
29 Д-ка и м-ж противовлажно тяло бр 2,00 
30 Д-ка и м-ж проточен бойлер 5литра бр 1,00 
31 Д-ка и м-ж алуминиева входна врата 150/250 бр 1,00 
32 Демонтаж осветителни тела бр 5,00 
33 Д-ка и м-ж плафониера бр 1,00 
34 Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18VV външен монтаж бр 1,00 

35 
Д-ка и м-ж осветително тяло с вграден сензор за 

движение бр 1,00 
36 Кофраж и декофраж стени с Н=ср.0,25 м2 1,00 

37 
Д-ка и полагане на бетон В 15 за рампа 

1,4/2,5/0,25 м3 1,00 
38 Д-ка и полагане на арматура А ІІІ кг 35,00 

39 

Д-ка и м-ж метален тръбен парапет с височина 

0,90м с двойна ръкохватка /на 70см и на 90см/ с 

включено грундиране и боядисване мл 2,50 
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40 

Д-ка и м-ж на тръбна двойна ръкохватка 

монтирана на стена /на 70см и на 90см/ с 

включено грундиране и боядисване  мл 2,50 

41 
Разделно събиране и изнасяне на строителни 

отпадъци на разстояние 1км м3 1,00 
42 Контактен излаз до 6м бр 1,00 
43 Д-ка и м-ж ел контакт тип шуко  бр 1,00 
44 Свързване моноблок с водопровод бр 1,00 

45 
Д-ка и м-ж РVС прозорец 300/180 с едно 

отваряемо крило и комарник бр 1,00 
46 Демонтаж мивка бр 1,00 
47 Д-ка и м-ж мивка малка бр 1,00 
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Обособена позиция 2: Сграда кметство с.Воднянци 

 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ по 

ред Видове СМР мярка  количество 

1 

Латекс по стени и тавани двукратно - 

цветен  м2 290 

2 Стъргане стари пластове боя м2 85 

3 Гипсова шпакловка  м2 85 

4 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 290 

5 Демонтаж прозорец с р-ри 1,30/0,55 бр 5 

6 
Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,30/0,55 

- отваряем с вкл.  комарник бр 5 

8 Демонтаж врата с р-ри 1,00/2,00 бр 1 

9 
Д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 

1,00/2,00 бр 1 

10 Демонтаж врата с р-ри 0,70/2,00 бр 1 

11 
Д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 

0,70/2,00 бр 1 

12 Изравнителна циментова з-ка с деб. 2см м2 115 

13 Д-ка и м-ж теракот  м2 115 

14 Перваз теракот мл 48 

15 Демонтаж фаянс м2 1 

16 Д-ка и м- ж фаянс постени  м2 2 

17 Демонтаж мивка бр 1 

18 
Д-ка и м-ж мивка алпака с отцедник с р-

ри 0,80/0,60/0,18 бр 1 

19 Отводняване мивка  бр 1 

20 Д-ка и м-ж метални крака за м-ж мивка бр 4 

21 Д-ка и м-ж канелка  бр 1 

22 Демонтаж метална врата с р-ри 1,40/1,90 бр 1 

23 

Д-ка и м-ж входна алуминиева врата с р-

ри 1,40/1,90 с две отваряеми крило бр 1 

24 Д-ка и м-ж осветително тяло 4х18 бр 8 

25 Лампен излаз до 6м бр 8 

26 Д-ка и м-ж ел. ключ бр 1 

27 Д-ка и м-ж ел. контакт бр 4 

28 Контактен излаз до 6м бр 4 

29 Д-ка и м-ж PVC  тунел с шир. 3 см бр 15 

30 Подмазване около врати  и прозорци мл 57 

31 

Д-ка  и м-ж EPS с деб. 2см с вкл. мрежа, 

шпахловка,  грундиране и ъглови 

протектори м2 30 

  WC     

1 Изкоп за шахта с р-ри 1,20/1,20/3,00 м3 4 

2 
Изграждане на шахта от бетонови 

пръстени с дълб. 3,00м и бетонов капак бр 1 

3 
Изкоп с шир. до 1м и дълб. до 1,20 

неукрепен м3 6 

4 Обратно засипване м3 6 
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5 
Д-ка и м-ж ППР ф20 за студена и топла 

вода с  фитинги  мл 10 

6 
Д-ка и м-ж ф110 с фитинги за 

канализация мл 8 

7 Направа отвор в бетонов зид бр 1 

8 Демонтаж прозорец с р-ри 0,80/0,60 бр 1 

9 
Д-ка и м-ж PVC прозорец ср- ри 0,80/0,60 

отваряем с комарник бр 1 

10 Демонтаж врата с р-ри 0,80/2,00 бр 1 

11 Д-ка и м-ж PVC врата с р-ри 0,80/2,00 бр 1 

12 
Д-ка и м-ж гипсокартон на конструкция 

1,20/3,00 м2 7,2 

13 Д-ка и м-ж PVC врата с р-ри 0,70/2,00 бр 1 

14 
Подмазване около врати и прозорци с вкл. 

ъглови протектори мл 30 

15 
Изравнителна циментова з-ка с деб. до 

2см. м2 3 

16 Д-ка и м-ж теракот м2 3 

17 Д-ка и м-ж фаянс по стени  м2 7 

18 Д-ка и м-ж моноблок  бр 1 

19 Д-ка и м-ж мивка среден формат бр 1 

20 Д-ка и м-ж бойлер тип Юнга бр 1 

21 
Д-ка и м-ж противовлажно осветително 

тяло  бр 1 

22 Д-ка и м-ж подов сифон бр 1 

23 
Латекс по стени и тавани двукратно - 

цветен  м2 15 

24 Стъргане стари пластове боя м2 5 

25 Гипсова шпакловка  м2 5 

26 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 15 

27 Отводняване мивка  бр 1 

28 Д-ка и м-ж ел. контакт  бр 1 

29 Контактен излаз до 6м бр 1 

30 Демонтаж врата с р-ри 0,80/2,00 бр 1 

31 
Д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 

0,80/2,00 бр 1 

32 Демонтаж поликарбон  от покрив м2 8 

33 
Демонтаж  алуминиеви плоскости по 

таван  м2 8 

34 
Д-ка и м-ж поликарбон с деб. 10 мм 

оребрен с алуминиеви лайсни м2 8 

35 
Д-ка и м-ж влагоустойчива фибранова 

плоскост м2 8 
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Обособена позиция 3: Сграда кметство и зала с.Ловчанци 

 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ по 

ред Видове СМР мярка  количество 

  фоайе     

1 
Демонтаж входна метална врата с р-ри 

2,40/2,35 бр 1 

2 

Д-ка и м-ж входна алуминиева врата с р-ри 

2,40/2,35 с две отваряеми крила бр 1 

3 Демонтаж  врата с р-ри 2,50/2,40 бр 1 

4 

Д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 

2,40/2,35 с две отваряеми крила бр 1 

5 Демонтаж прозорец с р-ри 0,90/1,80 бр 6 

6 

Д-ка и м-ж PVC  прозорец с р-ри 0,90/1,80 

отваряем с комарник  бр 6 

7 Д-ка и м-ж вътрешни подпрозоречни дъски мл 5,4 

8 Д-ка и м-ж осветитилно тяло ЛОТ 4х18 бр 1 

9 

Латекс по стени и тавани двукратно - 

цветен  м2 100 

10 Стъргане стари пластове боя м2 50 

11 Гипсова шпакловка  м2 50 

12 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 100 

13 
Подмазване около врати и прозорци с вкл. 

ъглови протектори мл 94 

14 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 100 

  стая чистачи      

1 Демонтаж врата с р-ри 0,90/2,00 бр 2 

2 
Д-ка и м-ж на врата интериорна - МДФ на 

каса 16см. с вкл. праг бр 2 

3 Демонтаж прозорец с р-ри 2,40/1,95 бр 1 

4 Демонтаж метална решетка с р-ри 2,40/1,95 бр 1 

5 
Д-ка и м-ж PVC продзорец с р-ри 2,40/1,95 

с едно отваряемо крило и комарник бр 1 

6 Д-ка и м-ж подпрозоречна вътрешна дъска мл 2,4 

7 Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 бр 1 

8 Д-ка и м-ж ел- ключ бр 1 

9 Д-ка и м-ж ел. контакт бр 2 

10 Д-ка и м- ревизионен отвор бр 1 

11 Д-ка и м-ж розетка  бр 1 

12 Д-ка и м-ж гипсокартон  м2 0,7 

13 Демонтаж паркет м2 10 

14 Изравнителна циментова з-ка с деб. 2см м2 10 

15 Д-ка и м-ж теракот - грапав м2 10 

16 Д-ка и м-ж ъглови PVC летви  мл 12 

17 

Латекс по стени и тавани двукратно - 

цветен  м2 40 

18 Стъргане стари пластове боя м2 40 
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19 Гипсова шпакловка  м2 40 

20 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 40 

21 
Подмазване около врати и прозорци с вкл. 

ъглови протектори мл 37 

22 Д-ка и м-ж PVC тунел мл 3 

23 Вкопаване на кабел в улей мл 4 

  коридор I  етаж     

1 Демонтаж врата с р-ри 1,50/2,15 бр 1 

2 Д-ка и м-ж гипсокартон /каса/ м2 2 

3 Демонтаж врата с-р-ри 0,90/2,00 бр 5 

4 
Д-ка и м-ж на врата интериорна - МДФ на 

каса 16см. с вкл. Праг бр 5 

5 Демонтаж прозорец с р-ри 1,55/1,50 бр 1 

6 
Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,55/1,50 с 

едно отваряемо крило  бр 1 

7 Д-ка и м-ж подпрозоречна вътрешна дъска мл 1,55 

8 Демонтаж радиатор бр 1 

9 Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 бр 2 

10 Лампен излаз до 6м бр 2 

11 

Латекс по стени и тавани двукратно - 

цветен  м2 148 

12 Стъргане стари пластове боя м2 70 

13 Гипсова шпакловка  м2 70 

14 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 148 

15 
Подмазване около врати и прозорци с вкл. 

ъглови протектори мл 62 

16 Д-ка и м-ж PVC тунел мл 30 

  стая 1     

1 

Латекс по стени и тавани двукратно - 

цветен  м2 52 

2 Стъргане стари пластове боя м2 25 

3 Гипсова шпакловка  м2 25 

4 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 52 

5 Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 бр 1 

6 Д-ка и м-ж ел- ключ бр 1 

7 Д-ка и м-ж ел. контакт бр 3 

8 Д-ка и м- ревизионен отвор бр 1 

9 Д-ка и м-ж розетка  бр 1 

10 
Циклене и лакиране паркет с цветен лак и 

запълване на фуги с цветен кит  м2 13,5 

11 Д-ка и м-ж ъглови PVC летви  мл 14 

12 
Д-ка и м-ж дървен горен шкаф 

0,85/1,20/1,18 бр 1 

13 
Д-ка и м-ж дървени врати на каса 2х 

0,60/1,50 бр 1 

14 Демонтаж радиатор/рязане тръби  бр 1 

  стая 2     

1 

Латекс по стени и тавани двукратно - 

цветен  м2 52 

2 Стъргане стари пластове боя м2 10 



28 

3 Гипсова шпакловка  м2 10 

4 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 52 

5 Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 бр 1 

6 Д-ка и м-ж ел- ключ бр 1 

7 Д-ка и м-ж ел. контакт бр 3 

8 Д-ка и м- ревизионен отвор бр 1 

9 Д-ка и м-ж розетка  бр 1 

10 
Циклене и лакиране паркет с цветен лак и 

запълване на фуги с цветен кит  м2 13 

11 Д-ка и м-ж ъглови PVC летви  мл 13,5 

12 Демонтаж радиатор/рязане тръби  бр 1 

  стая 3     

1 

Латекс по стени и тавани двукратно - 

цветен  м2 52 

2 Стъргане стари пластове боя м2 10 

3 Гипсова шпакловка  м2 10 

4 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 52 

5 Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 бр 1 

6 Д-ка и м-ж ел- ключ бр 1 

7 Д-ка и м-ж ел. контакт бр 3 

8 Д-ка и м- ревизионен отвор бр 1 

9 Д-ка и м-ж розетка  бр 1 

10 
Циклене и лакиране паркет с цветен лак и 

запълване на фуги с цветен кит  м2 13 

11 Д-ка и м-ж ъглови PVC летви  мл 13,5 

12 Демонтаж радиатор/рязане тръби  бр 1 

  стая 4     

1 

Латекс по стени и тавани двукратно - 

цветен  м2 52 

2 Стъргане стари пластове боя м2 10 

3 Гипсова шпакловка  м2 10 

4 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 52 

5 Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 бр 1 

6 Д-ка и м-ж ел- ключ бр 1 

7 Д-ка и м-ж ел. контакт бр 3 

8 Д-ка и м- ревизионен отвор бр 1 

9 Д-ка и м-ж розетка  бр 1 

10 
Циклене и лакиране паркет с цветен лак и 

запълване на фуги с цветен кит  м2 13 

11 Д-ка и м-ж ъглови PVC летви  мл 13,5 

12 Демонтаж радиатор/рязане тръби  бр 1 

  стая кмет     

1 Демонтаж врата с р-ри 0,90/2,00 бр 1 

2 
Д-ка и м-ж на врата интериорна - МДФ на 

каса 16см. с вкл. праг бр 1 

3 
Подмазване около врати и прозорци с вкл. 

ъглови протектори мл 10 

4 Латекс по таван двукратно  м2 35 

5 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 35 
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6 
Циклене и лакиране паркет с цветен лак и 

запълване на фуги с цветен кит  м2 25 

7 Д-ка и м-ж ъглови PVC летви  мл 20 

8 Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 бр 2 

9 Д-ка и м-ж вертикални текстилни щори  м2 10 

  WC     

1 Демонтаж врата с р-ри 0,90/2,00 бр 1 

2 
Д-ка и м-ж на врата интериорна - МДФ на 

каса 16см. с вкл. праг бр 1 

3 

Латекс по стени и тавани двукратно - 

цветен  м2 58 

4 Стъргане стари пластове боя м2 30 

5 Гипсова шпакловка  м2 30 

6 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 58 

7 Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 бр 1 

8 Д-ка и м-ж ел- ключ бр 4 

9 Д-ка и м-ж ел. контакт бр 1 

10 

Д-ка и м-ж противовлажно осветитилно 

тяло  бр 3 

11 Демонтаж теракот  м2 7 

12 Изравнителна циментова з-ка с деб. 2см м2 12 

13 Д-ка и м-ж теракот - грапав м2 12 

14 Д-ка и м-ж мивка среден формат  бр 1 

15 Отводняване мивка бр 1 

16 Демотнаж мивка  бр 1 

17 Демонтаж фаянс  м2 1 

18 Д-ка и м-ж  фаянс  м2 23 

19 Д-ка и м-ж проточен бойлер  5л бр 1 

20 Контактен излаз до 6м бр 1 

21 Лампен излаз до 6м бр 3 

22 

Д-ка и м-ж противовлажен гипсокортон на 

конструкция по стени  м2 29 

23 Демонтаж прозорец с р-ри 1,30/1,60 бр 2 

24 

Д-ка и м-ж PVC  прозорец с р-ри 1,30/1,60 

отваряем с комарник  бр 2 

25 

Д-ка и м-ж подопрозоречни вътрешни 

дъски  мл 2,6 

26 

Д-ка и м-ж алуминиеви врати с р-ри 

0,80/2,00 бр 3 

27 
Подмазване около врати и прозорци с вкл. 

ъглови протектори мл 63 

28 

Д-ка и м-ж окачен таван тип "Армстронг" 

от противовлажни минераловатни пана с р-

ри 600/600 м2 7 

29 Д-ка и м-ж подов сифон  бр 3 

30 Д-ка и м-ж моноблок  бл 2 

31 

Д-ка и м-ж PPR  ф20 топла и студена вода с  

фитинги  мл 20 

32 Д-ка и м-ж ф110 канализация с фитинги  мл 20 

33 Демонтаж /рязане/ каменинови тръби  мл 10 
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34 Изкоп за шахта с р-ри 1,20/1,20/3,00 м3 4,30 

35 
Изграждане на шахта от бетонови 

пръстени с дълб. 3,00м и бетонов капак бр 1,00 

36 
Изкоп с шир. до 1м и дълб. до 1,20 

неукрепен м3 6,00 

  Обратно засипване м3 6,00 

   II етаж фоайе     

1 Демонтаж врата с р-ри 0,95/2,40 бр 1 

2 

Д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 

0,95/2,40 бр 1 

3 Демонтаж  врата с р-ри 1,70/2,00 бр 1 

4 

Д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 

1,70/2,00 с две отваряеми крила бр 1 

5 Демонтаж прозорец с р-ри 0,90/1,80 бр 3 

6 

Д-ка и м-ж PVC  прозорец с р-ри 0,90/1,80 

отваряем с комарник  бр 3 

7 
Подмазване около врати и прозорци с вкл. 

ъглови протектори мл 66 

8 
Д-ка и м-ж окачен таван тип "Армстронг" 

от минераловатни пана с р-ри 600/600 м2 42 

9 Демонтаж /рязане / тръби  мл 6 

10 

Латекс по стени и тавани двукратно - 

цветен  м2 90 

11 Стъргане стари пластове боя м2 45 

12 Гипсова шпакловка  м2 45 

13 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 90 

  зала 1     

1 Демонтаж прозорци с р-ри 7,00/1,90 бр 1 

2 

Д-ка и м-ж PVC прозорец  с р-р и 7,00/1,90 

с две отваряеми  крила и комарници   бр 1 

3 Демонтаж радиатори  бр 3 

4 Рязане на тръби  мл 10 

5 Демонтаж паркет  м2 37,5 

6 Изравнителна циментова з-ка с деб. 2см м2 37,5 

7 

Д-ка и м-ж ламинат с висок клас на 

износоустойчивост с деб. 8мм м2 37,5 

8 Д-ка и м-ж PVC тунел мл 5 

9 Вкопаване на кабел в улей мл 5 

10 Д-ка и м-ж  ревизионен отвор бр 1 

11 Д-ка и м-ж розетка  бр 1 

12 Д-ка и м-ж ел.ключ бр 1 

13 Д-ка и м-ж ел. кнтакт бр 4 

14 

Латекс по стени и тавани двукратно - 

цветен  м2 94 

15 Стъргане стари пластове боя м2 45 

16 Гипсова шпакловка  м2 45 

17 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 45 

18 Д-ка и м-ж вертикални текстилни щори  м2 15 

  II eтаж коридор     

1 Демонтаж врата с р-ри 1,50/2,15 бр 1 
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2 Д-ка и м-ж гипсокартон /каса/ м2 2 

3 Демонтаж прозорец с р-ри 1,55/1,50 бр 1 

4 
Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,55/1,50 с 

едно отваряемо крило  бр 1 

5 Д-ка и м-ж подпрозоречна вътрешна дъска мл 1,55 

6 Демонтаж радиатор бр 1 

7 Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 бр 4 

8 Лампен излаз до 6м бр 4 

9 

Латекс по стени и тавани двукратно - 

цветен  м2 148 

10 Стъргане стари пластове боя м2 70 

11 Гипсова шпакловка  м2 70 

12 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 148 

13 
Подмазване около врати и прозорци с вкл. 

ъглови протектори мл 12 

14 Д-ка и м-ж PVC тунел мл 15 

  зала 2     

1 Демонтаж врата с р-ри 0,90/2,00 бр 2 

2 
Д-ка и м-ж на врата интериорна - МДФ на 

каса 16см. с вкл. праг бр 2 

3 Демонтаж прозорец  с р-ри 1,30/1,60 бр 6 

4 

Д-ка и м-ж PVC  прозорец с р-ри 

1,30/1,60отваряем с комарник бр 6 

5 
Подмазване около врати и прозорци с вкл. 

ъглови протектори мл 90 

6 
Циклене и лакиране паркет с цветен лак и 

запълване на фуги с цветен кит  м2 40 

7 Д-ка и м-ж осветително тялоЛОТ 4х18 бр 3 

8 Д-ка и м-ж ел ключ  бр 2 

9 Д-ка и м-ж ел. контакт бр 6 

10 

Латекс по стени и тавани двукратно - 

цветен  м2 85 

11 Стъргане стари пластове боя м2 25 

12 Гипсова шпакловка  м2 25 

13 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 85 

14 Д-ка и м-ж вертикални текстилни щори  м2 13 

15 Рязане на тръби  мл 12 

16 Д-ка и м-ж ревизионен отвор бр 2 

  WC II етаж     

1 Демонтаж врата с р-ри 0,90/2,00 бр 1 

2 
Д-ка и м-ж на врата интериорна - МДФ на 

каса 16см. с вкл. праг бр 1 

3 
Латекс по стени и тавани двукратно - 

цветен  м2 62 

4 Стъргане стари пластове боя м2 30 

5 Гипсова шпакловка  м2 30 

6 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 60 

7 Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 бр 1 

8 Д-ка и м-ж ел- ключ бр 5 
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9 Д-ка и м-ж ел. контакт бр 1 

10 
Д-ка и м-ж противовлажно осветитилно 

тяло  бр 4 

11 Демонтаж теракот  м2 4 

12 Изравнителна циментова з-ка с деб. 2см м2 10 

13 Д-ка и м-ж теракот - грапав м2 10 

14 Д-ка и м-ж мивка среден формат  бр 1 

15 Отводняване мивка бр 1 

16 Демотнаж мивка  бр 1 

17 Демонтаж фаянс  м2 1 

18 Д-ка и м-ж  фаянс  м2 23 

19 Д-ка и м-ж проточен бойлер  5л бр 1 

20 Контактен излаз до 6м бр 1 

21 Лампен излаз до 6м бр 5 

22 Демонтаж прозорец с р-ри 1,30/1,60 бр 2 

23 

Д-ка и м-ж PVC  прозорец с р-ри 1,30/1,60 

отваряем с комарник  бр 2 

24 
Д-ка и м-ж подопрозоречни вътрешни 

дъски  мл 2,6 

25 
Д-ка и м-ж алуминиеви врати с р-ри 

0,80/2,00 бр 4 

26 
Подмазване около врати и прозорци с вкл. 

ъглови протектори мл 73 

27 Д-ка и м-ж подов сифон  бр 3 

28 Д-ка и м-ж моноблок  бл 2 

29 
Д-ка и м-ж PPR  ф20 топла и студена вода с  

фитинги  мл 10 

30 Д-ка и м-ж ф110 канализация с фитинги  мл 10 
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Обособена позиция 4: Сграда кметство с.Пчелник 

 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№по 
ред Наименование на видовете СМР мярка количество 

1 Демонтаж    ондулин по покрив м2 70 

2 Д-ка и м-ж пола от поц.ламарина м2 13 

3 Д-ка и м-ж плоск.по покрив  ОSB 11мм м2 70 

4 

Д-ка и м-ж хидроизолация два пласта с 

воалит   без посипка  2 мм. и посипка 4,5мм. 

с газопламъчно залепване м2 70 

5 
Грундиране на дървени плоскости с 

битумен грунд м2 70 

6 Доставка и монтаж  водосточни тръби мл 16 

7 Д-ка и м-ж водосточни казанчета бр 4 

8 Д-ка и м-ж есове от поц.ламрина бр 4 

9 Д-ка  и м-ж на изхвъргачи от поц.ламар. бр 4 

10 Д-ка и м-ж  ребра 8/10 до 4 м. бр 12 

11 Доставка и монтаж  олуци мл 23 

12 Стъргане   стари пластове боя  м2 80 

13 Шпакловка  гипсова м2 80 

14 Грундиране  с грунд дълбокопроникващ м2 160 

15 Боядисване с латекс цветен двукратно м2 160 

16 

Д-ка и полагане на топлоизолация по стени 

с EPS    2см с включени 

мрежи,шпакловка,грунд и ъглови 

протектори м2 14 

17 Демонтаж на бетонови плочи м2 5 

18 
Д-ка и м-ж на мозаечни плочи с деб. 5 см.за 

тротоар на циментов разтвор 3 см. м2 5 
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Обособена позиция 5: Сграда кметство и читалище с.Смолница 
 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ Наименование на видовете СМР мярка количество 

1 
Д-ка и м-ж прозорци PVC 2,60/1,70  с едно 

отваряемо крило с включен комарник бр 6 

2 Д--ка и м-ж  подпрозоречен праг вътрешен мл 8 

3 Д-ка и м-ж  подпрозоречен праг външен мл 8 

4 
Изкърпване мазилка около прозорци с 

включени ъглови лайсни мл 110 

5 Д-ж на метална решетка 1,45/1,45 бр 1 

6 
Д-ка  и м-ж прозорец  PVC 1,45/1,45  с едно 

отваряемо крило с вкл.комарник бр 1 

7 

Доставка и полагане  външна топлоизолация 

по стени с EPS  8 см. с включени 

мрежи,шпакловка,грунд и ъглови протектори 

м2 84 

8 Външна силикатна мазилка - цветна м2 84 

9 Д-ка и м-ж на работно скеле м2 84 

10 Демонтаж ламаринен покрив м2 130 

11 Обшивка по покрив с OSB  с деб.11 мм. м2 130 

12 Битумен грунд по дървени плоскости м2 130 

13 Д-ка и м-ж битумни керемиди по покр. м2 130 

14 
Д-ка и м-ж хидроизолация воалит без посипка 

2мм. м2 130 

15 Д-ка и м-ж пола от подцин.ламарина м2 15 

16 Д-ка и м-ж ребра 8/10 до 4 м бр 13 

17 Д-ка и м-ж водосточни тръби мл 10 

18 Д-ка и м-ж водосточни казанчета бр 5 

19 Д-ка и м-ж на есове от поцин.ламарина бр 5 

20 Д-ка и м-ж на изхвъргачи от поц.ламар.бр бр 5 

21 Стъргане стари пластове боя м2 10 

22 Гипсова шпакловка м2 10 

23 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 20 

24 Боядисване с цветен латекс двукратно м2 20 
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Обособена позиция 6: Сграда кметство с.Дебрене 
 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ по 

ред Наименование на видовете СМР 
единична 

мярка количество 
1 Стъргане стари пластове боя м2 60,00 
2 Шпакловка гипсова м2 60,00 
3 Грундиране с дълбокопроникващ грунд  м2 68,00 
4 Боядисване с латекс двукратно цветен м2 60,00 

5 

Д-ка и м-ж ламиниран паркет за обществено 

ползване в интензивно натоварени помещения 

8 мм м2 11,50 
6 Д-ка и м-ж ъглови летви за ламинат мл 13,00 
7 Демонтаж врата бр 1,00 
8 Д-ка и м-ж алуминиева врата 90/185 бр 1,00 
9 Изравнителна циментова замазка по под м2 11,50 

10 Д-ка и м-ж теракота по под м2 3,20 
11 Д-ка и м-ж цокъл от теракот с височина до 7см мл 7,60 

12 
Д-ка и м-ж гранитогрес грапав по външни 

стъпала и площадка м2 3,20 
13 Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18 външен монтаж бр 2,00 
14 Д-ка и м-ж контакт тип шуко бр 6,00 
15 Контактен излаз до 10м бр 6,00 
16 Лампен излаз до 10м бр 4,00 
17 Д-ка и м-ж ел.ключ бр 4,00 

18 
Мазилка по стени с готова шпакловъчна смес 

и микрофибърна мрежа м2 8,00 

19 
Разделно събиране и изнасяне на строителни 

отпадъци на разстояние 1км м3 1,00 
20 Блажна боя по дървени повърхности м2 10,00 

21 
Изкърпване мазилка около врата с включени 

ъглови лайсни мл 10,00 
22 Д-ка и м-ж плафониера бр 1,00 
23 Д-ка и м-ж противовлажно тяло бр 1,00 
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Обособена позиция 7: Сграда кметство с.Камен 
 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№по 
ред Наименование на видовете СМР мярка количество 

1 Разбиване  мивка  от мозайка бр. 1 

2 
  Д-ка и м-ж на кухненски шкаф с долен ред с р-

ри  0,80/0,60/0,80 бр. 1 

3 Д-ка и м-ж мивка алпака р-р0,53/0,4/0,18  бр 1 

4 Д-ка и м-ж канелка 1/2 " бр. 1 

5 Д-ка и м-ж гранитогрес  грапав м2 4 

6 Д-ка и м-ж преходни лайсни мл 5 

7 Д-ка и м-ж ЛОТ 4x18  W вграден монтаж бр. 3 

8 Очукване мазилка по цокъл м2 62 

9  Боядисване с блажна боя цокъл и таван м2 164 

10 

Д-ка и полагане на EPS 2 см. по цокъл  с 

вкл.мрежа ,шпакловка,грундиране и ъглови 

протектопи м2 62 

11 Стъргане стари пластове боя  м2 40 

12 Шпакловка  гипсова  м2 40 

13 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 100 

14 Боядисване с латекс двукратно цветен м2 100 

15 Отводняване мивка бр. 1 

16 Д-ка и м-ж  кабелни канали с шир.6см. мл. 5 

17 
Д-ка  и м-ж окачен таван с минераловатни пана 

модул 600/600 м2 74 
 
 
 
 

Обособена позиция 8: Сграда кметство и благоустрояване с.Овчарово 
 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ 
по 
ред Наименование  на видовете СМР мярка количество 
  Доставка и монтаж грапав гранитогрес м2 90 

2 Очукване по под и перваз стара настилка м2 90 

3 Изравнителна шпакловка по под м2 90 

4 Цокъл от гранитогрес  до 7 см. мл 90 

5 Изрязване на асфалтова настилка м2 7,5 

6 Доставка и полагане на бетон В15 м3 1,5 

7 
 Д-ка и полагане на бордюр 50/25/15 на бетонова 

основа мл 13 
 

  



37 

Обособена позиция 9: Сграда кметство и благоустрояване към спортна площадка и  

парапети улици с.Стожер 

 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ 

по 

ред Наименование на видовете СМР 
единичн

а мярка количество 

1 

Армирана бетонова настилка с бетон В15, 

арматура ф6 с полета 20/20, дилатационни фуги 

през 5 м и дебелина 10см м2 170,00 
2 Кофраж и декофраж  м2 4,00 

3 

Д-ка и м-ж метални колове ф 60 с бетон в 

основата  с височина 1,0м, затворени от единия 

край, грундирани и боядисани в два цвята, 

монтирани върху съществуващ тротоар бр 35,00 
4 Д-ка и м-ж алуминиева врата 160/210 бр 1,00 
5 Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18VV външен монтаж бр 8,00 

6 
Изкърпване мазилка около врати и прозорци с 

включени ъглови лайсни мл 30,00 
7 Стъргане стари пластове боя м2 100,00 
8 Шпакловка гипсова м2 100,00 
9 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 100,00 

10 Боядисване с латекс двукратно цветен м2 445,00 
11 Демонтаж дограма бр 3,00 
12 Д-ка и м-ж алуминиева врата 90/200 бр 2,00 

13 
Разделно събиране и изнасяне на строителни 

отпадъци на разстояние 1км м2 1,00 
14 Д-ка монтаж и демонтаж работно скеле м2 50,00 
15 Блажна боя по черен цокъл мл 72,00 
16 Д-ка и м-ж перваз от стиропор с ширина 4см  мл 20,00 
17 Лампен излаз до 6м бр 8,00 
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Обособена позиция 10: Сграда ДГ и пожароизвестителна система с.Стожер  

 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ 

по 

ред Наименование на видовете СМР 
единична 

мярка количество 
1 Демонжаж битумни керемиди по покрив м2 90,00 

2 
Препокриване с битумни керемиди върху готова 

обшивка м2 90,00 

3 
Д-ка и м-ж хидроизолация - воалит без посипка - 

2мм м2 90,00 
4 Д-ка и полагане на битумен грунд  м2 90,00 

5 
Частична подмяна на OSB плоскости с дебелина 

11мм по покрив  м2 45,00 
6 Стъргане стари пластове боя м2 80,00 
7 Шпакловка гипсова в2 80,00 
8 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 250,00 
9 Боядисване с латекс двукратно цветен м2 800,00 

10 
Доставка и м-ж на пожароизвестителна централа 

F 4004 - или еквивалентно бр 1,00 
11 Д-ка и м-ж на акумулатор 12V/6Аh бр 2,00 
12 Д-ка и м-ж на пожарен датчик оптичнодимен  бр 36,00 

13 Д-ка и м-ж на пожарен датчик термичен  бр 5,00 
14 Д-ка и м-ж на основа за пожарен датчик тип 8000 бр 41,00 
15 Д-ка и м-ж на ръчен бутон бр 4,00 
16 Д-ка и м-ж на светлинен индикатор над врата бр 10,00 
17 Д-ка и м-ж на сирена вътрешна бр 4,00 
18 Д-ка и м-ж на сирена външна с блиц лампа бр 1,00 
19 Д-ка и м-ж на телефонен известител /дайлер/ бр 1,00 
20 Д-ка и полагане на пожароустойчив кабел 2х0,50 мл 800,00 

21 
Разделно събиране и изнасяне на строителни 

отпадъци на разстояние 1км м3 2,00 
22 Д-ка и м-ж на кабелен канал 16х16мм мл 600,00 
23 Д-ка и м-ж на кабелен канал 40х20мм мл 12,00 

24 
Изготвяне на схема за монтираната 

пожароизвестителна система бр 1,00 
25 Пробиване отвори за кабели в стена бр 40,00 

 
 

Забележка: Всички вложени материали в пожароизвестителната система трябва да имат 
сертификати и гаранционни карти с продължителност не по-малка от 36 месеца. 
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Обособена позиция 11: Сграда читалище с.Владимирово 
 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ по 

ред Видове СМР мярка  количество 

  санитарен възел     

1 Изкоп за шахта с р-ри 1,20/1,20/3,00 м3 4,30 

2 
Изграждане на шахта от бетонови 

пръстени с дълб. 3,00м и бетонов капак бр 1,00 

3 
Изкоп с шир. до 1м и дълб. до 1,20 

неукрепен м3 12,00 

4 Обратно засипване м3 12,00 

5 

Д-ка и м-ж ППР ф20 за студена и топла 

вода с  фитинги с вкл. топлоизолация от 

мин. вата  мл 20,00 

6 
Д-ка и м-ж ф110 с фитинги за 

канализация мл 10,00 

7 Направа отвор в бетонов зид бр 1,00 

8 Демонтаж прозорец с р-ри 1,60/1,70 бр 2,00 

9 

Д-ка и м-ж PVC прозорец ср- ри 1,60/1,70 

с  едно отваряемо крило, стъклопакет - 

матиран комарник  и подпрозоречна 

вътрешна дъска бр 2,00 

10 Демонтаж врата с р-ри 0,90/2,00 бр 1,00 

11 Д-ка и м-ж PVC врата с р-ри 0,90/2,00 бр 1,00 

12 Д-ка и м-ж PVC врата с р-ри 0,70/2,00 бр 2,00 

13 
Подмазване около врати и прозорци с вкл. 

ъглови протектори мл 68,00 

14 
Изравнителна циментова з-ка с деб. до 

2см. м2 9,00 

15 Д-ка и м-ж теракот м2 9,00 

16 Д-ка и м-ж фаянс по стени  м2 29,00 

17 Д-ка и м-ж моноблок  бр 2,00 

18 Д-ка и м-ж мивка среден формат бр 1,00 

19 Отводняване мивка  бр 1,00 

20 Д-ка и м-ж проточен бойлер - 10литра бр 1,00 

21 Д-ка и м-ж смесителна батерия бр 1,00 

22 Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 бр 3,00 

23 Д-ка и м-ж подов сифон бр 3,00 

24 
Латекс по стени и тавани двукратно - 

цветен  м2 23,00 

25 Стъргане стари пластове боя м2 23,00 

26 Гипсова шпакловка  м2 23,00 

27 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 23,00 

28 
Д-ка и м-ж окачен таван тип Армстронг" 

от минерално - ватни пана 600/600 м2 9,00 

29 Д-ка и м-ж ел.ключ бр 2,00 

30 Д-ка и м-ж ел. контакт бр 1,00 

31 Лампен излаз до 6м бр 2,00 
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32 
Д-ка и м-ж противовложен гипсокартон 

на конструкция по стени м2 25,00 

33 Отводняване мивка  бр 1,00 

34 

Разделно събиране и изнасяне на стр. 

отпадъци от обекта на разстояние до 1км. м3 5,00 

35 
Демонтаж врата с р-ри 1,30/2,30 

бр 1,00 

36 

Д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 

1,30/2,30 с две отварями крила бр 1,00 
 
 
 
 
 
 

Обособена позиция 12: Сграда читалище и благоустрояване с.Тянево 
 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ 
по 
ред    Наименование видове СМР мярка  количество 

1 
Разваляне на настилка от бетонови 

плочи м2 130 

2 Демонтаж бордюри м 75 

3 

Д-ка и полагане на бетонови 

бордюри 50/15/25 на бетонова 

основа м 75 

4 

Д-ка   бетонови плочи/цветни/ с 

деб.  5 см. и  направа тротоар на 

циментов разтвор 3 см. м2 130 

5 
Пясъчна основа за тротоар  от 

едрозърнест пясък с деб. 15 см м3 20 

6 
Подравняване   и трамбоване  

основа за тротоар M2 130 

7 
Разбиване на стара мозайка  и 

ръчно почистване м2 5 

8 
Направа подова мозайка без  

бордюри м2 5 

9 Демонтаж  дюшеме м2 45 

10 
Д-ка и м-ж  дюшеме от дъски 4,5 

см. м2 45 

11 

Разделно събиране и изнасяне на 

строителни отпадъци от обекта до 

1 км. бр 2 
 

  



41 

Обособена позиция 13: Сграда читалище с.Ф.Денково 
 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ по 

ред Видове СМР мярка  количество 

1 

Препокриване с керемиди на изпълнителя 

в/у дървена скара - нови 
м2 

280 

2 

Препокриване с керемиди на 

Възложителя в/у дървена скара - стари 
м2 

280 

3 

Д-ка и м-ж дървена двойна скара под 

керемиди м2 580 

4 Д-ка и м-ж хидроиз. мемебрана м2 580 

5 Д-ка и м-ж ламперия нова м2 280 

6 Подмяна ребра 8/10 до 4м бр 30 

7 Подмяна греди 10/12 до 4м бр 10 

8 Обшивка комин от поц. ламарина м2 10 

9 Мазилка по комин м2 20 

10 Д-ка и м-ж улама от поц ламарина м2 20 

11 Д-ка и м-ж олуци мл 55 

12 Д-ка и м-ж водосточни тръби мл 35 

13 Д-ка и м-ж изхвъргачи бр 5 

14 Д-ка и м-ж водосточно казанче бр 5 

15 Д-ка и м-ж есове бр 5 

16 

Разделно събиране и изнасяне на стр. 

отпадъци от обекта на разстояние до 1км. 
м3 8 

17 Капаци по било  мл 35 

18 

Д-ка и м-ж профилирана челна дъска с 

вкл. лакиране мл 54 

19 Сваляне и сортиране керемиди от покрив м2 560 

20 Вагонна шарка по стреха с вкл. лакиране м2 40 

21 Д-ка и м-ж фасадно скеле м2 400 
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Обособена позиция 14: Сграда читалище с.Добрево 
 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ по 
ред Наименование на видовете СМР мярка количество 

1 

Д-ка и м-ж прозорец PVC с р-ри 

1,25/1,70 с едно отваряемо крило и 

включен комарник  бр 6 

2 Д-ка и м-ж подпрозоречен праг външен мл 3,75 

3 
Изкърпване  мазилка около прозорец с 

включени ъглови лайсни мл 56 

4 Очукване мазилка по стени външно м2 88 

5 Пръскана бяла мазилка м2 218 

6 Д-ка и м-ж на работно скеле м2 218 

7 Д-ка и м-ж на водосточни тръби мл 18 

8 Демонтаж на водосточни тръби мл 18 

9 Д-ка и м-ж на есове с поцин ламарина бр 3 

10 
Д-ка и м-ж на изхвъргачи с 

поц.ламарина бр 3 

11 Д-ка и м-ж на водосточни казанчета бр 3 

12 
Разделно събиране и изнасяне на 

строителни отпадъци от обекта до 1 км. бр 2 
 

 
 

Обособена позиция 15: Сграда читалище с.Дончево 

 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№по 
ред Наименование на видовете СМР мярка количество 

1 
Д-ка и м-ж на гранитогрес /грапав/  по 

площадка и стъпала м2 33 

2 
Облицовка с гранитогрес  по страници и 

стъпала м2 3,1 

3 Цокъл от гранитогрес  до 7 см. мл 13,2 

4  Очукване по под стара настилка м2 33 

5 Изравнителна  циментова замаз. м2 33 

6 
Д-ка и м-ж на алуминиев парапет ф 60 с 

вис.0,90 см мл 6 

7 Стъргане стари пластове боя по таван м2 16 

8 Шпакловка гипсова м2 16 

9 
Боядисване с латекс цветен - двукратно 

по таван м2 27 

10 
Разделно събиране и изнасяне на 

строителни отпадъци от обекта до 1 км. м3 1 
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Обособена позиция 16: Сграда читалище с.Свобода 

 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№по 
ред Наименование на видовете  СМР мярка количество 

1 Демонтаж  дървена врата и прозорци бр. 6 

2 
Д-ка и м-ж на PVCпрозорец 140/360 с 

едно отваряемо крило с комарник  бр. 5 

3 
Д-ка и м-ж на подпрозоречен праг 

вътрешен мл 7 

4 
Д-ка и м-ж на подпрозоречен праг 

външен мл 7 

5 
Изкърпване мазилка около  врата и 

прозорци с включени ъглови лайсни мл 110 

6 Стъргане   стари пластове боя  м2 70 

7 Шпакловка  гипсова м2 70 

8 
Грундиране с дълбокопроникващ 

грунд м2 270 

9 Боядисване с латекс цветен двукратно м2 270 

10 Боядисване с блажна боя цокъл цветна м2 70 

11 Д-ка и  м-ж работно скеле м2 180 

12 
Д-ка , м-ж  и ремонт окачен таван с 

минераловатни пана модул 600/600 м2 2,2 

13 
Доставка и м-ж на алуминиева  врата с 

р-ри 150/210 и подмазване бр. 1 

14 
Подмяна  или пренареждане  керемиди   

на възложителя по покрив  м2 30 

15 
Д-ка и м-ж на дървен материал за 

ремонт каратаван м2 2,2 

16 Демонтаж  бетоново тяло фонтан бр. 1 

17 
Д-ка и м-ж на декоративен  градински 

фонтан   към съществуващ   бр. 1 

18 
Направа и м-ж на 2 бетонни капака с 

включена арматура с р-ри 2,50/2,50 бр. 2 

19 
Кофраж и декофраж на бетонови 

капац. м2 2 

20 Отводняване на фонтан бр. 1 

21 

Разделно събиране и изнасяне на 

строителни отпадъци от обекта до 1 

км. м3 3 
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Обособена позиция 17: Сграда Здравна служба с.Ведрина 

 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ по 

ред Видове СМР мярка  количество 

  стая зъболекар     

1 
Д-ка и м-ж гипсокартон на конструкция  по 

стени и тавани  м2 66 

2 

Латекс по стени и тавани двукратно - 

цветен  м2 20 

3 Стъргане стари пластове боя м2 20 

4 Гипсова шпакловка  м2 20 

5 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 66 

6 Д-ка и м-ж ревизионен отвор бр 1 

7 Д-ка и м-ж розетка  бр 1 

8 Д-ка и м-ж мивка среден формат бр 1 

9 Отводняване мивка бр 1 

10 Д-ка и м-ж проточен ел. бойлер 10л бр 1 

11 Д-ка и м-ж смесителна батерия бр 1 

12 Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 бр 2 

13 Лампен излаз до 6м бр 2 

14 Демонтаж фаянс м2 3 

15 Д-ка и м-ж фаянс М2 3 

16 
Изравнителна циментова замазка с деб. 

2см м2 16 

17 Д-ка и м-ж теракот - грапав м2 16 

18 Д-ка и м-ж перваз теракот мл 15 

19 Демонтаж врата с р-ри 1,00/2,40 бр 1 

20 
Д-ка и м-ж алуминиева  врата с р-ри 

1,00/2,40 с едно отваряемо крило бр 1 

21 
Д- ка PVC прозорец с р-ри 1,00/1,90 с едно 

отваряемо крило и комарник  бр 2 

22 Д-ж прозорезц с р-ри 1,00/1,90 бр 1 

23 Зазиждане отвор в тухлена зидария м2 2,4 

24 Вътрешна мазилка  м2 7,8 

25 Д-ка и м-ж ел. контакт бр 4 

26 Д-ка и м-ж ел. ключ бр 1 

27 Контактен излаз до 6м. бр 1 

28 
Подмазване около врата и прозорец с вкл. 

ъглови протектори мл 33 

  стая лекар     

1 
Д-ка и м-ж гипсокартон на конструкция  по 

стени и тавани  м2 78 

2 

Латекс по стени и тавани двукратно - 

цветен  м2 78 

3 Стъргане стари пластове боя м2 25 

4 Гипсова шпакловка  м2 25 

5 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 78 

6 Д-ка и м-ж ревизионен отвор бр 1 
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7 Д-ка и м-ж розетка  бр 1 

8 Д-ка и м-ж мивка среден формат бр 1 

9 Отводняване мивка бр 1 

10 Д-ка и м-ж проточен ел. бойлер 10л бр 1 

11 Д-ка и м-ж смесителна батерия бр 1 

12 Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 бр 4 

13 Лампен излаз до 6м бр 4 

14 Демонтаж фаянс м2 3 

15 Д-ка и м-ж фаянс м2 3 

16 Вътрешна мазилка  м2 3 

17 Демонтаж врата с р-ри 1,00/2,40 бр 1 

18 
Д-ка и м-ж алуминиева  врата с р-ри 

1,00/2,40 с едно отваряемо крило бр 1 

19 
Д- ка PVC прозорец с р-ри 1,00/1,90 с едно 

отваряемо крило и комарник  бр 3 

20 Д-ж прозорезц с р-ри 1,00/1,90 бр 3 

21 Д-ка и м-ж ъглови PVC летви  мл 18 

22 Д-ка и м-ж ел. контакт бр 4 

23 Д-ка и м-ж ел. ключ бр 1 

24 Контактен излаз до 6м. бр 4 

25 
Подмазване около врата и прозорец с вкл. 

ъглови протектори мл 44 

26 
Д-ка и м-ж дюшаме с деб. 2мм с вкл. 

циклене и лакиране м2 6 

  коридор     

1 Демонтаж врата с р-ри 1,20/2,40 бр 1 

2 
Д-ка и м-ж алуминиева  врата с р-ри 

1,20/2,40 с едно отваряемо крило бр 1 

3 Демонтаж врата с р-ри 0,95/2,40 бр 1 

4 
Д-ка и м-ж алуминиева  врата с р-ри 

0,95/2,40 с едно отваряемо крило бр 1 

5 Латекс по стени двукратно - цветен  м2 70 

6 Стъргане стари пластове боя м2 70 

7 Гипсова шпакловка  м2 70 

8 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 70 

9 
Д-ка и м-ж окачен таван тип "Армстронг" 

от минераловатни пана с р-ри 600/600 м2 17 

10 Демонтаж метална врата с р-ри 1,35/2,10 бр 1 

11 
Д-к а и м-ж алуминиева врата с р-ри 

1,35/2,10 с едно отваряемо крило бр 1 

12 
Изравнителна циментова замазка с деб. 

2см м2 16 

13 Д-ка и м-ж теракот - грапав м2 16 

14 Д-ка  и м-ж перваз теракот мл 20 

15 
Подмазване около врати с вкл. ъглови 

протектори мл 35 

  WC     
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1 Зидария Итонг 120мм м2 10 

2 
Д-ка и м-ж противовлажен гипсокартон на 

конструкция по стени и таван м2 57 

3 Д-ка и м-ж фаянс по стени  м2 28 

4 
Изравнителна циментова замазка с деб. 

2см м2 10 

5 Д-ка и м-ж теракот - грапав м2 10 

6 Д-ка и м-ж мивка среден формат бр 1 

7 Отводняване мивка бр 1 

8 Д-ка и м-ж проточен бойлер 10л бр 1 

9 Д-ка и м-ж смесителна батерия бр 1 

10 
Д-ка и м-ж противовлажно осветитилно 

тяло бр 3 

11 
Д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 

0,70/2,00 бр 2 

12 Д-ка и м-ж моноблок  бр 2 

13 Д-ка и м-ж ел . контакт бр 2 

14 Лампен излаз до 6м бр 3 

15 Контактен излаз до 6м. бр 3 

16 Демонтаж  прозорец с р-ри 1,00/1,90 бр 1 

17 
Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,00/1,90 с 

плътна част с височ. 1,25 и вкл. Комарник бр 1 

18 Зазиждане отвори м2 3,4 

19 Д-ж дървена витрина  м2 3 

20 
Д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 

1,00/2,40 с едно отваряемо крило бр 2 

21 Демонтаж врата с р-ри 1,20/2,40 бр 1 

22 
Д-ка и м-ж PPR тръби ф 20 за студена вода  

и топла вода с  фитинги мл 10 

23 Д-ка и м-ж PVC ф50  мл 5 

24 Д-ка и м-ж подов сифон  бр 3 

25 Д-ка и м-ж ф110 за канализация с фитинги мл 10 

26 Направа отвор в бетонов зид  бр 1 

27 Изкоп за шахта с р-ри 1,20/1,20/2,00 ръчен м3 3 

28 
Изграждане на шахта от бетонови 

пръстени с дълбоч. 2м и бетонов капак  бр 1 

29 
Изкоп машинен неукрепен с шириа до 1м и 

дълбочина до 1,20 м3 6 

30 Обратно засипване  м3 9 

31 
Латекс по стени и тавани двукратно - 

цветен  м2 28 

32 Стъргане стари пластове боя м2 28 

33 Гипсова шпакловка  м2 28 

34 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 28 

35 Вътрешна мазилка  м2 6,8 

36 
Подмазване около врати с вкл. ъглови 

протектори мл 44 
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37 Д-ка и м-ж ел. ключ бр 3 

  благоустрояване     

1 Направа холкер около сграда мл 46 

2 Армирана бетонова настилка с деб. 10см м2 65 

3 Гранитогрес по стъпала -  грапав м2 6 

4 Презаливане стъпала и площадка м2 6 

5 Изравнителна циментова з-ка  м2 6 

6 Кофраж и декофраж стъпала м2 2 

7 

Разделно събиране и изнасяне на стр. 

отпадъци от обекта на разстояние до 1км. м3 5 
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Обособена позиция 18: Сграда Здравна служба с.Дончево 

 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ 
по 
ред Наименование на видовете СМР мярка количество 
                    СКЛАД     

1 Стъргане  стари пластове боя м2 17 

2 Гипсова шпакловка м2 17 

3 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 34 

4 Боядисване с цветен латекс двукратно м2 34 

5 Очукване вътрешна мазилка м2 28 

6 Вътрешна мазилка  по стени м2 28 

7 Изравнителна циментова замазка м2 6 

8 Д-ка и м-ж теракот м2 6 

9 Цокъл от теракот до 7 см. мл 8 

10 
Д-ж.д-ка и м-ж  алуминиева врата с р-ри 

0,80/2,00 и подмазване бр. 2 

11 
Д-ж,д-ка и м-ж  PVC прозорец с р-ри 0,80/0,85 с 

едно отваряемо крило , комарник и подмазване бр 1 

12 Д-ка - и м-ж ЛОТ 4X18 открит бр. 1 

13 Демонтаж стара мивка бр. 1 

14 Демонтаж стар теракот м2 2 

15 Д-ка и м-ж контакти и ключове бр 3 

16 
Контактен излаз  до 6м.                                                            

бр         2 бр. 2 

                 ТОАЛЕТНА     

1 Д-ка и полагане на теракот м2 1,3 

2 Изравнителна циментова замазка м2 1,3 

3 Стъргане стари пластове боя м2 3 

4 Гипсова шпакловка м2 3 

5 Грундиране с дълбокопроникващ  грунд м2 6 

6 Боядисване с цветен латекс двукратно м2 6 

7 Д-ка и м-ж на осветително тяло ЛОТ  4x18 бр. 1 

8 Д-ка и м-ж на казанче с фасонни части бр. 1 

9 Отводняване  на казанче бр. 1 

            СТАЯ  ЛЕКАР     

1 Стъргане  стари пластове боя м2 31 

2 Шпакловка  гипсова м2 31 

3 Грундиране с  дълбокопроникващ грунд м2 62 

4 Боядисване с цветен латекс двукратно м2 62 

5 

Д-ж,д-ка и м-ж  на PVCпрозорец2.70/1.70 е едно 

отв.крило и комарник и подпрозоречна дъска 

вътрешна бр. 1 

6 Д-ж, д-ка и м-ж  на ЛОТ4x18  открит бр. 2 

7 
Д-ж,д-ка и м-ж  алуминиева врата с р-ри 

0,90/2,00 и подмазване бр. 1 

8 Д-ж,д-ка и м-ж на мивка бр. 1 

9 Д-ка и м-ж бойлер ЮНГА бр. 1 
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10 
Д-ка и м-ж метална решетка с включено 

боядисване бр 1 

                 ЧАКАЛНЯ     

1 Стъргане стари пластове боя м2 65 

2 Гипсова шпакловка м2 30 

3 Грундиране с  дълбокопроникващ грунд м2 65 

4 Боядисване с цветен латекс двукратно м2 65 

5 Д-ка и м-ж ЛОТ  4x18  открит бр. 2 

6 

Д-ж,д-ка и м-ж PVC  прозорец 0.80/1.45 с едно 

отваряемо крило,с комарник включено 

подмазване бр. 2 

7 
 Д-ж на метална врата и д-ка алуминиева врата с 

р-ри 1,00/2,00 и подмазване около врата бр. 1 

8 
Д-ж,д-ка и м-ж врата алуминиева с р-ри 0,90/2,00 

и включително подмазване бр. 3 

               ДЕТСКА  СТАЯ   ЗА ПРЕГЛЕДИ     

1 
Д-ж,д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 0,70/1,70 с 

вкл.подмазване и комарник бр 4 

2 
Боядисване с цветен латекс двукратно около 

прозорец м2 20 

             СТАЯ И ТОАЛЕТНА     

1 Стъргане  стари пластове боя м2 12 

2 Гипсова шпакловка м2 12 

3 Грундиране с  дълбокопроникващ грунд м2 24 

4 Боядисване с цветен латекс двукратно м2 24 

5 

Д-ж,д-ка и м-ж на прозорец PVC с р-ри 0,85/0,85 

с едно отваряемо крило,комарник и включено 

подмазване бр 1 

6 
Д-ж,д-ка и м-ж на PVC прозорец с р-ри 0,60/0,60 

с комарник и подмазване бр 1 

7 Д-ка и м-ж  на ЛОТ 4X18 бр 3 

8 Д-ка и м-ж теракот м2 8 

9 Изравнителна циментова замазка м2 8 

10 Цокъл от терекот мл 10 

11 Доставка и монтаж моноблок бр 1 

12 Демонтаж седяло бр 1 

   СТОМАТОЛОГИЧЕН  КАБИНЕТ     

1 Д-ж метална витрина бр 1 

2 

Д-ка и м-ж  алуминиева витрина с р-ри 3,40/2,80 

с вградена врата р-ри 0,90/1,00 с включително 

подмазване бр 1 

3 Стъргане  стари пластове боя м2 27 

4 Гипсова шпакловка м2 27 

5 Грундиране с  дълбокопроникващ грунд м2 54 

6 Боядисване с цветен латекс двукратно м2 54 

7 
Д-ж,д-ка и м-ж врата  алуминиева с р-ри 

0,90/2,00 с включително подмазване бр 2 

8 Изравнителна циментова замазка м2 13 
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9 Д-ка и м-ж теракот м2 13 

10 Д-ка и м-ж ЛОТ  4x18 бр 2 

11 Д-ка  и м-ж ключове и контакти бр 4 

  ТОАЛЕТНА И СКЛАД СТОМАТОЛОГ     

1 Стъргане   стари пластове боя  м2 13 

2 Гипсова шпакловка м2 13 

3 Грундиране с  дълбокопроникващ грунд м2 26 

4 Боядисване с цветен латекс двукратно м2 26 

5 Изравнителна циментова замазка м2 9 

6 Д-ка и м-ж теракот м2 9 

7 Цокъл от терекот мл 10 

8 Д-ка   и м-ж осветителни тела противовлажни бр 2 

9 Д-ка и полагане фаянс м2 18 

10 Изравнителна циментова замазка  за фаянса м2 18 

11 Д-ка и м-ж моноблок бр 1 

12 Д-ка и м-ж мивка и вкл.отводняване бр 1 

13 Д-ка и м-ж смесителна батерия бр 1 

14 Д-ка и м-ж проточен бойлер бр 1 

                      ФАСАДА     

1 
Външна топлоизолация EPS 8 см с включена 

мрежа,шпакловка ,грунд и ъглови протектори м2 50 

2 Външна  силикатна мазилка м2 50 

3 Д-ка и м-ж работно скеле м2 50 

4 Д-ка и м-ж водосточни тръби мл 15 

5 Д-ка и м-ж на подпрозоречни външни дъски мл 8 

                   ПОКРИВ     

1 Грунд по метални повърхности м2 80 

2 Блажна боя по метални повърхности  цветна м2 80 
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Обособена позиция 19: Сграда Здравна служба с.Хитово 
 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ по 

ред Видове СМР мярка  количество 

1 
Д-ка и м-ж на комбиниран отоплителен 

котел - /дърва - пилети/ с мощност 25kw бр 1 

2 Д-ка и м-ж алуминиеви ребра бр 80 

3 
Д-ка и м-ж радиаторен вентил с термо 

глава бр 5 

4 
Д-ка и м-ж стъклонапълнена тръба ф32 

мл 18 

5 Д-ка и м-ж стъклонапълнена тръба ф25 мл 12 

6 
Д-ка и м-ж стъклонапълнена тръба ф20 

мл 20 

7 Д-ка и м-ж радиаторен холендър  бр 5 

8 Д-ка и м-ж разширителен съд бр 1 

9 Д-ка и м-ж цирколационна помпа бр 1 

10 Демонтаж поц. тръби ф20 мл 10 

11 
Д-ка и м-ж ППР ф 20 за студена вода с 

фитинги мл 10 

12 Демонтаж поц. тръби ф25 мл 10 

13 
Д-ка и м-ж ППР ф 25 за студена вода с 

фитинги мл 10 

14 
Д-ка и монтаж хидрофор с мощност с 800 

W и   резервоар с вместимост 200 литра бр 1 
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Обособена позиция 20: Сграда Здравна служба с.Царевец 
 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ 

по 

ред Наименование на видовете СМР 
единична 

мярка количество 
  стая лекар     

1 Стъргане стари пластове боя м2 20,00 
2 Шпакловка гипсова м2 20,00 
3 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 60,00 
4 Боядисване с латекс двукратно цветен м2 60,00 
5 Изравнителна циментова замазка м2 17,00 
6 Д-ка и м-ж теракота по под м2 17,00 
7 Д-ка и м-ж цокъл от теракот мл 17,00 

8 
Д-ка и м-ж РVС прозорец 210/140 с едно 

отваряемо крило и комарник бр 1,00 
9 Демонтаж дограма бр 2,00 

10 Изкърпване мазилка около врати и прозорци мл 34,00 
11 Д-ка и м-ж вътрешна подпрозоречна дъска мл 2,10 
12 Д-ка и м-ж алуминиева врата 90/200 бр 2,00 
13 Д-ка и м-ж смесителна батерия бр 1,00 
14 Отводняване мивка бр 1,00 
15 Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18VV външен монтаж бр 3,00 
16 Лампен излаз до 6м бр 3,00 
17 Д-ка и м-ж ел.ключ бр 1,00 
18 Д-ка и м-ж контакт тип шуко двоен бр 3,00 
19 Контактен излаз до 6м бр 3,00 
20 Блажна боя по радиатори м2 4,00 

  стая стоматолог     
21 Стъргане стари пластове боя м2 20,00 
22 Шпакловка гипсова м2 20,00 
23 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 60,00 
24 Боядисване с латекс двукратно цветен м2 60,00 
25 Изравнителна циментова замазка м2 17,00 
26 Д-ка и м-ж теракота по под м2 17,00 
27 Д-ка и м-ж цокъл от теракот мл 17,00 

28 
Д-ка и м-ж РVС прозорец 210/140 с едно 

отваряемо крило и комарник бр 1,00 
29 Демонтаж дограма бр 2,00 
30 Изкърпване мазилка около врати и прозорци мл 34,00 
31 Д-ка и м-ж вътрешна подпрозоречна дъска мл 2,10 
32 Д-ка и м-ж алуминиева врата 90/200 бр 2,00 
33 Д-ка и м-ж смесителна батерия бр 1,00 
34 Отводняване мивка бр 1,00 
35 Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18VV външен монтаж бр 2,00 
36 Лампен излаз до 6м бр 2,00 
37 Д-ка и м-ж ел.ключ бр 1,00 
38 Д-ка и м-ж контакт тип шуко двоен бр 3,00 
39 Контактен излаз до 6м бр 3,00 
40 Блажна боя по радиатори м2 4,00 

  стая детска консултация     
41 Стъргане стари пластове боя м2 20,00 
42 Шпакловка гипсова м2 20,00 
43 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 42,00 
44 Боядисване с латекс двукратно цветен м2 42,00 
45 Изравнителна циментова замазка м2 10,00 
46 Д-ка и м-ж теракота по под м2 10,00 
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47 Д-ка и м-ж цокъл от теракот мл 12,00 

48 
Д-ка и м-ж РVС прозорец 210/140 с едно 

отваряемо крило и комарник бр 1,00 
49 Демонтаж дограма бр 2,00 
50 Изкърпване мазилка около врати и прозорци мл 24,00 
51 Д-ка и м-ж вътрешна подпрозоречна дъска мл 2,10 
52 Д-ка и м-ж алуминиева врата 90/200 бр 1,00 
53 Д-ка и м-ж смесителна батерия бр 1,00 
54 Отводняване мивка бр 1,00 
55 Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18VV външен монтаж бр 1,00 
56 Лампен излаз до 6м бр 1,00 
57 Д-ка и м-ж ел.ключ бр 1,00 
58 Д-ка и м-ж контакт тип шуко двоен бр 3,00 
59 Контактен излаз до 6м бр 3,00 
60 Блажна боя по радиатори м2 4,00 
61 Демонтаж фаянс м2 1,00 
62 Мазилка под фаянс м2 1,00 
63 Д-ка и м-ж фаянс м2 1,00 

  тоалетна     
64 Стъргане стари пластове боя м2 22,00 
65 Шпакловка гипсова м2 22,00 
66 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 22,00 
67 Боядисване с латекс двукратно цветен м2 22,00 
68 Изравнителна циментова замазка м2 6,00 
69 Д-ка и м-ж теракота по под м2 6,00 

70 
Д-ка и м-ж ППР тръба ф 20 с фитинги за топла и 

студена вода мл 20,00 
71 Д-ка и м-ж алуминиева врата 70/200 бр 2,00 
72 Д-ка и м-ж смесителна батерия бр 1,00 
73 Отводняване мивка бр 1,00 
74 Д-ка и м-ж противовлажно тяло бр 2,00 
75 Лампен излаз до 6м бр 2,00 
76 Д-ка и м-ж ел.ключ бр 2,00 
77 Д-ка и м-ж контакт тип шуко двоен бр 1,00 
78 Контактен излаз до 6м бр 1,00 
79 Блажна боя по радиатори м2 2,00 
80 Демонтаж фаянс м2 22,00 
81 Мазилка под фаянс м2 22,00 
82 Д-ка и м-ж фаянс м2 22,00 

83 
Д-ка и м-ж ел бойлер 80 литра с включени кран и 

меки връзки бр 1,00 
  коридор     

84 Демонтаж дограма бр 2,00 
85 Д-ка и м-ж алуминиева врата 90/200 бр 1,00 
86 Д-ка и м-ж алуминиева врата 130/250 бр 1,00 
87 Изравнителна циментова замазка м2 10,00 
88 Д-ка и м-ж теракота по под м2 10,00 
89 Д-ка и м-ж цокъл от теракот мл 16,00 
90 Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18VV външен монтаж бр 2,00 
91 Стъргане стари пластове боя м2 62,00 
92 Шпакловка гипсова м2 62,00 
93 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 62,00 
94 Боядисване с латекс двукратно цветен м2 62,00 
95 Лампен излаз до 6м бр 2,00 
96 Изкърпване мазилка около врати  мл 22,00 

  площадка и фасада     
97 Блажна боя по парапет м2 5,00 
98 Демонтаж мраморни плочи м2 8,00 
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99 
Изравнителна циментова замазка по площадка и 

стъпала м2 8,00 

100 
Д-ка и м-ж гранитогрес грапав по площадка и 

стъпала м2 8,00 
101 Очукване външна мазилка м2 15,00 
102 Външна мазилка гладка м2 15,00 
103 Външна мазилка теранова м2 15,00 
104 Фасадно скеле - монтаж и демонтаж м2 15,00 

105 
Разделно събиране и изнасяне на строителни 

отпадъци на разстояние 1км м3 4,00 
106 Д-ка и м-ж ПС бр 2,00 
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Обособена позиция 21: Сграда Здравна служба с.Божурово 
 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ 

по 

ред 

Наименование на видовете СМР единич

на 

мярка 

количество 

1 Стъргане стари пластове боя м2 40,00 
2 Шпакловка гипсова м2 40,00 
3 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 160,00 
4 Боядисване с латекс двукратно цветен м2 140,00 
5 Изкърпване мазилка около врати и прозорци с 

дключена ъглова лайсна 
мл 83,00 

6 Боядисване с блажна боя по дограма м2 5,00 
7 Д-ка и м-ж секретна брава комплект бр 1,00 
8 Демонтаж брава бр 1,00 
9 Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18VV външен монтаж бр 3,00 

10 Лампен излаз до 6м бр 3,00 
11 Д-ка и монтаж контакт тип шуко двоен бр 1,00 
12 Д-ка и м-ж ел.ключ единичен бр 1,00 
13 Демонтаж дограма бр 10,00 
14 Д-ка и м-ж РVС прозорец 220/160 с едно отваряемо 

крило и комарник 
бр 2,00 

15 Д-ка и м-ж РVС прозорец 120/160 с едно отваряемо 

крило и комарник 
бр 1,00 

16 Д-ка и м-ж на РVС прозорец 120/60 отваряем бр 5,00 
17 Д-ка и м-ж алуминиева врата 90/200 бр 1,00 
18 Демонтаж балатум м2 9,00 
19 Д-ка и м-ж балатум с дебелина 3мм м2 9,00 
20 Д-ка и м-ж ъглови летви за балатум мл 12,00 
21 Боядисване с фасаген около прозорци мл 35,00 
22 Д-ка и м-ж РVС прозорец 75/80 неотваряем бр 1,00 
23 Д-ка и м-ж вътрешна подпрозоречна дъска мл 5,60 
24 Разделно събиране и изнасяне на строителни 

отпадъци на разстояние 1км 
м3 1,00 
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Обособена позиция 22: Сграда Здравна служба с.Ловчанци 
 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ по 

ред Видове СМР мярка  количество 

  стая зъболекар     

1 
Д-ка и м-ж гипсокартон на конструкция  по 

стени и тавани  м2 60 

2 Демонтаж прозорец с р-ри 0,90/1,50 бр 1 

3 

Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 0,90/1,50 с 

едно отваряемо  крило и вкл. комарник бр 1 

4 Д-ж врата с р-ри 0,90/2,00 бр 4 

5 

Д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 

0,90/2,00 бр 4 

6 Изравнителна циментова з-ка с деб.3см м2 18 

7 Д-ка и м-ж теракот - грапав м2 18 

8 Д-ка и м-ж PVC  первази  мл 16 

9 Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 бр 2 

10 Демонтаж фаянс  м2 1 

11 Д-ка и м-ж фаянс  м2 1 

12 Д-ка и м-ж мивка среден формат бр 1 

13 Отводняване мивка  бр 1 

14 Д-ка и м-ж ел. ключ бр 1 

15 Д-ка и м-ж ел. контакт бр 4 

16 Контактен излаз до 6м бр 2 

17 
Д-ка и м-ж подпрозоречна PVC дъска - 

вътрешна мл 1,5 

18 Д-ка и м-ж ребра 8/10 до 4м бр 1 

19 
Подмазване около врати с вкл. ъглови 

протектори мл 50 

20 Лампен излаз до 6м бр 1 

21 

Латекс по стени и тавани двукратно - 

цветен  м2 200 

22 Стъргане стари пластове боя м2 50 

23 Гипсова шпакловка  м2 50 

24 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 200 

25 Лакиране OSB   по таван  м2 33 

26 Блажна боя по дограма м2 10 

27 Д-ка и м-ж PVC перваз мл 3 

28 Шпахловка  с микрофибърна мрежа м2 19 

29 Очукване външна мазилка м2 20 

30 Външна гладка мазилка м2 30 

31 Външна пръскана мазилка -  бяла м2 87 

32 

Външна силикатна мазилка по цокли - 

мозаечна с вкл. Шпахловка и грундиране м2 9 

33 

Външна силикатна мазилка - цветна с вкл. 

мрежа, шпахловка, грундиране и ъглови 

протектори м2 42 

34 Армирана бетонова настилка с деб. 10см м2 40 
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35 Подравняване на терен - машинен  мсм 1 

36 Ръчен изкоп за подравняване м2 40 

37 

Разделно събиране и изнасяне на стр. 

отпадъци от обекта на разстояние до 1км. м2 10 

38 Д-ж прозорец с р-ри 1,10/1,15 бр 2 

39 
Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,10/1,15с 

едно отваряемо  крило  бр 2 

40 Демонтаж витрина с р-ри 2,05/1,15 бр 1 

41 Д-ка и м-ж PVC витрина с р-ри 2,05/1,15 бр 1 

42 Демонтаж врата с р-ри 0,90/2,00 бр 1 

43 
Д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 

0,90/2,00 бр 1 

44 
Подмазване около врати с вкл. ъглови 

протектори мл 41 
 
 
 
 
 
 

Обособена позиция 23: . Сграда Здравна служба с.Плачи дол 
 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ 

по 

ред Наименование на видовете СМР 
единична 

мярка количество 
1 Стъргане стари пластове боя м2 25,00 
2 Шпакловка гипсова м2 25,00 
3 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 25,00 
4 Боядисване с латекс двукратно цветен м2 103,00 
5 Демонтаж дограма бр 6,00 

6 
Д-ка и м-ж РVС прозорец 270/140 с едно 

отваряемо крило и комарник бр 2,00 
7 Д-ка и м-ж вътрешна подпрозоречна дъска мл 6,00 
8 Д-ка и м-ж външна понпрозоречна дъска мл 6,00 
9 Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18VV външен монтаж бр 3,00 

10 Д-ка и м-ж алуминиева врата 80/200 бр 3,00 
11 Изкърпване мазилка около врати и прозорци мл 75,00 

12 
Д-ка и м-ж на РVС прозорец 60/60 отваряем с 

комарник бр 1,00 
13 Ремонт и д-ка и м-ж фаянс по стени 15/15 м2 3,00 
14 Изравнителна циментова замазка под м2 5,00 
15 Д-ка и м-ж теракота по под м2 5,00 
16 Д-ка и м-ж цокъл от теракот мл 9,00 
17 Демонтаж седало и казанче бр 1,00 
18 Д-ка и м-ж моноблок бр 1,00 
19 Свързване на моноблок с водопровод бр 1,00 

20 
Разделно събиране и изнасяне на строителни 

отпадъци на разстояние 1км м3 1,00 
21 Д-ка и м-ж алуминиева врата 100/200 бр 1,00 
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Обособена позиция 24: Сграда Здравна служба с.Победа 
 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ 

по 

ред Наименование на видовете СМР 
единична 

мярка количество 
1 Демонтаж прозорци бр 8,00 
2 Д-ка и м-ж РVС прозорец 116/56 отваряем бр 5,00 

3 
Д-ка и м-ж РVС прозорез 220/160 с едно 

отваряемо крило и комарник бр 2,00 

4 
Д-ка и м-ж РVС прозорец 120/160 с едно 

отваряемо крило и комарник бр 1,00 

5 
Изкърпване мазилка около прозорци с включени 

ъглови лайсни мл 76,00 
6 Д-ка и м-ж вътрешна подпрозоречна дъска мл 5,60 
7 Стъргане стари пластове боя м2 60,00 
8 Шпакловка гипсова м2 60,00 
9 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 60,00 

10 Боядисване с латекс двукратно цветен м2 200,00 
11 Боядисване с фасаген около прозорци мл 40,00 
12 Демонтаж балатум м2 26,00 
13 Циментова замазка изравнителна м2 26,00 
14 Д-ка и м-ж теракота по под м2 26,00 
15 Цокъл от теракот с височина до 7см мл 36,00 

16 
Разделно събиране и изнасяне на строителни 

отпадъци на разстояние 1км м3 2,00 

17 
Очукване мозайка и бетон по площадка и 

стълбище м2 8,00 
18 Д-ка и м-ж гранитогрес грапав по стълбище м2 8,00 
19 Презаливане стълбище м3 1,00 
20 Кофраж и декофраж стълбище м2 2,00 
21 Циментова замазка стълбище и козирка м2 8,00 

22 
Хидроизолация с газопламъчно залепване 4,5мм 

по козирка м2 3,00 
23 Изкърпване външна мазилка по козирка м2 3,00 

24 
Обшивка по чело на козирка от поцинкована 

ламарина с оформяне на водооткап  мл 4,50 
25 Д-ка и м-ж водосточна тръба ф 100 мл 2,00 
26 Д-ка и м-ж водосточен изхвъргач ф 100 бр 2,00 
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Обособена позиция 25: Здравен кабинет с.Ф.Денково 
 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ по 

ред Видове СМР мярка  количество 

1 

Латекс по стени и тавани двукратно - 

цветен  м2 100 

2 Стъргане стари пластове боя м2 100 

3 Гипсова шпакловка  м2 100 

4 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 100 

5 

Д-ка и м-ж ламинат с висок клас на 

износоустойчивост с деб. 8мм м2 21 

6 Д-ка и м-ж ъглови PVC летви  мл 40 

7 Д-ка и м-ж осветително тело ЛОТ 4х18 бр 4 

8 Д-ка и м-ж ел. ключ бр 1 

9 Д-ка и м-ж ел. контакт бр 3 

10 Демонтаж /изрязване/ на метални тръби мл 10 

11 Блажна боя по метална дограма м2 34 

12 Д-ка и м-ж розетка бр 1 

13 Д-ка и м-ж мивка среден формат  бр 1 

14 Отводняване мивка бр 1 

15 Д-ка и м-ж проточен бойлер тип Юнга бр 1 

16 Д-ка и м-ж фаянс  м2 4 

17 Изравнителна циментова з-ка с деб. 2см м2 27 

18 Д-ка и м-ж гранитогрес - грапав м2 6 

19 Д-ка  и м-ж алуминиева преходна лайсна мл 8 

20 
Д-ка им-ж PPR  ф20 за студена и топла 

вода мл 10 

21 Д-ка и м-ж PVC ф110 мл 8 

22 Контактен излаз до 6м бр 1 
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Обособена позиция 26: Сграда ДСП с.Владимирово 
 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ по 

ред Видове СМР мярка  количество 

  стая домакин      

1 Латекс по стени и тавани двукратно   м2 35 

2 Стъргане стари пластове боя м2 10 

3 Гипсова шпакловка  м2 10 

4 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 35 

5 Демонтаж врата с р-ри 0,80/2,00 бр 1 

6 
Д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 

0,80/2,00 бр 1 

7 Демонтаж  прозорец с р-ри 1,30/0,85 бр 1 

8 

Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,30/0,85 

с еднно отваряемо крило и вкл. с 

комарник  бр 1 

9 
Изравнителна циментова замазка с деб. 

2см м2 7 

10 Д-ка и м-ж теракот м2 7 

  Д-ка и м-ж ъглови PVC летви мл 10 

  склад 1     

1 Изравнителна циментова з-ка до 2см м2 12 

2 Д-ка и м-ж гранитогрес  м2 12 

3 Д-ка и м-ж ъглови PVC летви мл 14 

4 Демонтаж прозорец с р-ри 2,60/0,80 бр 1 

5 

Д-ка и м-ж PVC  прозорец с р-ри 2,60/0,80 

с отваремо крило с р-ри 0,65/0,80 и 

комарник бр 1 

6 
Подмазване около прозорец и врата с вкл. 

ъглови протектори мл 14 

  кухня     

1 Демонтаж прозорец с р-ри 2,60//1,70 бр 3 

2 
Д-ка и м-ж PVCпрозорец с р-ри 2,60/1,70 

с две отварямеи крила и един комарник бр 3 

3 
Д-ка и м-ж подпрозоречна  вътрешна 

дъска  мл 7,8 

4 

Демотжаж и монтаж на съществуващ 

аспиратор и въздуховод бр 1 

5 Отводняване мивка  бр 1 

6 Ремонт/почистване/ канализация мл 3 

7 Демонтаж теракот м2 2 

  Д-ка и м-ж теракот м2 2 

  умивалня топла кухня     

1 Демонтаж прозорец с р-ри 1,30/0,85 бр 1 

2 

Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,30/0,85 

с еднно отваряемо крило и вкл. с 

комарник  бр 1 

  Склад 2     

1 Латекс по стени и тавани двукратно   м2 42 

2 Стъргане стари пластове боя м2 13 
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3 Гипсова шпакловка  м2 13 

4 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 42 

5 Демонтаж врата с р-ри 0,80/2,00 бр 1 

6 
Д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 

0,80/2,00 бр 1 

7 Демонтаж  прозорец с р-ри 1,30/0,85 бр 1 

8 

Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,30/0,85 

с еднно отваряемо крило и вкл. с 

комарник  бр 1 

9 
Изравнителна циментова замазка с деб. 

2см м2 9 

10 Д-ка и м-ж теракот м2 9 

11 
Подмазване около прозорец и врата с вкл. 

ъглови протектори мл 111 
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Обособена позиция 27: . Сграда ДСП с.Паскалево 
 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ 

по 

ред Наименование на видовете СМР 
единична 

мярка количество 
1 Д-ка и м-ж на комарник 55/70 бр 3,00 
2 Д-ка и м-ж комарник 110/60 бр 1,00 

3 
Д-ка и м-ж метални решетки 110/70 с включено 

грундиране и боядисване бр 2,00 
4 Изравнителна циментова замазка под м2 28,00 
5 Д-ка и м-ж теракота по под м2 15,00 
6 Д-ка и м-ж цокъл от теракот с височина 7см мл 15,00 
7 Стъргане стари пластове боя м2 60,00 
8 Шпакловка гипсова м2 60,00 
9 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 60,00 

10 Боядисване с латекс двукратно м2 220,00 
11 Лампен излаз до 10м бр 2,00 
12 Д-ка и м-ж противовлажно тяло бр 1,00 
13 Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18VV външен монтаж бр 1,00 
14 Контактен излаз до 6м бр 2,00 
15 Д-ка и м-ж контакт тип шуко двоен бр 2,00 
16 Д-ка и м-ж ел.ключ единичен бр 2,00 
17 Д-ка и м-ж рVС тунел мл 10,00 

18 

Д-ка и м-ж ламиниран паркет за обществено 

ползване в интензивно натоварени помещения 8 

мм м2 13,00 
19 Д-ка и м-ж ъглови летви за ламинат мл 14,00 
20 Блажна боя по дограма м2 19,00 

21 

Д-ка и м-ж кухненски аспиратор ширина 90 см, 

капацитет 1200м3/час, двуканален с метални 

филтри бр 1,00 

22 
Д-ка и м-ж въздуховод /тръба гофрирана според 

мощността и отвора за аспиратор/ мл 5,00 

23 
Д-ка и м-ж външен вентилационен накрайник за 

въздуховода на аспиратора бр 1,00 
24 Демонтаж гипсокартон по стена м2 13,00 
25 Очукване мазилка м2 13,00 
26 Вътрешна мазилка  м2 13,00 
27 Д-ка и м-ж фаянс  м2 13,00 

28 
Разделно събиране и изнасяне на строителни 

отпадъци на разстояние 1км м3 2,00 
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Обособена позиция 28: Сграда ДСП с.Дончево 
 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№по 
ред Наименование на видовете СМР мярка количество 

1 Стъргане    стари пластове боя  м2 50 

2 Гипсова шпакловка  м2 50 

3 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 50 

4 Боядисване с цветен латекс двукратно м2 250 

5 Изравнителна замазка по под м2 38 

6 Направа на ПВС тунел до 4см. мл 20 

7 Д-ка и м-ж на теракота по под м2 38 

8 Цокъл  от теракот  до 7 см мл 13 

9 
Д-ка и м-ж PVC прозорец  с р-ри  

0,75/0,60  отваряем  и  комарник бр 1 

10 
Подмазване около прозорец с включени 

ъглови лайсни мл 5 

11 Д-ка и м-ж на ЛОТ  4X18 открит бр 2 

12 Лампен излаз  до  6 м. бр 2 

13 
Разделно събиране и изнасяне на 

строителни отпадъци от обекта до 1 км. м3 1 
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Обособена позиция 29: Сграда ДСП с.Житница 
 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№по 
ред    Наименование на видовете СМР мярка количество 

1 

Д-ка и монтаж на метален  тръбен парапет ф 60   

с вкл. грундиране, боядисване с блажна боя 

двукратно  с вис.0,90 см. мл. 4 

2 
Д-ж,д-ка и м-ж алуминиева врата 0,90/2 ,00 и 

подмазване бр. 1 

3 
 Д-ка и м-ж прозорец   PVC    с р-ри 1,20/0,80   с 

едно отваряемо крило с комарник и подмазване бр 1 

4 Д-ка и м-ж на смесителна батерея бр. 1 

5 Д-ка и м-ж на моноблок бр. 1 

6 Д-ка и м-ж на ел.ключ бр. 1 

7 

Д-ка и м-ж на кухненски асператор -ширина 90 

см.,капацитет 800м3/час,двуканален с метален 

филтър бр. 1 

8 Д-ка и м-ж на въздоховод гофрирана тръба мл. 8 

9 Д-ка и м-ж външен вент.накрайник за аспиратора бр. 1 

10 
Д-ка и м-ж на стъклопакет 1,50/1,72  с едно 

отваряемо крило с комарник и подмазване бр. 1 

11 Д-ка и м-ж на осветително тяло  ЛОТ 4X18 бр. 1 

12 Лампен излаз до 6 м. бр. 1 

13 Д-ка и м-ж контакти бр. 2 

14 Контактен излаз до 10м. бр. 2 

15 
Д-ж,д.-ка и м-ж  PVC  прозорц 1,2/0,80    с  едно 

отваряемо крило,комарник и подмазвне бр. 1 

16 Стъргане стари пластове боя м2 35 

17 Шпакловка  гипсова м2 35 

18 Грундиране с грунд  дълбокопроникващ м2 70 

19 Боядисване с латекс двукратно -цветен м2 70 
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Обособена позиция 30: Сграда ДВХД с.Опанец 

 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№по 
ред Наименование на видовете СМР мярка количество 

1 Демонтаж на ондулин м2 280 

2 
Обшивка на покрив с OSB плоскости 

11мм м2 280 

3 Демонтаж олуци мл 40 

4 Битумен грунд по дървени повърхности м2 280 

5 
Д-ка и полагане на битумни керемиди по 

покрив,вкл.подкеремидена мушама 2мм м2 280 

6 Д-ка и м-ж на водосточно казанче бр 5 

7 Д-ка и м-ж водосточни тръби мл 15 

8 Д-ка и м-ж есове от поц,ламарина бр 10 

9 Д-ка и м-ж на олуци мл 40 

10 Д-ка и м-ж капаци по била мл 20 

11 
Д-ка   и м-ж  пола от поцинкова 

ламарина м2 20 

12 
Боядисване с блажна боя по стряха и 

челна дъска м2 25 

13 Д-ка и м-ж  на водосточни тръби мл 2 

14 Боядисване с латекс двукратно цветен м2 160 

15 
Изкоп с шир.до 1м и дълб.1,5 дълж.10м 

неукрепен машинен м3 15 

16 Обратно засипване м3 15 

17 Направа отвор в бетонов зид бр 1 

18 Изкоп за шахта  с р-ри 1,2/1,2/5,00 м3 7,2 

19 

Изграждане на шахта  от бетонови 

пръстени с дълбочина 5,00 м. и чугунен 

капак бр 1 

20 
Разделно събиране и изнасяне на 

строителни отпадъци от обекта до 1км. м3 3 
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Обособена позиция 31: Сграда младежки дом с.Одринци 
 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ по 

ред Видове СМР мярка  количество 

1 

Латекс по стени и тавани двукратно - 

цветен  м2 120 

2 Стъргане стари пластове боя м2 50 

3 Гипсова шпакловка  м2 50 

4 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 120 

5 

Д-ка и м-ж гипсокартон на конструкция 

по стени м2 90 

6 Демонтаж прозорец с р-ри 1,50/2,10 бр 6 

7 
Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,50/2,10 

с едно отваряемо крило   бр 6 

8 Демонтаж врата с р-ри 0,90/2,00 бр 1 

9 
Д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 

0,90/2,00 бр 1 

10 Демонтаж врата с р-ри 1,30/3,90 бр 1 

11 
Д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 

1,30//3,10 с две отваряеми крила бр 1 

12 Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 бр 9 

13 
Д-ка и м-ж окачен таван тип "Армстронг" 

от минераловатни пана с р-ри 600/600 бр 130 

14 
Подмазване около прозори и врати с вкл. 

ъглови протектори мл 110 

15 

Външна силикатна мазилка - цветна с вкл. 

мрежа, шпахловка, грундиране и ъглови 

протектори м2 50 

16 Д-ка и м-ж ел. ключ бр 1 

17 Д-ка и м-ж ел. контакт бр 3 

18 Д-ка и м-ж комарник с р-ри 0,60/2,00 бр 2 
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Обособена позиция 32: Сграда клуб на пенсионера с.Ведрина 
 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ по 

ред Видове СМР мярка  количество 

1 
Демонтаж витрини на метални рамки с р-

ри 2,60/2,40 бр 4 

2 

Д-ка и м-ж PVC витрина с р-ри 2,60/2,40 с 

едно отварямо крило с р-ри 0,60/2,00 и 

комарник бр 4 

3 Демонтаж врата с р-ри 1,60/2,10 бр 1 

4 

Д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 

1,60/2,10с две отваряеми крила бр 1 

5 Демонтаж метална врата с р-ри 2,60/3,20 бр 1 

6 

Д-ка и м-ж алуминиева витрина с р-ри 

2,60/3,20 вградена врата с р-ри 1,30/2,10 с 

две отваряеми крила бр 1 

7 Демонтаж прозорец  с р-ри 0,60/0,40 бр 2 

8 
Д-ка и м-ж PVC прозорец - отваряем с р-

ри 0,60/0,40 бр 2 

9 Демонтаж врата с р-ри  0,80/2,00 бр 2 

10 
Д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри  

0,80/2,00 бр 2 

11 Д- ж тоалетно клекало бр 2 

12 Д-ка и м-ж моноблок  бр 2 

13 Демонтаж фаянс  м2 30 

14 Вътрешна мазилка м2 30 

15 Д-ка и м-ж фаяс м2 30 

16 Демонтаж теракот м2 6 

17 Изравнителна циментова з-ка  с  деб. 2см м2 6 

18 Д-ка и м-ж теракот м2 6 

19 Отводняване мивки  бр 2 

20 Д-ка и м-ж канелка 1/2 бр 2 

21 Д-ка и м-ж PPR ф20 студена и топла вода мл 4 

22 
Подмазване около врати с вкл. ъглови 

протектори мл 146 

23 Латекс по стени и тавани  м2 30 

24 Стъргане стари пластове боя м2 30 

25 Гипсова шпахловка м2 30 

26 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 30 
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Обособена позиция 33: Сграда Дом на покойника в мюсюлманско гробище с.Черна 
 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№по 
ред Наименование на видовете СМР мярка количество 

1 Изкоп за основи   14/0,4/0,3 м3 1,7 

2 Кофраж и декофраж м2 8 

3 
Д-ка и полагане на бетон в основи и над 

основи 14/0,6/0,3 м3 2,52 

4 
Д-ка и полагане подложен  армиран  бетон 

с деб.10 см. м2 14 

5 Направа на обратен насип и уплатняване м2 13 

6 Зидария от бетонови блокчета    14/0,2/2,5 м3 7 

7 Покривна конструкция м3 1,5 

8 Покриване с нови цигли м2 33,5 

9 
Д-ка и полагане на хидроизолационна 

мембрана м2 33,5 

10 
Направа на двойна дървена скара под 

керемиди м2 33,5 

11 Д-ка и м-ж на нова дървена ламперия м2 33,5 

12 Изграждане   и измазване на комин бр 1 

13 OSB по таван и включено лакиране м2 12 

14 Д-ка и м-ж  на ъглови лайсни по таван мл 14,4 

15 Вътрешна циментова мазилка м2 35 

16 Външна мазилка м2 35 

17 Пола от поц.ламарина м2 7 

18 
Д-ка и м-ж на профилирана челна дъска  с 

вкл.лакиране мл 18 

19 
Армирана бетонова настилка около сграда 

с деб.10 см. м2 25 

20 Д-ка и м-ж на балатум  с деб.3 мм. м2 12 

21 Д-ка и м-ж на ъглови первази м2 12 

22 

Д-ка и м-ж на дървен прозорец с р-ри 

1,20/1,50 с отваряемо крило и външна 

подпрозоречна дъска бр 1 

23 
Д-ка и м-ж  на метална врата с р-ри 0, 90/2 

,00 с брава и ключ бр 1 

24 
Обшивка стряха  с OSB плоскости с 

вкл.лакиране м2 12 

25 Полагане на нови капаци и подмазване мл 5 

26 Боядисване с латекс на варова основа м2 30 

27 Бяла  външна силикатна мазилка м2 35 

28 Розетка за комин бр 1 

29 Циментова замазка м2 12 
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Обособена позиция 34: Разширение и реконструкция улично осветление в селата  

Плачи дол, Подслон, Стожер и Ф.Денково 

 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ 

по 

ред Наименование на видовете СМР 
единична 

мярка количество 
  с.Стожер     

1 Д-ка и м-ж стоманотръбен стълб 6м бр. 6,00 

2 
Д-ка и м-ж осветително тяло за улично 

осветление 2х18W 
бр. 8,00 

3 Д-ка и м-ж усукан изолиран проводник 2х16mm м 280,00 

4 
Д-ка и м-ж на енергоспестяваща луминисцентна 

лампа за улично осветление 18W, 4000K 
бр. 16,00 

5 
Д-ка и м-ж стойка с шпилка за тяло за улично 

осветление М14х400 
бр. 8,00 

6 Д-ка и м-ж опъвателна клема за УИП бр.  12,00 
  с.Ф.Денково     

  
Д-ка и м-ж осветително тяло за улично 

осветление 2х18W 
бр. 4,00 

  Д-ка и м-ж усукан изолиран проводник 2х16mm м 90,00 

  
Д-ка и м-ж на енергоспестяваща луминисцентна 

лампа за улично осветление 18W, 4000K 
бр. 8,00 

  
Д-ка и м-ж стойка с шпилка за тяло за улично 

осветление М14х400 
бр. 4,00 

  Д-ка и м-ж опъвателна клема за УИП бр.  8,00 
  с.Подслон     
  Д-ка и м-ж стоманотръген стълб 6м бр. 1,00 

  
Д-ка и м-ж осветително тяло за улично 

осветление 2х18W 
бр. 12,00 

  Д-ка и м-ж усукан изолиран проводник 2х16mm м 100,00 

  
Д-ка и м-ж на енергоспестяваща луминисцентна 

лампа за улично осветление 18W, 4000K 
бр. 24,00 

  
Д-ка и м-ж стойка с шпилка за тяло за улично 

осветление М14х400 
бр. 12,00 

  Д-ка и м-ж опъвателна клема за УИП бр.  26,00 
  с.Плачи дол     

  
Д-ка и м-ж светодиодно улично осветително 

тяло, 30W 
бр. 29,00 

  

Д-ка и м-ж часовник електронен за управление 

на уличното осветление с работна температура 

от -25 градуса до + 55 градуса - 220V с 

гаранционен срок 5 години и с програмно 

осигуряване на дата, час и часове за изгрев и 

залез на слънцето 

бр. 1,00 
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Обособена позиция 35: Тротоар по ул.1-ва с.Росеново 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ 

по 

ред Наименование на видовете СМР 
единична 

мярка количество 

1 

Почистване съществуваща повърхност от 

балчишки плочи, разделно събиране и изнасяне 

на строителни отпадъци от обекта на разстояние 

до 1км м3 10,00 

2 

Армирана бетонова настилка с бетон В15, 

арматура ф6 с полета 20/20, дилатационни фуги 

през 5 м запълнени с каучукова набъбваща лента 

и дебелина 10см м2 350,00 
3 Кофраж и декофраж м2 20,00 
4 Подложка под настилка от баластра м3 6,00 

5 
Д-ка и полагане на полиетиленово фолио под 

бетонова настилка м2 300,00 
 

Обособена позиция 36: Автоспирка и тротоар с.Славеево 

 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ 

по 

ред Наименование на видовете СМР 
единична 

мярка количество 
1 Демонтаж поликарбон м2 12,00 

2 
Д-ка и м-ж поликарбон с дебелина 8мм с 

включени лайсни м2 12,00 

3 

Почистване съществуваща повърхност от 

тротоарни плочи, разделно събиране и изнасяне 

на строителни отпадъци от обекта на разстояние 

до 1км м3 1,00 

4 

Армирана бетонова настилка с бетон В15, 

арматура ф6 с полета 20/20, дилатационни фуги 

през 5 м запълнени с каучукова набъбваща лента 

и дебелина 10см м2 190,00 
5 Кофраж и декофраж м2 8,00 
6 Подложка под настилка от баластра м3 2,00 

7 
Д-ка и полагане на полиетиленово фолио под 

бетонова настилка м2 190,00 
 
 

Обособена позиция 37: Тротоар по улица Стара планина с.Ст.Караджа 
 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ 

по 

ред Наименование на видовете СМР 
единична 

мярка количество 

1 

Почистване съществуваща повърхност от 

тротоарни плочи, разделно събиране и изнасяне 

на строителни отпадъци от обекта на разстояние 

до 1км м3 1,00 

2 

Армирана бетонова настилка с бетон В15, 

арматура ф6 с полета 20/20, дилатационни фуги 

през 5 м запълнени с каучукова набъбваща лента 

и дебелина 10см м2 850,00 
3 Подложка под настилка от баластра м3 5,00 

4 
Д-ка и полагане на полиетиленово фолио под 

бетонова настилка м2 850,00 
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Обособена позиция 38: Тротоар по ул.1-ва с.Стефаново 
 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ 

по 

ред Наименование на видовете СМР 
единична 

мярка количество 

1 

Почистване съществуваща повърхност от 

тротоарни плочи, разделно събиране и изнасяне 

на строителни отпадъци от обекта на разстояние 

до 1км м3 5,00 

2 

Армирана бетонова настилка с бетон В15, 

арматура ф6 с полета 20/20, дилатационни фуги 

през 5 м запълнени с каучукова набъбваща лента 

и дебелина 10см м2 900,00 
3 Кофраж и декофраж м2 50,00 
4 Подложка под настилка от баластра м3 5,00 

5 
Д-ка и полагане на полиетиленово фолио под 

бетонова настилка м2 900,00 
 
 

Обособена позиция 39: Укрепване подпорни стени общински обекти – ДГ,  

читалище и ул.7-ма с.Паскалево 
 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ 

по 

ред Наименование на видовете СМР 
единична 

мярка количество 
  подпорна стена по ул.7-ма     

1 Демонтаж балчишки плочи м2 81,00 
2 Изкоп ръчен за основи м3 3,60 
3 Кофраж и декофраж м2 50,00 
4 Д-ка и м-ж бетон В 15 м3 10,00 
5 Д-ка и м-ж арматура А ІІІ  кг 700,00 
6 Нареждане балчишки плочи и фугиране м2 56,00 

  подпорна стена ограда ДГ     
7 Зидария от бетонни блокчета на Възложителя  м3 0,60 
8 Изкоп ръчен за основи м3 6,75 
9 Кофраж и декофраж м2 36,00 

10 Д-ка и м-ж бетон В 15 м3 12,00 
11 Д-ка и м-ж арматура А ІІІ  кг 230,00 
12 Д-ка и м-ж на армировъчни мрежи ф 8 полета 25 м2 140,00 
13 Д-ка и м-ж бетон В 15 за тротоар м3 2,00 

  подпорна стена читалище     

14 Изкоп ръчен за основи м3 1,00 
15 Кофраж и декофраж м2 30,00 
16 Д-ка и м-ж бетон В 15 м3 6,00 
17 Д-ка и м-ж арматура А ІІІ  кг 100,00 
18 Д-ка и м-ж на армировъчни мрежи ф 8 полета 25 м2 30,00 

19 
Разделно събиране и изнасяне на строителни 

отпадъци на разстояние 1км м3 2,00 
 

  



72 

Обособена позиция 40: Автоспирка с.Ф.Денково  
 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ по 

ред 
Видове СМР мярка  количество 

1 Латекс по стени и тавани двукратно - цветен  м2 143 

2 Стъргане стари пластове боя м2 45 

3 Гипсова шпакловка  м2 45 

4 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 143 

5 Вътрешна мазилка  м2 4 

6 Блажна боя по метални повърхности м2 48 

7 Д-ка и м-ж PVС  тунел  мл 12 

8 Д-ка и м-ж ел. ключ  бр 2 

9 Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 бр 3 

10 Очукване мозайка по цокъл и чело м2 20 

11 Външна силикатна мазилка по цокли и чело - 

мозаечна с вкл. шпахловка и грундиране 
м2 20 

12 Външна силикатна мазилка - цветна с вкл. 

мрежа, шпахловка, грундиране и ъглови 

протектори 

м2 50 

13 Изравнителна циментова з-ка с деб. 2см м2 46 

14 Демонтаж метална входна врата с р-ри 1,00/2,00 бр 1 

15 Д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 1,00/2,00 бр 1 

16 Фасаген  по стреха  м2 30 

17 Стъргане стари пластове боя м2 30 

18 Гипсова шпакловка  м2 30 

19 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 30 

20 Демонтаж врата с р-ри 1,00/2,00 бр 1 

21 Д-ка и м-ж  алуминиева врата с  р-ри 1,00/2,00 бр 1 

22 Подмазване около врати с вкл. ъглови 

протектори 
мл 20 
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Обособена позиция 41: Ограда гробищен парк с.Вратарите 
 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ по 

ред 
Видове СМР мярка  количество 

1 Демонтаж дървен портал с р-ри 3,00/1,40 бр 1 

2 Д-ка и м-ж портал 3,00/1,30 на метална рамка с 

мрежа и плътна част с височ. 0,80 с вкл. резе - 

грундирана и боядисана 

бр 1 

3 Д-ка и м- ж метална портичка с р-ри 1,00/1,40 

на метална рамка с мрежа и плътна част  с 

височ. 0,80 с вкл. резе - грундирана и боядисана 

бр 1 

4 Д-ка и м-ж профил 200/10/10 - грундирани и 

боядисани  
бр 4 

5 Д-ка и м-ж ограда от бодлива тел 5+2 реда и ЖБ 

колове 10/10/210 през 2,50 с бетон в основата на 

кола 

мл 240 

6 Изсичане и изкореняване на  храсти и дървета  с 

диаметър < 25 см с вкл. събиране и изнасяне на 

изсечения материааал 

м2 720 
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Обособена позиция 42: Естествени чешми с.Гешаново 

 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ по 

ред Видове СМР мярка  количество 

  чешма Бекерите     

1 

Машинно подравняване и оформяне 

на площадка за естествена чешма мсм 1 

2 Изкоп за водопровод 25/0,70/0,50 м3 8,7 

3 Д-ка и м-ж  ПЕВП  ф63 мл 25 

4 Полагане на пясъчна възглавница м3 1,7 

5 Обратно засипване  м3 7,0 

6 

Направа на бетонова ревизионна 

шахта с р-ри 0,40/0,40/0,40с бетонов 

капак бр 1 

7 Изкоп в основи 4,00/1,00/0,30 м3 1,2 

8 

Д-ка и полагане на  В 15  в основи , 

улуци и стена м3 3,5 

9 Кофраж и декофраж улуци и стена м2 12 

10 

Направа на бетонова шапка 

4,00/0,5/0,08 мл 4 

11 

Водоплътна външна  и вътрешна 

гладка мазилка по олуци  м2 6 

12 

Доставака и монтаж на месингов 

чучур бр 1 

13 

Външна силикатна мазилка мозаечна 

цветна с вкл. шпахловка и 

грундиране м2 5 

14 

Полагане на трошенокаменна 

настилка с деб. 10см м2 10 

16 

Армирана бетонова настилка с деб. 

10см м2 10 

17 Отводняване с PVC тръба 90 мл 10 

  горчива чешма     

1 Отводняване с PVC тръба ф 90 мл 6,0 

2 

Водоплътна външна  и вътрешна 

гладка мазилка по олуци  м2 40 

3 

Армирана бетонова настилка -  с 

бетон В15  и арматура ф 6,5  с деб. 7 

см и фуга  през 5м. м2 90,00 
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Обособена позиция 43: Благоустрояване около естествена чешма с.Дряновец 

 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ по 

ред Видове СМР мярка  количество 

1 Изкоп за основи 12/0,30/0,25 м3 0,9 

2 Кофраж и декофраж  м2 4,8 

3 Д-ка и полагане бетон В15 м3 1,5 

4 

Зидария от бетонови тухли 

400/200/200 м3 5,3 

5 

Направа на нова покривна 

конструкция м3 0,7 

6 Д-ка и м-ж ламперия  м2 29 

7 Д-ка и м-ж дървена скара  м2 29 

8 

Д-ка и м-ж хидроизолационна 

мембрана  м2 29 

9 

Препокриване с керемиди на 

изпълнителя в-у дървена скара нови м2 29 

10 

Д-ка и м-ж греда 12/12с дължина до 

2,50 бр 2 

11 Армирана бетонова настилка 10см м2 17,5 

12 Арматура  стомана АIII кг 40 

13 

Изработка на маса с размери 

6,50/0,80 от армиран бетон с 

дебелина  на бетона 10см м2 5,2 

14 Кофраж и декофраж  м2 7 

16 

Д-ка и м-ж метални колове за крака 

на масата ф 60 с h= 1,30 с вкл. 

метални планки за закрепване  бр 6 

17 

Изработка на бетонови крака  за 

пейки с  h=0,45 и шир.0,40/0,15 бр 10 

18 

Д-ка и м-ж дъски  за пейки с р-ри 

200/0,15/0,15 бр 7 

 
 
 
Обособена позиция 44: Благоустрояване централна част с.Миладиновци 

 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ по 

ред Видове СМР мярка  количество 

1 Демонтаж бетонови тротоарни плочи м2 90,00 

2 Ръчен изкоп за подравняване м3 9,00 

3 Д-ка и м-ж полиетиленово фолио м2 90,00 

4 

Армирана бетонова настилка - цветна 

с бетон В15  и арматура ф 6,5 цветна 

с деб. 10см и фуга,  запълнена  с 

каучукова набъбваща лента  през 5 м. м2 90,00 
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5 

Разделно събиране и изнасяне на стр. 

отпадъци от обекта на разстояние до 

1км. м3 9,00 

6 

Д-ка и м-ж метална табела с деб. 

1,5мм на винкелова рамка за 

информационно табло с р-ри 

2,00/1,00 с вкл. грундиране и 

боядисване бр 1,00 

7 

Д-ка и м-ж метални колове с h= 2,00 

с бетон в основата на кола -  ф 60 за 

монтиране на табела  бр 2,00 

8 

Д-ка и м-ж цветни градински 

бордюри за оформяне на цветни лехи 

с р-ри 1,50/0,50 мл 12,00 

9 Демонтаж гранитогрес по стълбище м2 15,00 

10 Презаливане стъпала с В 20 м2 15,00 

11 Кофраж и декофраж стъпала м2 5,00 

12 Д-ка и полагане арматура ф 8 кг 20,00 

13 

Д-ка и м-ж гранитогрес грапав по 

стъпала м2 15,00 

14 

Д-ка и м-ж цветни мозаечни  плочи с 

деб. 4см м2 2,00 

 
 
 
 
 

Обособена позиция 45: Естествени чешми и благоустрояване свещен 

камък с.Ф.Денково 
 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ по 

ред Видове СМР мярка  количество 

1 

Д-ка и м-ж ограда от телена мрежа  с 

височина не по малка ота 1,40м, р-ри 

на отворите  да са 5/5см. и деб. на 

телта на мрежата да е минимум2мм и 

ЖБ колове с   р-ри 0,10/0,10/2,10 през 

2,50 с бетон в основата на кола мл 133 

2 

Обшивка по стени с дъски на глъб и 

зъб с деб. на дъската 2см и височина 

1,10м с вкл. безиросване и лакирине м2 4,4 

3 

Д-ка и м-ж портал 5,00/1,80 на 

винкелова  рамка с и плътна част с 

височ. 1,00 с метални елементи с 

височ.0,80 с вкл.  резе и катинар  - 

грундирана и боядисана бр 1 

4 

Д-ка и м-ж метални колове с h= 2,20 

с бетон в основата на кола -  ф 60 за 

монтиране на табела  бр 2,00 
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  чешма 1     

5 Отводняване с PVC тръба ф 90 мл 8,0 

6 

Водоплътна външна  и вътрешна 

гладка мазилка по олуци  м2 52 

7 

Монтаж на облицовъчен камък на 

шапка естествена чешма/без доставка 

/с вкл. фугиране бр 1 

8 

Армирана бетонова настилка -  с 

бетон В15  и арматура ф 6,5  с деб. 7 

см и фуга  през 10 м. м2 196,00 

9 Фугиране на  каменна зидария мл 150 

10 

Машинно подравняване и 

прокопаване на канавка  мсм 0,5 

11 

Полагане на трошенокаменна 

настилка с деб. 10см м2 15 

  чешма 2     

1 Отводняване с PVC тръба ф 90 мл 8,0 

2 

Водоплътна външна  и вътрешна 

гладка мазилка по олуци  м2 40 

3 

Монтаж на облицовъчен камък и 

плоча на естествена чешма/без 

доставка /с вкл. фугиране бр 2 

4 Фугиране на  каменна зидария мл 70 

5 

Армирана бетонова настилка -  с 

бетон В15  и арматура ф 6,5  с деб. 7 

см и фуга  през 5м. м2 25,00 

  чешма 3     

1 Отводняване с PVC тръба ф 90 мл 6,0 

2 

Водоплътна външна  и вътрешна 

гладка мазилка по олуци  м2 72 

3 Фугиране на каменна зидария мл 100 

4 

Промушване с пружини за 

почистване на PVC  тръба ф90 мл 15 

5 

Д-ка и м-ж метална решетка на тръба 

ф90 бр 1 

 
 
 

Обособена позиция 46: Ремонт отводнителни окопи /канавки/ на местен път  

за Регионално депо с.Стожер 
 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ 

по 

ред Наименование на видовете СМР 

единична 

мярка количество 

1 

Демонтаж на стоманобетонови елементи за 

облицовка на пътни окопи мл 90,00 

2 

Почистване, подравняване и оформяне на 

легло за монтаж на стоманобетонови 

елементи за облицовка на пътни окопи мл 90,00 
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3 

Монтаж на сглобяеми стоманобетонови 

елементи за облицовка на пътни окопи тип 

EO - 1.5-100 и фугиране мл 54,00 

4 

Д-ка и м-ж на сглобяеми стоманобетонови 

елементи за облицовка на пътни окопи тип 

EO - 1.5-100 и фугиране мл 76,00 

5 

Ръчен изкоп за оформяне на терен за 

поставяне на стоманобетонови елементи за 

облицовка на пътни окопи м3 15,00 

6 

Д-ка и полагане на подложен бетон марка В 

10 за монтаж дъно на стоманобетоновите 

елементи за облицовка на пътни окопи м3 9,10 

7 

Д-ка и полагане на пясък за уплътняване 

между терена и стоманобетоновия елемент 

за облицовка на пътни окопи м3 31,20 

8 

Разделно събиране и изнасяне на строителни 

отпадъци на разстояние 1км м3 5,00 

 
 

Обособена позиция 47: Тротоар по ул.1-ва с.Лясково 
 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№по 
ред Наименование на видовете СМР мярка количество 

1 

Подравняване и валиране основа за 

тротоар м2 410 

2 

Д-ка и полагане на градински 

бордюри  на бетонова основа мл 205 

3 

Д-ка  пясъчна основа за тротоар от 

едрозърнест пясък с деб.10 см. м3 41 

4 Изкоп ръчен за бордюри  м3 3 

5 

Д-ка на бетонови плочи 5 см.и 

направа на тротоар на циментов 

разтвор 3 см. м2 410 

6 

Разделно събиране и изнасяне на 

строителни отпадъци от обекта до 

1км. м3 1 

 
Забележка: Всички количества в гореупоменатите количествени сметки са прогнозни. 

След започване на ремонтните дейности прогнозните количества могат да се 

променят с протокол съставен от представители на Възложителят  и Изпълнителя. 

Замяна на видове работа се допускат само с писмено съгласие. Промените в 

количествата не могат да водят до увеличаване стойността на договора. 
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10. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАTA ИМ 

Участниците трябва да се запознаят с всички указания и условия за участие, дадени 

в документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към условията, обявени от Възложителя. 

Представянето на оферта ще се счита за съгласие на участника с  всички 

изисквания и условия, посочени в документацията за участие, при спазване на 

приложимите разпоредби на ЗОП и ППЗОП. 

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Лице, 

което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, когато са налице 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, освен в случаите на доказване на липса на 

основания за отстраняване, посочени в чл. 58 от ЗОП. 

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване 

коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална 

информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които 

счита, че съдържат такава информация, и да  изисква  от Възложителя да  не  я разкрива. 

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

 

10.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) -  Образец № 1 

ЕЕДОП за участника- по Образец № 1 от настоящата документация, попълнен в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е 

приложимо, ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което не е 

юридическо лице, за всеки  подизпълнител  и  за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат 

ангажирани в изпълнението на поръчката; 

Чрез  представянето на ЕЕДОП при подаване на заявление за участие или оферта, 

участникът декларира липсата на основанията за отстраняване. 

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно 

лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП- Образец № 1.Когато е налице 

необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани 

с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 

ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП- Образец № 1 за всяко лице или за някои от лицата. В 

тези случаи, когато се подава повече от един ЕЕДОП- Образец № 1 обстоятелствата, 

свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП- Образец № 1, подписан от 

лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети 

лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 

подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП- Образец № 1, който 

съдържа информацията по предходното изречение. 

В ЕЕДОП – Образец  № 1 се предоставя съответната информация, изисквана от 

възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 

обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно  законодателството на 

държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят 

информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 

Участниците могат да използват ЕЕДОП- Образец № 1, който вече е бил използван 

при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че 

съдържащата се в него информация все още е актуална. Участниците могат да използват 

тази възможност, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече 

изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор 
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вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните 

и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е 

осигурен достъп до документа. 

Към ЕЕДОП се прилагат: 
- документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложима; 

- в случай, че участник е обединение (или консорциум), което не е регистрирано 

като самостоятелно юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е 

видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация 

във връзка с конкретната обществена поръчка: 

1. да е определено точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните 

видове дейности между отделните участници в обединението; 

2. гарантират, че съставът на обединението няма да се променя за целия период на 

изпълнение на договора и до края на гаранционния срок съгласно подписания договор за 

изпълнение на настоящата обществена поръчка. 

3. гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно 

за изпълнението на договора; 

4. Когато не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и 

документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 

 

10.1.1 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ   

 В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка може да 

участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и 

тяхно обединение, строител по смисъла на чл.163 от ЗУТ. 

 Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано 

обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за 

създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като 

изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни  

документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 

може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща 

процедура. 

 Информацията, свързана с представяне на участника се посочва чрез попълване на 

част  II : Информация за икономическия оператор на ЕЕДОП- Образец № 1 

 

10.1.2.  АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка  участник, когато са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП 

възникнали преди или по време на процедурата, а именно : 

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 

219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от 

Наказателния кодекс; 

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, 

към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата 
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или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП; 

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, 

чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен; 

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

Посочените по-горе основания за отстраняване се прилагат и когато кандидат или 

участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член 

на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. 

Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, 

членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия 

да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи или със статут, който 

им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 

еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на 

управителните или надзорните органи 

От процедурата се отстранява участник, за когото са приложими хипотезите на чл. 

3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДР), освен ако не е приложима 

разпоредбата на чл. 4 от същия закон.  

 Липсата или наличието на основанията за отстраняване, свързани с гореупоменатите 

обстоятелства се декларира чрез попълване на част III : Основания за изключване на 

ЕЕДОП- Образец № 1 

В Раздел Г в част III : „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени 

в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка” 

се предоставя информация, свързана с наказателни присъди, останали извън обхвата на 

раздел А, а именно: за престъпление по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252, чл. 301 – 

307 или чл. 254а – 260 от Наказателния кодекс и за престъпление, аналогично на някое от 

посочените, в друга държава членка или трета страна.  
Декларира се липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

 

Когато изискванията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за повече от едно лице, всички 

лица подписват един и същ ЕЕДОП- Образец № 1.  

Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие 

в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията 

по т. 1, 2 и 7 се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

 

МЕРКИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА НАДЕЖНОСТ. 
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има 

право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират 
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неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 
отстраняване. 

Предприетите мерки се описват в съответните раздели на част III: Основания за 

изключване на ЕЕДОП - Образец № 1 и като доказателства за надеждността на 

участника се представят следните документи: 

 
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или 

нарушението. В случай, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да 

се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

 
10.1.3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
Възложителят определя следните критерии за подбор, които се отнасят до:  

1. годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност – договор за 

изпълнение ще бъде подписан с лице, което има право да извършва строителство на 

територията на република България; 

2. икономическото и финансовото състояние – изпълнителят на поръчката преди 

сключване на договора, следва да представи застраховка „Професионална отговорност“ 

в съответствие с изискванията на чл.171 или чл.171а, или чл.173 от ЗУТ; 

3. техническите и професионалните способности: 

- Участникът трябва да разполага със собствен или нает правоспособен персонал 

от квалифицирани експерти - Технически ръководител; Отговорник за контрола на 

качеството и Експерт по безопасност и здраве в строителството. 

- Възложителят изисква участникът да е изпълнил строителство идентично или 

сходно с предмета на поръчката.  

 
А) Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност. 

Изпълнителят на поръчката следва да е строител по смисъла на чл.163 от Закона за 

устройство на територията, за когото са налице обстоятелствата на чл.3, ал.1 от Закона за 

камарата на строителите. Изпълнителят следва да е вписан в Централния професионален 

регистър на строителите, при камарата на строителите в България, като изпълнител на 

строежи от категория и група, отговаряща на строежа - обособената позиция, за която 

кандидатства. Категорията на строежа е съгласно чл.137, ал. 1 от ЗУТ или по-висока. 

Групата на строежа е съгласно чл.5 ал.1 от ПРВВЦПРС или като изпълнител на отделни 

видове строителни и монтажни работи от пета група, съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС, 

съответстващи на видовете ремонтни работи, предмет на поръчката /обособената 

позиция/. 

Участникът в процедурата, може да не е вписан по реда на чл.3, ал.1 от Закона за 

камарата на строителите /ЗКС/.  

Възложителят ще подпише договор за изпълнение с определения участник при 

условие, че в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на влизане в сила на решението 

за определянето му за изпълнител представи удостоверение за вписване по реда на чл.3, 

ал.1 от ЗКС. Удостоверението за вписване в ЦПРС се придружава с валиден талон. В 

случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, в посочения 

срок следва да представи документ, доказващ правото му да извършва строителство на 

територията на Република България в съответствие с чл.3, ал.1 от Закона за камарата 

на строителите. 

Предвид естеството на извършваните ремонтни работи за всички обособени 

позиции освен ОП 46 е необходимо изпълнителят да е вписан, като изпълнител на Пета 

категория строежи по чл.137 от ЗУТ и на Първа група - по чл.5 ал.1 от ПРВВЦПРС / 



83 

съответно Пета група. За ОП 46 възложителят изисква Трета категория по чл.137 ЗУТ и 

Втора група по чл.5 ал.1 от ПРВВЦПРС. 

Информацията, свързана със съответствието на участника със поставените от 

възложителя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност, се посочва чрез попълване на част ІV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“ 

на ЕЕДОП – Образец № 1. 

 

Б) Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците. 
Възложителят не поставя изисквания за финансовото и икономическо 

състояние на участниците. 

Преди сключване на договора с избрания изпълнител, той следва да представи 

застраховка „Професионална отговорност“ в съответствие с изискванията на чл.171 

или чл.171а, или чл.173 от ЗУТ, като минималното застрахователно покритие е в 

съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството в зависимост от категорията на строежа - 

обособената позиция за която участва. 

При наличие на актуална застраховка „Професионална отговорност” за срока на 

изпълнение на договора, данните се вписват в т.5 на раздел Б на част IVот ЕЕДОП     

образец №1. 

 
В) Изисквания за технически и професионални способности на 

участниците: 

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от 
датата на подаване на офертата, „строителство” идентично или сходно с предмета на 
поръчката. Обемът на изпълнените дейности не е от значение, като вида на 
строителството следва да отговаря на строителството предвидено за съответните 
обособени позиции. 

* Под строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката се разбира: 

изграждане, възстановяване, възобновяване и ремонт на обществени сгради, мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура, площни обекти за оформяне на публични 

пространства. 

В съответствие с изискванията на чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП участникът следва да представи 
информация (списък) за изпълнените строежи (или строители работи), като посочи: 

„Възложител на строежа“ (получател) - /Адрес, телефон, факс, електронна поща/; 

„Предмет на договора“ /описание на основните дейности/;  

„Стойност на договора“ /лева без ДДС/;  

„Дата на започване и дата на приключване на строителството“ 

Попълва се ред 1а) на Раздел В: Технически и  професионални способности на част 

IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП- Образец № 1. 

 

2. Участникът трябва да разполага със собствен или нает правоспособен 
персонал от квалифицирани ключови експерти, които да се ангажират с изпълнение 
на поръчката: 

Технически ръководител на обекта, който да има завършено образование, 

отговарящо на изискванията на чл. 163 а, ал. 2 и 3 от ЗУТ и да има най-малко 3 (три) 

години опит като технически ръководител; 

Отговорник за контрола на качеството, който да има най-малко 3 (три) години, 

опит в контрола по качеството на строителни обекти и да притежава удостоверение за 

контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно. 

Експерт по безопасност и здраве в строителството, който да притежава 

удостоверение  за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба №  РД-07-2 от 

16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и 
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инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно и да има най-малко 3 (три) 

години опит като експерт по здравословни и безопасни условия на труд. 

Забележка! В случай, че техническият ръководител притежава валидно удостоверение 

за „Длъжностно лице за безопасност и здраве”, не е необходим допълнителен експерт за 

изпълняване на дейността. 

Данни за техническите лица се попълват в ред 2) и 6) на Раздел В: Технически и 

професионални способности на част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП- Образец № 1.  

 
Съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и 

кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се 

доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното 

провеждане на процедурата. 

  
 Участникът следва да разполага с необходимите съоръжения и техническо 

оборудване, които ще бъдат на разположение за изпълнение на договора. 

 

Попълва се ред 9) на Раздел В: Технически и професионални способности на част 

IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП- Образец № 1. 

 
 Възложителят не поставя изискване участникът да е внедрил системи за 

управление на качеството и/ или системи за опазване на околната среда. 

 Използваните от участника технически съоръжения и мерки за гарантиране 

на качеството се описват в ред 3) на Раздел В 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието 

с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от 

лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на 

сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, 

съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 

разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на обединението- чл.59, ал.6 от ЗОП. 

 

Заявените от участника данни за съответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор следва да отговарят на обема работа, за която биха сключили 

договори за изпълнение. 

При подбора на участниците, класирани за изпълнение на повече от няколко 

обособени позиции ще се изисква доказване на човешки и технически ресурс за 

изпълнение на общия обем СМР качествено и в срок. 

 

10.1.4.ИЗПОЛЗВАНЕТО КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, 

който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В случай те трябва да 

представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 

основаниая за отстраняване на процедурата. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители 

отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

При обществени поръчки за строителство, чието изпълнение се предоставя  в 

обект на възложителя, след сключване на договора и най- късно преди започване на 

изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за 



85 

контакт и представителите на подизпълнителите посочени в офертата. 

Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената 

информация в хода на изпълнението на поръчката. 

В случаите, когато клон на чуждестранно лице е  самостоятелен участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка, ако за доказване на 

съответствие с изискванията за технически и професионални способности, 

клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, 

че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси. 

Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или 

юридическо лице или техни обединения, в случай, че документите за доказване 

на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се 

представят и в превод. 

Участниците посочват в ЕЕДОП - образец № 1 подизпълнителите и дела 

от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В 

този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите 

задължения. 

Когато подизпълнителят не отговаря на на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява, Възложителят изисква 

неговата замяна. 

ТРЕТИ ЛИЦА 

Участникът може да се позове на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 

финансово състояние, техническите способности и професионалната компетентност. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да 

може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи  документи за 

поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на 

техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата- чл. 65, ал. 4 от ЗОП. 

Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него 

трето лице, ако то не отговаря на някое от съответните критерии за подбор, 

за доказването на коитоучастникът се позовава на техния капацитет. 

УКАЗАНИЕ за попълване на данните в образците: за всеки от съответните 
субекти, чиито капацитет ще бъде използван се представя надлежно попълнен и 
подписан от тях ЕЕДОП- Образец № 1, в който се посочва информацията, 
изисквана съгласно Раздели А и Б от част II и  тази от част III на ЕЕДОП. 

 

11. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ съдържащо: 
 

А) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника- по образец на участника; 

Б) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя- описва се в Образец № 2, придружен с 

Линеен график за всяка обособена позиция. 

 

След идвършен оглед на обекта, предмет на съответната обособена позиция се 

правят следните предложения: 

1. Срок за изпълнение на договора строителните работи - в календарни дни кайкто е най - 

много 90 (деветдесет) календарни дни. Предложеният срок за изпълнение следва да 

бъде цяло число. 
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2. Срокът, в които изпълнителят ще отстранява всички дефекти на изпълнените от него 

строителни работи, с изключение на тези придизвикани от изключителни обстоятелства. 

Срокът не може да бъде по - малък от пет години от датата на завършване на 

строителството. („изключителни остоятелства”, съгласно т. 17 §2 на допълнителните 

разпоредби на ЗОП). 

Прави се описание на предлагания подход, план и организация на работа, което 

трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа; методите и 

организацията на текущия контрол, който ще гарантира съответствието на изпълнените 

работи с основните изисквания към строежите. Прилага се линеен график, отразяващ 

технологична последователност на строителните процеси и включва времето за 

изпълнение, и взаимна обвързаност между тях. 

Декларира се съгласие с клаузите на приложения проект на договор и срок на 

валидност на офертата, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,  

и когато е приложимо декларация за конфиденциалност в случай на приложимост – по 

образец на участника. 

 

12. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Ценово предложение се съставя съгласно образец № 3 за всяка обособена позиция. 

Съгласно чл. 47, ал.6 от ППЗОП и във връзка с чл. 181, ал.2 от ЗОП  ценовите 

предложения могат да не се представят в запечатан непрозрачен плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри”. 

Ценовото предложение трябва да съответства на предложението за изпълнение на 

поръчката по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката. В противен случай 

участникът  се отстранява. 

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в 

изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на 

всеки един документ, включен в ценовото предложение. 

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се приема за 

вярна изписаната с думи. 

 

Офертата за всяка обособена позиция съдържа: ЕЕДОП; Предложение за 
изпълнение на поръчката и Ценово предложение. 

Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. 
Когато участникът кандидаства за повече от една обособена позиция с еднакви 

критерии за подбор се допуска представяне на един ЕЕДОП, като обстоятелството 
следва да се посочи в част II: Информация за икономическия оператор в раздел А 
„Обособени позиции”  на ЕЕДОП. 
 

13. ЗАПЕЧАТВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА 
 

Офертата се представя на хартия от участника, или от упълномощен от него 

представител – лично в Центъра за административно обслужване или чрез пощенска или 

друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: община 

Добричка - град Добрич п.к. 9300, ул. „Независимост“ № 20 в Центъра за услуги и 

информация (ЦУИ) в работно време от 8:0 до 17:00, до датата, посочена в обявлението.  

Участникът може да представи ЕЕДОП в електронен вид, при условие,  че вече е 

бил използван при предходна процедура за обществена поръчка и когато е осигурен пряк 

и неограничен достъп по електронен път до формуляра. За обстоятелството се преставя 

декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на 

подписите в публикувания ЕЕДОП. 

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: 

1. наименованието на кандидата или участника, включително участниците в 

обединението, когато е приложимо; 
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2.адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

3.наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават 

документити. 

 

  

Наименование на Участника: ……………. 

Участници в обединението:………………/когато е приложимо/ 

Адрес за кореспонденция: ……………….. 

Телефон, Факс, ел.адрес: ……………. 
 

Наименование на обществената поръчка: …………………………. 
                                За Обособена/и позиция/и ОП ………….: ОП…… 
                                                                                

                                                                              До Община  Добричка 

                                                                                     ул. „Независимост” № 20 

                                                                                     гр. Добрич 9300 

 

 

Опаковката включва: 

-  Единен европейски документ за обществени поръчки заявление за участие 

(ЕЕДОП), като когато участникът кандидаства за повече от една обособена позиция с 

еднакви критерии за подбор се допуска представяне на един ЕЕДОП. 

- Предложение за изпълнение на поръчката (образец №2) за всяка обособена 

позиция и приложимите към него документи  

- Ценово предложение за всяка обособена позиция (образец № 3) – не се представя 

в запечатан непрозрачен плик, съгласно чл. 47, ал.6 от ППЗОП и във връзка с чл. 181, ал.2 

от ЗОП. 

За всяка обособена позиция, за която кандидатства участника Предложението за 

изпълнение на поръчката и ценовото предложение се окомплектоват по отделно (кламер, 

телбод или отворена папка). 

 

Възложителят не носи отговорност за неполучаването на оферти или за 

получаването им след указания срок в случай, че се използва друг начин за представяне, 

различен от посочения. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или 

куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати 

офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес 

преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на 

офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на 

офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от 

Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез 

поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други. 

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 

Възложителя в срок до датата и часа, посочени в Обявлението (часово време в България). 

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и 

текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)” - За участие  в  публично 

състезание по ЗОП с предмет: „Ремонт общински обекти на територията на община 
Добричка”  

 
Приемане на оферти/връщане на оферти. 

При приемането на офертата се вписва в регистър, в който се отбелязва подателят, номер, 

дата и час на получаване. Върху непрозрачната опаковка се отбелязва номер, дата и час на 

получаване, за което на приносителя се издава документ. 
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Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред ЦУИ все 

още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на 

възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в 

регистъра. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 

участниците оферти, които са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост 

или са  представени след изтичане на крайния срок за получаване и лицата не са включени 

в списъка, съставен при изтичане на срока за подаване на оферти. 

 

14.КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА(важи за всички обособени 
позиции) 

Всяка от обособените позиции в настоящата обществена поръчка ще бъде възложена 

въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий „най-ниска цена на 

основание чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП. 
 Когато оценките на две или повече оферти са равни, и след разглеждане на 

документите за съответствие с критериите за подбор, комисията провежда публично 

жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 

Най – ниска цена е тази, която участника е посочил в ценовото предложение и 

приложената към него количествено – стойностна сметка за съответната обособена 

позиция. 

Комисията извършва аритметична проверка на предложената количествена и 

стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на 

поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.  

-При несъответствие между единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на 

предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, стойността за 

съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява 

общия сбор от всички позиции. 

-При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при 

сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията. 

 

РАЗЯСНЕНИЯ: Разяснения по условията на процедурата се искат от възложителя и 

предоставят при условията на чл. 180 от ЗОП. 

 

15.ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ 
Офертата и всички документи, приложени към нея трябва да бъдат на български 

език. За преводите на документи на български език важат следните изисквания: 

- Изисква се официален превод на български език на удостоверението за регистрация 

на участника (или документ за самоличност) и преводи на другите документи.  

Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на 

български език. 

- Офертата и всички документи и предложения, приложени към нея трябва да бъдат 

подписани от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация 

или от надлежно упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно с нотариална 

заверка на подписа на упълномощилото го лице, което се представя към офертата. 

- Участниците могат да изпращат писма и уведомления до възложителя по факс, с 

препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба или по електронен път при 

условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

- Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на процедура за 

възлагане на обществената поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта, 

достоверността и поверителността на офертите на участниците. 

16. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
Гаранцията за изпълнение на договора е 5 % от стойността на договора без включен 

ДДС и се представя в една от следните форми:    

- парична сума преведена по сметка на Община Добричка в “Общинска банка” АД, 

клон Добрич, IBAN: BG 87 SOMB 913033100200 01; BIC: SOMBBGSF или  
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-оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Когато Изпълнителят избере 

гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично 

записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и да бъде със срок 

не по-кратък от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока за изпълнение на договора. 

-застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълтителя. 

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за 

възлагане на обществената поръчка. 

Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение 

са описани в проекта на договора за възлагане на обществената поръчка. 

При противоречие или неяснота в текстовете на документите, включени в 

настоящата документация за участие, документите се тълкуват и прилагат в следната 

последователност и приоритет: 

- Решението за откриване на процедурата; 

- Обявление за обществена поръчка; 

- Указания за подготовка на офертата 

- Образците за участие в процедурата и указанията за попълването им. 

- Технически спецификации 

- Проект на договор за изпълнение на поръчката. 

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 

 

За всички неуредени въпроси в тази документация за участие се прилагат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета на 

обществената поръчка. 

 

17. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. 

Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при 

условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез 

комбинация от тези средства по избор на възложителя.  

Документи във връзка с провеждането на настоящата обществена поръчка, с 

изключение на решенията по чл.22, ал.1, т.3-10 от ЗОП, изпратени по факс или електронен 

път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на 

факс или електронен адрес и е получено потвърждение или автоматично генерирано 

съобщение. 

Решенията на възложителя по чл.22, ал.1, т.3-10 от ЗОП, се връчват лично срещу 

подпис или се изпращат на адрес, посочен от участника, на електронна поща, като 

съобщението се подписва с електронен подпис или чрез пощенска или куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка; или по факс. 

В случай, че решението не е получено от кандидата или участника, Възложителят 

публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от 

датата на публикуване на съобщението. В предвидените от ЗОП хипотези, някои документи 

по процедурата се обявяват и само чрез профила на купувача на Възложителя. 
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Ул.”Независимост” № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806; 

 e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg 
 

 

            

образец 2 
 

ДО  
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. ”НЕЗАВИСИМОСТ” № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 
От ……………………………………..…….. (наименование на участника),  ЕИК/БУЛСТАТ 

……………………………, представлявано от ……………..… (име, длъжност)  

 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката за участие 

в обявената от Вас процедура – публично състезание с предмет: „Ремонт общински 
обекти на територията на община Добричка” 
 

по Обособена позиция № ……………………………………………………………………… 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

 

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, 

съоръжения и квалифициран технически персонал и работници. След извършения оглед на 

място на обекта: 

 
П Р Е Д Л А Г А М Е: 

 
 Да изпълним обществената поръчка при следните елементи: 

І: Предложения на участника: 

 

1. Срок за изпълнение на строителните работи: …………………….календарни дни от 

датата на подписване на договора / не по –голям от 90/  

      
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: …………… (…………………) 
години, от датата на тяхното приемане от Възложителя. 

 

Срокът, в които изпълнителят ще отстранява всички дефекти на изпълнените от него 

строителни работи, с изключение на тези предизвикани от изключителни обстоятелства.  

 

Срокът не може да бъде по - малък от пет години от датата на завършване на 

строителството („изключителни остоятелства”, съгласно т. 17 §2 на допълнителните 

разпоредби на ЗОП). 
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II. Работна програма. 

 

1.Предлаган подход, план за работа и организация – (трябва да съдържа подробно 

описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, 

която ще се създаде на обекта; техническите и човешките ресурси, които ще използва 

участника за изпълнение на строителните работи; методите и организацията на 

текущия контрол, който ще гарантира съответствието на изпълнените работи с 

основните изисквания към строежи 

 

2.Линеен календарен график, отразяващ технологична последователност на строителните 

процеси. Графикът се изготвя по седмици или дни и следва да отразява действителните 

намерения на участника за изпълнение на строителните работи до завършване в 

определения срок. Графикът трябва да включва времето за изпълнение, последователността 

на изпълнение на дейностите и взаимна обвързаност между тях. 
 

Участникът се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата в случай че в 

предложения линеен календарен график не са включени предвидените дейности и всички 

строителни работи, необходими за успешно приключване на обекта или липсват срокове за 

започване / приключване на отделните дейности или не е показана последователността на 

изпълнението им или е налице нарушение на технологичната последователност при 

изпълнение на работите. 

 

III. При подготовката но настоящото предложение за изпълнение на поръчката: 
 

1.Декларирам, че срока на валидност на офертата е : ……….. календарни дни, считано от 

крайния срок за получаване на офертите. 

2.Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.  

3.Декларирам, че съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор 

4.Декларирам, че посетих и извърших пълен оглед на място на обекта и съм запознат с 

всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от мен предложение.  
 

Приложения: 

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника- по образец на участника; 

2. Декларация за конфиденциалност в случай на приложимост – по образец на участника. 

3. Линеен график 

 

Забележка: „Предложение за изпълнение на поръчката” се попълва се за всяка ОП. 

 

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

    г.                       Участник:     

(дата на подписване)                                        (подпис и печат) 
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Ул.”Независимост” № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806; 

 e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg 
 

 
 

           образец №3 
 

ДО  
ОБЩИНА ДОБРИЧКА  
УЛ. ”НЕЗАВИСИМОСТ” № 20 
ГРАД  ДОБРИЧ 
 
 

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
От ……………………………………..…….. (наименование на участника),  ЕИК/БУЛСТАТ 

……………………………, представлявано от ……………..… (име, длъжност)  

 
 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 
по Обособена позиция  №……………………………………………………………………… 

             /Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

 

 

П Р Е Д Л А Г А М Е :   
 

І. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на:   …................................................. 
(……………..…..цифром и словом) лева без ДДС и  ……………..…................................ 
(……………………..цифром и словом) лева с включен ДДС. 
 

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов 

ресурс, за съответната обособена позиция: 

 

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за 
изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по 
обособената позиция. 

                       

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме 
използвали следните ценови показатели: 
 
 1. Часова ставка ………………………………………………..................... лв./ч.час 

 2. Допълнителни разходи върху труда ...………………………................. % 

 3. Допълнителни разходи върху механизацията ………………................ % 

4. Доставно-складови разходи ………………………………….................. % 

        5. Печалба ………………………………………………………................... % 
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Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база 

..................................... /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при 

формиране на единичните цени на съответните видове СМР/. 

 

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени 

на непредвидени от Възложителя видове строителни работи. 

 

Комисията извършва аритменична проверка на предложената количествена и 

стойностна сметка. При установени аритметични гришки цената за изпълнение на 

поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.  

• При несъответствие между единична цена и стойност, валидна ще бъде 

единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова 

несъответствие, стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно 

единичната цена, като се преизчислава общия сбор от всички позиции. 

• При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие 

грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се 

преизчислява от комисията. 

 

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно 

действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.  

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще 

се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на 

инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др. 

 

Към настоящото ценово предложение  

Прилагаме: Количествено -  стойностна сметка /Приложение 1 към Образец 3/;  

 
Забележка: Ценовото предложение може да не се представя в запечатан непрозрачен плик  

с надпис „Предлагани ценови параметри“. Попълва се за всяка ОП. 

 

 

    г.                                                   Участник:   _____ 

(дата на подписване)                                                                                      (подпис и печат) 
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Ул.”Независимост” № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806; 

 e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg 

 

ДОГОВОР- ПРОЕКТ 

за възлагане на обществена поръчка за  

„Ремонт общински обекти на територията на община Добричка” 
№ ………………………… 

За Обособена позиция …………………………….. 

Днес, [дата на сключване на договора във формат дд.мм.гггг], в град Добрич, между: 

ОБЩИНА ДОБРИЧКА,  

с адрес: град ДОБРИЧ, ул. „Независимост“ № 20, БУЛСТАТ 000852188 и номер по ЗДДС – 

BG000852188, представлявана от Иван Петров Иванов, заместник кмет на Общината, 

съгласно заповед № 675 от 20.06.2016 год. на кмета на Община Добричка 

 наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и  

[Наименование на изпълнителя],  
[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище и адрес 

на управление на изпълнителя], 

[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код 

(ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) 

[…] [и ДДС номер […]], 
представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в 

качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], 

[съгласно [документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата, 

представляващи изпълнителя – ако е приложимо]], 

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“); 

 

на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и [посочват се 

наименование, номер и дата на акта на възложителя за избор на изпълнител] на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 

„Ремонт общински обекти на територията на община Добричка” - Обособена 
пшозиция ……… - …………………………………………………………………… [посочва 

се номера на ОП и наименованието],  
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши, срещу 

възнаграждение и при условията на този Договор строителни и монтажни работи на обект   

[наименование на обекта],  

наричани за краткост „Строителство“.  

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни Строителството в съответствие с 

Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на лицата, които ще 

отговарят за техническото ръководство, безопасността на труда и контрола по качество на 

Строителството, съставляващи съответно Приложения №№ [1, 2, 3 и 4] към този Договор 

(„Приложенията“) и представляващи неразделна част от него. 
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[Чл. [3]. В срок до в 7 (седем) дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно преди 

започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 

предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3(три) дни от 

настъпване на съответното обстоятелство.]  

СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Договорът влиза в сила на датата [датата на регистриране в система на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на Договора] и е със срок на 

действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но не по-

късно от 31.12.2017г. 

Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на Строителството съгласно Техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение №2. 

(2) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в 

предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането. 

(3) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(4) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, 

сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.  

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е […..] [посочва се мястото на изпълнение]. 

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

Чл. 7. (1) За извършеното Строителство, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

база действително извършените строителни и монтажни работи, като максималната 

стойност на договора не може да надвишава [[……… (…………………………)] (посочва се 

цената без ДДС, с цифри и словом)] лева без  включен ДДС  и [……… (…………)] (посочва 

се цената с ДДС, с цифри и словом)] лева с включен ДДС (наричана по-нататък „Цената“ 

или „Стойността на Договора“), „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно 

Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3. 

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

Строителството, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други 

разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи 

на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с 

разпоредбите на ЗОП. 

Чл. 8. (1) Плащането по този Договор се извършва въз основа на следните документи: 

1. приемо-предавателен протокол за приемане на Строителството, при съответно спазване 

на разпоредбите на Раздел V (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, с 

приложени сертификати за качество на вложените материали и изделия; 

2. протокол за действително извършените строителни и монтажни работи, придружен със 

заменителна таблица (ако е необходимо); 

3. фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 

(тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на 

условията по ал. 1 

Чл. 9. (1) Всички плащания по този Договор се извършват [в лева/евро/друга валута (ако 

изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна)] чрез 

банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 
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(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 

промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че 

Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно 

извършени. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 10. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 

Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 

приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

 
Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на договора; 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и 

данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в 

съответствие с Договора, Приложенията и при спазване на всички действащи нормативни 

актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора. 

2. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като 

предоставя възможност за контролирането им. 

3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5. при констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или 

влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на 

некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от 

констатирането им; 

6. да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при 

завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, 

съоръжения, строителни материали, отпадъци и др. 

7. да поддържа валидна застраховка за „Професионална отговорност“ в строителството по 

време на изпълнението на договор, за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети 

лица при или по повод изпълнение на дейности на обекта.  

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при Строителството е 

допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е 

нарушил императивни разпоредби на нормативни актове. 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява техническата безопасност и охрана на труда при 

изпълнение на Строителството. 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя 

сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.  

В случай, че по своя вина причини щети, то възстановяването им е за негова сметка. 

11. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този; 

12. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в 

чл. [40] от Договора; 

13. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП; 

14. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените 

в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. В срок 

до 10 (десет) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие 

на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, 

че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо) 
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Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да изисква изпълнението на Строителството в уговорения срок, количество и качество; 

2. да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на Строителството върху 

качеството и количеството на изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното 

изпълнение, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок 

на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на 

Договора, но без с това да пречи на изпълнението; 

3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и недостатъци на 

Строителството по реда и в сроковете, определени в договора. 

4. да откаже да приемане част или цялото изпълнение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е 

отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци. 

5. да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи 

неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за поддържане на застраховка 

„Професионална отговорност” в строителството, до отстраняване на нарушението. 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да приеме Строителството по реда и при условията на този Договор; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в 

този Договор; 

3. да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на изпълнение на Строителството; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 

[40] от Договора; 

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 

включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, 

когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно 

клаузите на чл. [24/27] от Договора; 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било 

физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в 

следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството. 

Специални права и задължения на Страните] 
Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след започване на ремонтните дейности има право да променя 

прогнозните количества и възлага допълнителни, възникнали в процеса на изпълнение, 

строителни работи, като промените в количествата не водят до увеличение на стойността на 

договора. Промяната се документира с двустранен протокол. За извършените промени в 

прогнозните количества се изготвят заменителни таблици. 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл.16. Предаването на изпълнението на Строителството се документира с протокол за 

приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-
предавателен протокол“). Към протокола се прилагат сертификати за качеството на  

вложените материали и изделия. 

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат 

констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението 

до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ]; 

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в 

случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат 

отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора/резултатът от изпълнението 

става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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4. В случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % (тридесет 

процента) от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават 

собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

Гаранция за изпълнение 
Чл. 18. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5%  ( пет на сто) от Стойността на 

Договора без ДДС, а именно [[……… (…………………………)] (посочва се сумата, за 

която се издава гаранцията за изпълнение, като размерът ѝ не може да надвишава 5 % 

(пет на сто))] лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на 

изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  
Чл. 19. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на 

Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 

(седем) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението. 

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 

условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 

спазване на изискванията на чл. [20] от Договора; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 

банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. [21] от Договора; и/или 

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 

застраховка, при спазване на изискванията на чл. [22] от Договора.] 
Чл. 20. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 

банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Банка:  “Общинска банка” АД, клон Добрич 

BIC:  SOMBBGSF  

IBAN:  BG 87 SOMB 913033100200 01. 

Чл. 21. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 

издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция да съдържа задължение на банката - 

гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че 

е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за 

задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 60 

(шестдесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на 

валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.  

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 

формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 22. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна 

полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 

изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 60 

(шестдесет) дни след прекратяването на Договора.  

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за 

това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
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Чл. 23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 

(тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане 

на Строителството в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. [9] от Договора;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната 

полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 

упълномощено от него лице. 

(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 

процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение 

на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При 

решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на 

гаранциите. 

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 

Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 

задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на 

което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за 

изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай 

на неизпълнение.  

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, 

в следните случаи: 
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 14 

(четиринадесет) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора 

на това основание;  

2. при пълно неизпълнение и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 

основание;  

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 

несъстоятелност. 

Чл. 26. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 

Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

търси обезщетение в по-голям размер. 

Чл. 27. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 

Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) дни 

да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по 

сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната 

банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки 

момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в 

съответствие с чл. [18] от Договора. 

Гаранционни Срокове 
Чл. 28. (1) Гаранционният срок на извършеното Строителство е .............. (словом) години, 

съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Приложение №2, неразделна 

част от договора. 
(2) В срока по ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички 

дефекти и/или недостатъци на изпълнените от него строителни работи, с изключение на 

тези предизвикани от изключителни обстоятелства. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите 

недостатъци. Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на 

двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите 

и/или недостатъците, констатирани в срок по ал.1, и/или не ги отстрани в съгласуван с 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 29. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната 

Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от Цената 

за съответната дейност за всеки ден забава, но не повече от 20% ( двадесет на сто) от 

Стойността на Договора. 

Чл. 30. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 

дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 

Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително 

възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на Строителството е 

некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора.  

Чл. 31. При неотстраняване на появилите се недостатъци и/или дефекти в гаранционния 

срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им. 

Чл. 32. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, 

виновната Страна дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от Стойността на 

Договора. 

Чл. 33. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 

изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 

пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 34. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на Срока на Договора или с достигане на максимално допустимата Стойност 

на Договора; 
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до [7 (седем) дни от 

настъпване на невъзможността и да представи доказателства;  

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по 

смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 

6. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - 

предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или 

не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след 

настъпване на обстоятелствата; 

 (2) Договорът може да бъде прекратен 
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 35. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 

съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 

съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 

предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за 

изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от 

задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. при просрочие на срока за изпълнение от настоящия договор с повече от 3 (три) работни 

дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % 

(тридесет процента) от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи 

заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % 
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(тридесет процента) от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, 

същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да 

дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора 

вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния 

случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано 

от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на 

спорове по този Договор. 

Чл. 37. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълненото Строителство. 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 38 (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в 

него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 

Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според 

значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 

Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора 

Спазване на приложими норми  

Чл. 39. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е 

длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, 

стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички 

приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към 

чл. 115 от ЗОП. 

Конфиденциалност  

Чл.40. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 

разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала � известна при или по 

повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална 

информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската 

дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, 

изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с 

изпълнението на Договора.  

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация 

може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, 

като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 

информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор 

от която и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; 

или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган 

и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 

уведомява незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до [ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната Страна], 

всички [негови/нейни] поделения, контролирани от [него/нея] фирми и организации, всички 

[негови/нейни] служители и наети от [него/нея] физически или юридически лица, като 
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[ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна] отговаря за изпълнението на тези задължения от 

страна на такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и 

след прекратяване на Договора на каквото и да е основание. 

Публични изявления 

Чл. 41. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 

разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 

извършване на Строителството, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на 

данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде 

безпричинно отказано или забавено. 

Прехвърляне на права и задължения 

Чл. 42. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 

Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани 

съгласно приложимото право. 

Изменения 

Чл. 43. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени 

в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и 

ограниченията на ЗОП. 

Непреодолима сила 

Чл. 44 (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на 

това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към 

момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е 

длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до 

минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 

3 дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои 

непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При 

неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях 

насрещни задължения се спира.] 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 45. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, 

това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват 

от повелителна правна норма, ако има такава.  
Уведомления 

Чл. 46. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в 

писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по 

факс, електронна поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: град Добрич, ул. „Независимост“ №20  

Тел.: 058 600889-втр.205; 058 601366. 

Факс: 058 600806 

e-mail: obshtina@dobrichka.bg  

Лице за контакт: Иван Иванов 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 
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(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 

комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 

телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 

писмен вид в срок до […] (словом)] дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на 

това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 

посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица 

за контакт. 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 

срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до […] (словом)] 

дни от вписването � в съответния регистър. 

Приложимо право 

Чл. 47. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство.] 

Разрешаване на спорове 

Чл. 48. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 

изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните 

чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от 

компетентния български съд. 

Екземпляри 

Чл. 49. Този Договор се състои от [… (…)] страници и е изготвен и подписан в 3 (три) 

еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Приложения: 

Чл. 50. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 
Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

[Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение;] 

  

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Иван Иванов 
Зам.кмет на община Добричка     

съгласно заповед №605 от 2016год. 

 
 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
Йоанна Пенева 
 

Съгласували: 

Веселка Петрова       инж.Таня Василева 

Директор ФСД       директор УСТОСПООС 

 

изготвил: 

Веселина Георгиева  
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Приложение 1 

Възложител: Община Добричка   Договор от:……………………… 

Изпълнител: ……………………   Дог.стойност:…………………… 

Обект:…………………………..   Отчетна стойност………………. 

 

П Р О Т О К О Л 
за установяване на действително извършените строителни и монтажни работи 

 

 

Днес …………………………..2017 г. подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1……………………………………………………. 

2……………………………………………………. 

3……………………………………………………. 

4……………………………………………………. 

5……………………………………………………. 

И НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ………………………………………………………………………., 

след направена проверка на място установихме, че към ………………………….. 2017 год. 

Са изпълнени и подлежат на приемане и заплащане следните видове строително – 

монтажни работи: 

          Таблица 1 

№ Наименование на 

СМР 

Ед. 

мярка 

Прогнозни СМР Действително извършени 

СМР 

К-во Ед.цена 

/лева/ 

Стойнос 

/лева/ 

К-во Ед.цена 

/лева/ 

Стойнос 

/лева/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1         

2         

3         

   ОБЩО  ОБЩО  

   20% ДДС  20% ДДС  

   ВСИЧКО  ВСИЧКО  

 

В съответствие с разпоредбите на чл.17 от договора за времето от изтичане на срока по 

чл10 на договора до окончателното завършване на строителството се дължи неустойка в 

размер на 1% на ден от стойността на оставащите за изпълнение СМР, но не повече от 20%. 

С протокол от  …………….. 2017год. са отчетени следните видове СМР, предвидени 

съгласно договора, но неизпълнени в срок 

          Таблица  2 

№ Наименование 

на СМР 

Ед. 

мярка 

Прогнозни 

СМР 

Извършени 

към 

…………г. 

СМР 

Оставащи 

за 

изпълне-

ние СМР 

ед. цена 

/лева/ 
Стойност 

/лева/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1        

2        

3        

4        

ОБЩО  

20% ДДС  

ВСИЧКО  
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Общо  за времето от …………2017 год до ……………2017 год. на основание чл.17 от 

договора се дължат неустойки в размер на ……….% от сумата по таблица 2 или 

…………………… лева. 

Цена на извършените СМР с приспадната неустойка по чл.17 от  договора   

……………лева. 

Този протокол е основание за изготвяне на документи за разплащане 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:………………..   ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

  /…………………../   1…………………....../…………………../ 

       2……………………../…………………../ 

       3……………………../…………………../ 

       4……………………../…………………../ 

       5……………………../…………………../ 
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Ул.”Независимост” № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806; 

 e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg 
 

 

 

 

           Приложение 2 

Възложител:Община Добричка гр. Добрич 
Изпълнител:…………………………… 

Обект: ………………………………….. 

      

ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛЕН  ПРОТОКОЛ 
Днес ………………………………, подписаните представители на : 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Община Добричка:  

-кмет/кметски наместник/…………………………………………….  

-строителен техник…………………………………………………… 

2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:………………………………………………………………………… 

ПРЕДАВА НА: 

Долуподписаните представители на двете страни след като приехме извършените СМР на 

обект: 

……………………………………………………………………………………………………..

    КОНСТАТИРАХМЕ: 
На основание сключен договор: №…………… от ……………………………………………… 

1. Възложените  СМР /описват се видовете работи/  извършени съобразно възложеното от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
2.Възложените СМР са изпълнени 

………………………………………………………………….. 

/с какво качество/ 

…………………………………………………… 

/  какъв срок/ 

3.Изготвеният протокол  - Приложение 1/отговаря  или неотговаря/на действително  

извършените СМР. 

4.Обектът е/ почистен или непочистен/ от строителни отпадъци. 

Въз основа на горе изложеното приехме, че договорът за 

обект:…………………………………… 

е /изпълнен или неизпълнен/ в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 Обектът  се  предава за стопанисване на ……………………………………..кмет/кметски 

наместник/  

…………………………………община Добричка. 

/населено място/ 
Настоящият протокол е съставен в  три екземпляра един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за 

ВЪЗЛОЖЕТЕЛЯ. 
 
 
 
Изпълнител:…………….     Съставили:……………………… 

         1.кмет/км. наместник/ 

         …………………………….. 

 

         2.стр.техник  

         ………………………………. 

 


