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Част В. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

  

 

1. Предмет на поръчката 

     “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СТАДИОН „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ИХТИМАН” 

 

 

2. Срок за изпълнение на СМР 

Срокът за изпълнение на строително монтажните дейности за обекта е неповече от 75 

календарни дни. Срокът на договора започва да тече от получаване на възлагателно 

писмо от Възложителя за изпълнението и приключва с подписване на Акт образец 19. 

При установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ срок за 

изпълнение на СМР на обекта, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в 

обществената поръчка. 

 

      3. Техническо задание: 

      Ремонтът включва демонтаж и извозване до депо на съществуващи бетонови плочки, 

ограда, дървени греди /седалки/, облицовка стъпала с тротоарни плочи. Доставка и монтаж на 

седалки с облегалка, ВИП седалки, резервни скамейки и др. 

      Дейностите, предмет на поръчката, са посочени в таблицата с Количествената 

сметка, неразделна част от настоящата документация.  

 

     4. При изпълнение на обществената поръчка, следва да се спазват приложимите за 

предмета й изисквания на към СМР,  както следва: 

- Закон за устройство на територията (ЗУТ); 

- Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството; 

- Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни 

и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 

- Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

- Закон за пътищата; 

- Закон за задълженията и договорите. 

- Наредба № 7/1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд на работните места при използване на работното оборудване; 

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

- Наредба № 4/1995 г. за знаците и сигналите за БТПО; 

- Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната 

дейност. 

 

      5. Изисквания за опазване на околната среда: 

Изпълнителят трябва да предприеме мерки за опазването на околната среда по време на 

строителството. 

Да се определи ред или да се изиска предложение от изпълнителя за изхвърляне на течни и 

твърди отпадъци. 

Необходимо е изпълнителят да вземе предвид разпоредбите на Закона за управление на 

отпадъците. 

Всички отпадъци вследствие на извършваните дейности трябва да се отстранят от площадката 

по начин, който да не предизвиква замърсяване на пътищата и в имотите на съседните 
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собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със закона на депо, 

посочено от Общината.  

 

      6. Мерки за безопасност и охрана на труда 

За осигуряване необходимата безопасност на труда по време на  строителството, всички 

работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да 

извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на 

работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно 

облекло - задължително в сигнален цвят. 

Строителните машини и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на 

работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната 

изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта 

моторни превозни средства. 

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

труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, като Наредба № 2  за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004 г.). 

 

 

Приложение: Количествена сметка. 

 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

 

   “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СТАДИОН „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ИХТИМАН” 

  

№ Наименование М-ка  Количество  

1. 
Демонтаж на съществуващи бетонови плочки и 

извозване до депо 
м2      415,45  

2. 
Демонтаж на съществуваща ограда и извозване 

до депо 
мл      107,00  

3. 
Демонтаж на дървени греди /седалки/ и 

извозване до депо 
мл      585,00  

4. 
Доставка, разстилане и валиране на трошен 

камък  
т      120,00  

5. Доставка и монтаж  на армировка  кг   1 500,00  

6. Кофраж двустранен за огради мл      129,00  

7. 
Кофраж едностранен за редове /седалки/ и 

площадки 
мл      800,00  

8. 
Доставка и наливане на бетон за ивични основи 

/фундамент/ КЛАС Б 20 
м3      150,00  

9. Доставка и монтаж на седалки с облегалка бр.      900,00  

10. Доставка и монтаж на ВИП седалки бр.          8,00  
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11. 
Доставка и монтаж на оградна система цвят 

зелен RAL6005 - h 150см 
мл      129,00  

12. 
Доставка и монтаж на резервни скамейки за 11 

човека 
бр.          2,00  

12. Преналиване стъпала мл      145,00  

13. Облицовка стъпала с тротоарни плочи мл      145,00  
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