
ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА  ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  

  

1. Предметът на поръчката е:  
 „Извършване на текущ ремонт в апартаменти собственост на агенцията находящи се 

в: гр. София, бул. „Черни връх“ 41, вх. А, ап. 2 и Ж.К. Дружба, бл. 35, вх. В, ап. 39“ 

  

2. Количествена сметка: 

№ Вид СРР 
Ед. 

мярка 
Количество 

1 2 3 4 

ОБЕКТ: „Текущ ремонт на апартамент - гр. София, бул. "Черни връх" №41, вх. "А", 

ап. 2" 

  Довършителни работи     

1 Демонтаж дървени врати  бр. 8,00 

2 Демонтаж дървени прозорци до 2 м² бр. 1,00 

3 Демонтаж дървени прозорци над 2 м² бр. 3,00 

4 Демонтаж мокет м² 57,31 

5 Демонтаж плочки по под м² 15,09 

6 Демонтаж плочки по стени м² 24,08 

7 Разбиване на кухненски плот бр. 1,00 

8 Демонтаж на окачен таван м² 17,29 

9 Демонтаж на гипсова розетка бр. 4,00 

10 Демонтаж на гипсов корниз м 12,90 

11 Демонтаж монолитен парапет  м² 9,00 

12 Очукване на вароциментова мазилка м² 8,00 

13 Сваляне на тапети м² 184,25 

14 Стъргане на стари пластове боя м² 64,84 

15 Демонтаж топлоизолация по стени м² 23,53 

16 Разбиване на циментова замазка м² 3,60 

17 Почистване и изхвърляне на строителни отпадъци м³ 4,00 

18 Натоварване и извозване на строителни отпадъци до сметище м³ 4,00 

19 
Доставка и монтаж PVC седемкамерна дограма с нискоемисионно 

"ка" стъкло, дебелина на стъклопакета 24 мм - бяло/бяло 
м² 12,67 

20 Доставка и монтаж AL врата - с влагоустойчив термопанел цветна м² 1,40 

21 Доставка и монтаж интериорна врата - цветна бр. 4,00 

22 Доставка и монтаж на входна интериорна врата - цветна бр. 1,00 

23 Изкърпване с вароциментова мазилка м² 8,00 

24 Вътрешна вароциментова мазилка м² 19,08 

25 Армирана циментова замазка с деб. 5 см. м² 11,60 

26 Саморазливна циментова замазка м² 64,79 

27 Зидария с газобетон - деб. 10 см.  м² 9,00 

28 Укрепващ стоманобетонов пояс м 9,00 

29 Циментова шпакловка с PVC мрежа м² 26,00 

30 
Външна топлоизолация от EPS с деб. 8 см, включително 

шпакловка и PVC мрежа 
м² 16,68 

31 
Полагане на цветна силикатна драскана мазилка  по външни 

топлоизолирани стени, включително грундиране 
м² 27,28 



32 
Обръщане на отвори XPS с деб. 2 см - включително шпакловка, 

PVC мрежа и профили 
м 15,20 

33 Настилка от гранитогрес по тераса м² 8,00 

34 Цокъл от гранитогрес м 18,00 

35 Трикратно боядисване с фасаген м² 17,00 

36 Доставка и монтаж на AL обшивка по парапет м 9,00 

37 
Предстенна обшивка от гипсокартон на конструкция и 

топлоизолация с 8 см. вата 
м² 23,53 

38 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м² 249,04 

39 Гипсова шпакловка с PVC мрежа м² 249,04 

40 Латексов грунд м² 249,04 

41 Двукратно боядисване с латекс м² 249,04 

42 Обръщане на отвори с гипсокартон м 27,80 

43 Доставка и монтаж ръбоохранители м 35,60 

44 Настилка от теракота м² 11,09 

45 Фаянсова облицовка м² 19,08 

46 Цокъл от теракота м 12,35 

47 
Доставка и монтаж на ламиниран паркет с деб. 10 мм, клас АС 32, 

в т.ч. фибранова подложка с деб. 5 мм 
м² 57,31 

48 Доставка и монтаж PVC первази м² 58,10 

49 Доставка и монтаж преходни лайсни м 3,30 

50 Доставка и монтаж AL подпрозоречни дъски м 6,20 

51 Доставка и монтаж PVC подпрозоречни дъски м 6,20 

52 Доставка и монтаж окачен таван от влагоустойчиви пана м² 3,20 

53 
Направа на кутии от гипсокартон около хоризонтални и 

вертикални щрангове 
м² 17,00 

  В и К работи     

1 Направа улеи за водопровод м 18,00 

2 Доставка и монтаж на водопровод PPR ф 20 PN 20 м 18,00 

3 Доставка и монтаж изолация на водопровод  м 18,00 

4 Измазване на улеи м 9,00 

5 Доставка и монтаж СК 3/4 - водомерен възел бр. 1,00 

6 Водна проба бр. 1,00 

7 Доставка и монтаж PVC ф 50 м 14,00 

8 Доставка и монтаж линеен сифон  бр. 1,00 

9 Доставка и монтаж моноблок   бр. 1,00 

10 Доставка и монтаж душ батерия  бр. 1,00 

11 Доставка и монтаж тоалетна мивка с полупиедестал   бр. 1,00 

12 
Доставка и монтаж смесителна батерия и сифон за тоалетна мивка 

- комплект   
бр. 1,00 

13 Доставка и монтаж на стъклена преграда бр. 1,00 

14 Доставка и монтаж СК 3/4 - пералня и съдомиялна бр. 2,00 

  Електроинсталации     

1 Направа на канал в бетонова стена м 69,00 

2 Направа на канал в замазка по под м 151,00 

3 Доставка и монтаж гофре ф 16 м 151,00 



4 Доставка и монтаж СВТ 3х4 м 46,00 

5 Доставка и монтаж СВТ 3х2,5 м 64,00 

6 Доставка и монтаж СВТ 3х1,5 м 36,00 

7 Доставка и монтаж мостов кабел 3х1,5 м 45,00 

8 Доставка и монтаж мостов кабел 3х2,5 м 62,00 

9 Доставка и монтаж кабел коксиален м 58,00 

10 Доставка и монтаж кабел FTP м 28,00 

11 Направа на отвор в бетон за конзола и монтаж бр. 25,00 

12 Направа на отвор в бетон за кутия и монтаж бр. 9,00 

13 Подвързване разклонителна кутия бр. 9,00 

14 Направа на лампен излаз бр. 7,00 

15 Направа на контактен излаз бр. 14,00 

16 Направа TV излаз бр. 4,00 

17 Доставка и монтаж контакт бр. 14,00 

18 Доставка и монтаж ключ бр. 7,00 

19 Доставка и монтаж TV розетка бр. 4,00 

20 Доставка и монтаж FTP розетка бр. 2,00 

21 Доставка и монтаж вентилатор бр. 1,00 

22 Доставка и монтаж осветителни тела бр. 7,00 

23 Доставка и монтаж осветителни тела баня бр. 1,00 

24 Доставка и монтаж табло с DPN бр. 1,00 

ОБЕКТ: „Текущ ремонт на апартамент - гр. София, кв. "Дружба" бл. 35, вх. В, ет. 1, ап. 

39" 

  Довършителни работи     

1 Демонтаж дървени врати  бр. 7,00 

2 Демонтаж дървени прозорци над 2 м² бр. 3,00 

3 Демонтаж стар паркет м² 39,70 

4 Разбиване на бетон м³ 0,50 

5 Демонтаж плочки по под м² 3,12 

6 Демонтаж плочки по стени м² 27,68 

7 Демонтаж на кухненски шкафове бр. 6,00 

8 Демонтаж на обзавеждане бр. 6,00 

9 Демонтаж на гипсова розетка бр. 3,00 

10 Демонтаж монолитен парапет  м² 11,00 

11 Очукване на вароциментова мазилка м² 7,00 

12 Сваляне на тапети м² 146,58 

13 Стъргане на стари пластове боя м² 46,71 

14 Разбиване на циментова замазка м² 3,12 

15 Почистване и изхвърляне на строителни отпадъци м³ 15,00 

16 Натоварване и извозване на строителни отпадъци до сметище м³ 15,00 

17 
Доставка и монтаж PVC седемкамерна дограма с нискоемисионно 

"ка" стъкло, дебелина на стъклопакета 24 мм - бяло/бяло 
м² 12,18 

18 Доставка и монтаж AL врата - с влагоустойчив термопанел цветна м² 2,80 

19 Доставка и монтаж интериорна врата - цветна бр. 4,00 

20 Доставка и монтаж на входна интериорна врата - цветна бр. 1,00 



21 Изкърпване с вароциментова мазилка м² 7,00 

22 Вътрешна вароциментова мазилка м² 27,68 

23 Армирана циментова замазка с деб. 5 см. м² 10,12 

24 Саморазливна циментова замазка м² 47,85 

25 Зидария с газобетон - деб. 10 см.  м² 17,40 

26 Укрепващ стоманобетонов пояс м 7,00 

27 Циментова шпакловка с PVC мрежа м² 50,90 

28 Обръщане на отвори с циментова шпакловка м 60,10 

29 Настилка от гранитогрес по тераса м² 7,00 

30 Цокъл от гранитогрес м 18,00 

31 Трикратно боядисване с фасаген м² 50,90 

32 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м² 193,29 

33 Гипсова шпакловка с PVC мрежа м² 193,29 

34 Латексов грунд м² 193,29 

35 Двукратно боядисване с латекс м² 193,29 

36 Обръщане на отвори с гипсокартон м 22,10 

37 Доставка и монтаж ръбоохранители м 82,20 

38 Настилка от теракота м² 11,64 

39 Фаянсова облицовка м² 22,68 

40 Цокъл от теракота м 14,30 

41 
Доставка и монтаж на ламиниран паркет с деб. 10 мм, клас АС 32, 

в т.ч. фибранова подложка с деб. 5 мм 
м² 39,33 

42 Доставка и монтаж PVC первази м² 38,70 

43 Доставка и монтаж преходни лайсни м 3,90 

44 Доставка и монтаж AL подпрозоречни дъски м 9,20 

45 Доставка и монтаж PVC подпрозоречни дъски м 2,20 

46 Доставка и монтаж окачен таван от влагоустойчиви пана м² 3,12 

47 
Направа на кутии от гипсокартон около хоризонтални и 

вертикални щрангове 
м² 7,80 

  В и К работи     

1 Направа улеи за водопровод м 12,00 

2 Доставка и монтаж на водопровод PPR ф 20 PN 20 м 12,00 

3 Доставка и монтаж изолация на водопровод  м 12,00 

4 Измазване на улеи м 6,00 

5 Доставка и монтаж СК 3/4 - водомерен възел бр. 1,00 

6 Водна проба бр. 1,00 

7 Доставка и монтаж PVC ф 50 м 7,00 

8 Доставка и монтаж подов сифон бр. 1,00 

9 Доставка и монтаж моноблок  бр. 1,00 

10 Доставка и монтаж тоалетна мивка с полупиедестал  бр. 1,00 

11 
Доставка и монтаж смесителна батерия и сифон  за тоалетна мивка 

- комплект   
бр. 1,00 

12 Доставка и монтаж душ батерия  бр. 1,00 

13 Доставка и монтаж СК 3/4 - пералня и съдомиялна бр. 2,00 

  Електроинсталации     

1 Направа на канал в бетонова стена м 42,00 



2 Направа на канал в замазка по под м 70,00 

3 Доставка и монтаж гофре ф 16 м 70,00 

4 Доставка и монтаж СВТ 3х4 м 37,00 

5 Доставка и монтаж СВТ 3х2,5 м 41,00 

6 Доставка и монтаж СВТ 3х1,5 м 39,00 

7 Доставка и монтаж мостов кабел 3х1,5 м 36,00 

8 Доставка и монтаж мостов кабел 3х2,5 м 45,00 

9 Доставка и монтаж кабел коксиален м 45,00 

10 Доставка и монтаж кабел FTP м 20,00 

11 Направа на отвор в бетон за конзола и монтаж бр. 25,00 

12 Направа на отвор в бетон за кутия и монтаж бр. 8,00 

13 Подвързване разклонителна кутия бр. 8,00 

14 Направа на лампен излаз бр. 6,00 

15 Направа на контактен излаз бр. 10,00 

16 Направа TV излаз бр. 3,00 

17 Доставка и монтаж контакт бр. 11,00 

18 Доставка и монтаж ключ бр. 6,00 

19 Доставка и монтаж TV розетка бр. 3,00 

20 Доставка и монтаж FTP розетка бр. 1,00 

21 Доставка и монтаж вентилатор бр. 2,00 

22 Доставка и монтаж осветителни тела бр. 7,00 

23 Доставка и монтаж осветителни тела баня бр. 2,00 

24 Доставка и монтаж табло с DPN бр. 1,00 
 

3. Общи данни 

Обектите се намират в гр. София. Сградите са съществуващи, панелни жилищни сграда 

строени през миналия век. Има съществуващи помещения, действали са санитарни възли, но 

са в окаяно състояние. Инсталациите на сградата са силно амортизирани, поради 

продължителния период на експлоатация и още повече от периода, в който апартаментите са 

неизползваеми. 

 

4. Изисквания към изпълнението на предмета на поръчката:  
4.1. Качествено и в срок изпълнение на строително-ремонтни работи /СРР/, както и на 

всички външни услуги и доставки, свързани с предмета на поръчката и описани в 

количествената сметка в т. 2 от раздел „Технически спецификации”. 

4.2. Вложените материали и изделия да отговарят на техническите изисквания към 

строителните продукти, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) 

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

продукти в строежите на Република България, издадена от Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството /Обн. ДВ. бр. 14/2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 18/2016 г./ 

 Избраният за изпълнител следва да осигури и представи сертификати за произход, 

разрешения за влагане в строителството за всички вложени вносни материали и декларация, 

удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със 

съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Наредбата за 

съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 

продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г. /Обн. ДВ. бр. 106/2006 г., попр. ДВ. бр. 3 и 9 

от 2007 г., изм. ДВ. бр. 82/2008г., бр. 5/2010г., бр. 7/2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 18/ 2012 г., 

изм. ДВ. бр. 60/2014 г./ или оценка за съответствието на строителните продукти с 

националните изисквания, съгласно цитираната Наредба № РД-02-20-1 от 2015г.  



4.3. Всички видове СРР, изпълнени с материали, изделия и съоръжения, не 

отговарящи на приложимите нормативни изисквания и които не са идентични с 

предложените в офертата на участника няма да бъдат заплатени от Възложителя. 

4.4. При изпълнение на СРР Изпълнителят е длъжен да спазва Правилника по охрана 

на труда, по противопожарна безопасност и всички нормативни документи свързани с 

извършване на строителните процеси. 

4.5. Доставката на необходимите материали, консумативи и оборудване за 

извършване на всички видове ремонтни работи е за сметка на Изпълнителя. 

4.6. Обезопасяването и почистването на околното пространство около обектите, както 

и извозването на строителните и други отпадъци, резултат от извършващите се ремонти са 

отговорност на Изпълнителя, като евентуалните санкции при констатирани нарушения ще 

бъдат за негова сметка. 

4.7. При извършване на ремонтите имуществото на Възложителя трябва да се пази с 

грижата на добър стопанин, като при евентуално нанесени щети Изпълнителят следва да ги 

отстрани за своя сметка. 

4.8. Изпълнителят следва да осигури за своя сметка необходимото техническо 

оборудване и инструменти за качествено изпълнение на поръчката. 

4.9.  В случай, че в процеса на извършване на СРР  се наложи увеличаване на 

количеството на някои видове СРР, Възложителят има право да възложи непредвидени 

видове и количества СРР в размер на до 10 % от общата стойност на количествено – 

стойностната сметка (КСС) без ДДС, които ще бъдат признавани и разплащани съгласно 

условията на договора и в съответствие с оферираните от изпълнителя единични цени и 

показатели за ценообразуване. Изпълнителят пристъпва към извършване на непредвидените 

видове и количества СРР след одобряването им от възложителя.  

4.10. В случай, че в процеса на извършване на СРР се наложи отпадане или 

намаляване на количеството на някои видове СРР, Възложителя заплаща на Изпълнителя 

единствено действително извършените и приети СРР, без да дължи неустойка или 

обезщетение. 

4.11. Посочените в ценовото предложение единични цени не могат да се променят за 

срока на договора. 

 

5. Гаранционен срок за извършените ремонтни работи - не по-малко от 24 (двадесет 

и четири) месеца гаранция, считано от датата на подписване на Протокол за установяване на 

действително извършените и приети строително-ремонтни работи, ако няма предвиден друг 

по-дълъг гаранционен срок по силата на нормативен акт. 

Отстраняването на проявени дефекти през гаранционния срок, определен с договора 

за възлагане на обществената поръчка по съответната обособена позиция в съответствие с 

офертата на определения Изпълнител и/или нормативно установените минимални 

гаранционни срокове се извършва за сметка на Изпълнителя в определен от Възложителя в 

писмено уведомление до Изпълнителя срок. 

Възложителят може сам да отстрани проявилите се в гаранционните срокове дефекти 

в случаите, когато изпълнителя не отстрани същите в определения срок, за сметка на 

изпълнителя. В този случай Възложителят прихваща направените от него разходи от сумата 

на гаранцията за изпълнение на договора. Ако стойността на извършените разходи 

надвишава размера на гаранцията за изпълнение на договора или същата е изчерпана, 

Изпълнителя възстановява на Възложителя разликата или цялата дължима сума в 

седемдневен срок от получаване на писмена покана за това, съгласно договора за 

изпълнение. В случаите, когато гаранцията за изпълнение е изчерпана и Изпълнителят не 

възстанови доброволно такава сума, Възложителят реализира претенцията си по общия 

исков ред. 

 

6. Срок на валидност на офертите - 3 /три/ месеца от крайния срок за подаване на 

офертите. 



7. Срок на изпълнение: Срокът на договора да е 8 (осем) месеца от датата на 

подписването му, а срокът за изпълнение съгласно офертата на избрания за Изпълнител 

участник, но не повече от 2 (два) месеца, считано от датата на подписване на Възлагателно 

писмо, като дейностите по договора се считат за изпълнени с двустранно подписване на 

Протокол за установяване на действително извършените и приети строително-ремонтни 

работи. 

8. Условия и начин на плащане: Заплащането на извършения и приет съгласно т. 7 

текущ ремонт се извършва в лева по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни след 

представяне на оригинална фактура на Възложителя. Фактурата трябва да е придружена от 

протокола по т. 7 и стойността в нея трябва да отговаря на стойността на приетите с него 

СРР.   

9. Начин на ценообразуване: 

При формиране на единичните цени за всички обекти, цените на различните видове 

СРР, както и показателите на ценообразуването за непредвидените такива, са непроменливи 

и са съгласно офертата на изпълнителя.  

9.1. Ако са възникнали непредвидени видове работи, които не са посочени в 

количествената сметка по т. 2 на изпълнителя, цените за тези работи се определят въз основа 

на следните показатели:  

а) цена на материали – 90% от среднопазарната цена за съответен материал. 

Среднопазарната цена се определя въз основа на най-малко три оферти от независими 

доставчици, представени от изпълнителя, за цена на едро/на дребно - съобразно 

конкретното количество на съответните материали; този ред може да не се приложи за 

материали, невключени в КСС на изпълнителя, на обща стойност до 500 /петстотин/ лева, 

ако предварително са одобрени от Възложителя. Направените разходи за материали се 

доказват с фактури за тяхното закупуване, извършено в срока, определен с възлагателно 

писмо за изпълнение на възложената работа, при която са възникнали;  

б) разходи за изпълнение - определят се при прилагане на следните елементи на 

ценообразуване [съгласно предложеното в ценовото предложение на участника, определен 

за изпълнител]: 

 часова ставка за труд [……] лв./час 

 брой отработени часове [……] %; 

 разходи за механизация [……] %; 

 доставно-складови разходи [……] %; 

 печалба   [……] - не повече от 10 %. 

 9.2. Посочените в КСС на изпълнителя единични цени и елементите на 

ценообразуване не могат да се увеличават за срока на договора.  

 Максимално допустимата стойност на поръчката е 70 000 лв. без ДДС с 

включена опция за 10% непредвидени разходи, ако възникнат такива. 

 

 10. Място на изпълнение на поръчката:  

- гр. София, бул. ”Черни връх” №41, вх. А, ет. 1, ап. 2 

- гр. София, Ж.К. Дружба, бл. 35, вх. В, ет. 1, ап. 39 

 

 


