
 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

1. Изисквания при изпълнението и отчитането на строителните и монтажни 

работи 

 

Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) е необходимо да 

отговаря на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, 

правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер. 

Извършените СМР се отчитат след представяне на протокол от Изпълнителя, 

който се проверява от определените представители на Възложителя. 

При констатирани грешки и несъответствия в представения на Възложителя, 

същият следва да бъде върнат за корекции. 

Отчитат се и подлежат на заплащане само действително извършени видове и 

количества строително–монтажни работи, в това число предвидени  и непредвидени. За 

целта Изпълнителят изготвя количествено–стойностна сметка за действително 

извършените СМР и я представя за съгласуване на представителите на Възложителя, 

ведно с протокола. 

Окончателното приемане на извършените СМР се осъществява със съставяне на  

Приемо-предавателен протокол/акт Образец 19 на действително извършените СМР. 

 

2. Изисквания за качеството на изпълнените строителни и монтажни 

работи 

 

Изпълнителят носи пълна отговорност за изпълнените СМР по представените 

количествено–стойностни  сметки до изтичане на гаранционните срокове, съгласно 

Наредба    № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти. 

 Всички строителни и монтажни работи трябва да се изпълняват, 

съобразно изискванията на Правилника за изпълнение и приемане на строително–

монтажните работи и с качество, съответстващо на БДС. 

 Осигуряването на необходимите за изграждането на строежа 

специализиран и изпълнителски състав, материали, механизация, ръчни инструменти, 

оборудване, помощни средства и материали, са задължение на Изпълнителя. 

 

 

3.Описание на мерките за опазване на околната среда и безопасни условия 

на труд. 

 При изпълнение на строителните и монтажни работи Изпълнителят 

трябва да ограничи своите действия в рамките само на работната площадка. 

 По време на изпълнение на СМР, Изпълнителят е длъжен да спазва 

изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и 

по всички други действащи нормативни актове и стандарти, относно безопасността и 

хигиената на труда, техническата и пожарна безопасност при строителство и 

експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността и безопасността 

на всички лица, които се намират на строителната площадка.  

След приключване на СМР, Изпълнителят е длъжен да възстанови работната 

площадка в първоначалния и вид, като изтегли цялата си механизация и всички 



 

 

невложени материали. Площадката трябва да бъде почистена от строителни, битови и 

други отпадъци за сметка на Изпълнителя. 

 

4. Нормативни актове, които следва да се спазват при строителството. 

 

Изпълнението на възложените строителни и монтажни работи е необходимо да 

отговаря на изискванията, установени с Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. 

В процеса на изпълнение на поръчката е задължително да бъдат спазвани 

действащите законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството 

на Република България. 

Участниците в строителния процес от страна на Изпълнителя са задължени да 

спазват всички технологични изисквания за извършените СМР, както и нормативите за 

осигуряване на безопасни условия на труд и пожарна безопасност в строителството. 

 

 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

 

Предметът на обществената поръчка е разделен на три обособени позиции. 

 

 

 

 

 

Неразделна част от настоящата техническа спецификация е Количествено стойностна 

сметка 

 

 

 

 

Изготвил :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


