
                 ОБЩИНА   МАЛКО  ТЪРНОВО 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 
тел. 05952 / 30 21 ; факс 05952 / 31 28 

 
 
 
Изх. № 70-00-269/07.08.2015г.  

До 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

 

РАЗЯСНЕНИЕ 
 

Относно: Постъпили искания за разяснение с Вх. № 70-00-259/04.08.2015г.; по 
открие открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на 
детска градина и медицински център в с. Звездец, Община Малко Търново “ по 2 
/две/ обособени позиции: 
- Обособена позиция №1:  „Основен ремонт на ЦДГ „Ален мак“ с.  
Звездец, Община Малко Търново. 
- Обособена позиция № 2:  „Ремонт на медицински център с.  Звездец, 
Община Малко Търново“, съгласно чл. 29 от ЗОП 

 

Въпроси за ОП 1: „Основен ремонт на ЦДГ „Ален Мак" с. Звездец, община Малко 
Търново" 

1. В Част Архитектура, по Позиция: 4 Демонтиране на метални преградни пана - 
15бр. Моля да уточните какви са размерите. 
Отговор: Размерите на паната са 300 см на 210 см – оребрени /ажурни 
 
2. В Част Архитектура, по Позиция: 8 Доставка и монтаж на Метални оградни пана - 
76 бр. Моля за размери и техническа спецификация. 
Отговор: Оградно пано “NYLOFOR 3D CASTO” Hot Dip Galvanized или 
еквивалент. Размер на прозореца: 200 х 50 мм; Дебелина на профила: Ф 4mm;  
Състав: желязо + горещо дълбоко поцинковане 
 
3. В Част Архитектура, по Позиция: 14 Преместване на обзавеждане - 250м2. Моля 
да опишете какво по точно включва тази позиция, какъв е вида на обзавеждането?  
Отговор: Стандартно обзавеждане за детска градина включващо - кухненско 
обзавеждане от неръждавейка, мебели от ПДЧ (легла маси секции др.), маси и 
плотове от неръждавейка от разливочна и склад и др. 
 
4. В Част Архитектура, по Позиция: 24. Разрушаване на прегради 100/100см. - 2бр. 
Каква е дебелината на съществуващите прегради? 
Отговор: Представляват полуразрушени стени в сутерена на сградата от камък и 
тухла с дебелина на зидовете в основата 60 см на места и до 85см (съществуващи) 
 
5. В Част Архитектура, по Позиция: 42. Армирана бетонова настилка върху слой от 
дребнозърнест чакъл 20см - 130м2. Каква е дебелината на армираната настилка и какъв е 
класа на бетона, както и да уточните вида на хидроизолацията в основите. 
Отговор: Дебелина 10 см на армираната настила клас на бетона B25 



 
6. В Част Архитектура, по Позиции: 43  
 

 Доставка и монтаж иа ПВЦ прозорци  
сутерен (145/65) см. 

бр. 4,00 

 (65/65) см. 6р. 2,00 

 (100/65) см. бр. 1,00 

 етаж  (145/170) см. бр. 9,00 

 (60/150) см. бр. 1,00 

44 Поставка и монтаж на ПВЦ врати (интериорни)  

 сутерен (90/180) см. бр. 4,00 

 (80/180) см. бр. 1,00 

 (90/185) см. бр. 3,00 

 (60/190) см. бр. 1,00 

 (75/190) см. бр. 1,00 

 етаж (150/200) см. бр. 1,00 

 (140/250) см. бр. 3,00 

 (90/200) см. бр. 8,00 

 (100/200) см. бр. 1,00 

 (70/200) см. бр. 1,00 

 (80/200) см. бр. 3,00 

 (80/205) см бр. 1,00 

45 Доставка и монтаж на противопожарни врати 
сутерен (90/185) 

бр. 2,00 

46 Доставка и монтаж на входни врати   

 сутерен (115/190) см. бр. 1.00 

 етаж (100/210) см. бр. 1,00 

 (175/250) см бр. 1,00 

 
Моля да ни изпратите техническа спецификация за ПВЦ врати и прозорци. 

Какъв цвят трябва да бъдат ПВЦ вратите и прозорците, входните врати и 
противопожарните врати? С какви технически параметри /колко камери/ трябва да бъде 
ПВЦ профила за вратите и прозорците? Каква е дебелината на стъклопакетите и какви 
трябва да бъдат стъклата? И какви изисквания трябва да отговаря противопожарната 
врата, и от какъв материал са входните врати? 
Отговор: Вратите и прозорците да имат следните минимални технически 
характеристики: Цвят – бял. С цел постигане на висок коефициента на 
топлопроводимост и шумоизолация се предвижда 5-камерен профил, еднакви 
обикновени стъкла, разстоянието между отделните стъкла може да е въздух. 
 
Предвидени са противопожарни врати с огнеустойчивост EI 60 за складовете в 
сутерена. 
 
Входните врати следва да са ПВЦ, цвят – бял. 
 
 



7. В Част Архитектура, по Позиция: 47. Доставка и монтаж на преградна стена от 
гипсокартон с врата (80/200) от ПВЦ (директорски кабинет) - 25м2. Моля да уточните 
вида на гипсокартона, колко пласта е преградната стена и дали ще има минерална вата. 
както и технически характеристики на ватата? 
Отговор: Гипсокартон два плата - стандартен на метална конструкция, има 
каменна вата по средата. 

 
8. В Част Архитектура, по Позиция: 50. Боядисване с латекс по стени и тавани. - 
1198м2. Боядисването двукратно или трикратно ще бъде? 
Отговор: Двукратно. 
 
9. В Част Архитектура, по Позиция: 68. Полагане на XPS под цокъл с камък - 88м2. 
Има ли изискване за дебелината на XPS? 
Отговор: Дебелина - 3 см. 
 
10. В Част Архитектура, по Позиция: 74 Доставка и монтаж на хидроизолационно 
фолио - 394м2. Моля за техническа спецификация. 
Отговор: Дифузно (дишащо) хидроизолационнио покривно фолио за покриви 
изпълнени с керемиди. Фолиото се полага върху дъсчената обшивка под летвената 
скара на покрива. Да има следните функции: 
—  контрол на конденза на водните пари 
—  допълнителен водонепропусклив слой 
—  водонепропускливост 
—  ветронепропускливост  
Минимални Технически характеристики: 
Тегло [г/м²] 90; Слой / бр. 3; Sd стойност [м] 0,008; Топлинна устойчивост [°C]  -40 до 
+120 
 
11. В Част Архитектура, по Позиция: 75 Доставка и полагане на топлоизолация (8см) 
над гипсокартона. - 394м2. Правилно ли е разбирането ни че става въпрос за минерална 
вата? Моля да ни изпратите технически характеристики на ватата. 
 
 
 
 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВАТАТА 

Характеристика Символ Стойност Ед. мярка 

Огнеустойчивост -- A1 --- 

Коефициент на 
топлопроводимост 

λD 0,037 W.m-1.K-
1 

Устойчивост на дифузия μ ≤ 1 --- 

Звукопоглъщане αN 0,84 / 60 
mm 

--- 

Съпротивление на въздушен 
поток 

r 8,9  / 120 
mm 

kPa.s.m-1 

Специфично 
топлопренасяне 

cp 840 J.kg-1.K-1 

Точка на топене tp > 1000 °C 



Отговор: Да, минерална вата с 

12. В техническата спецификация пише, че „по северната, фасада има външно 
стълбище с парапет с височина 80см, който ще бъде демонтиран и заменен с нов метален 
парапет с височина 105см.". Новия парапет ще бъде ли включен към настоящата 
поръчка? Ако е така към коя позиция да го включим? Каква е дължината му? Може ли да 
ни изпратите детайл за него? 
Отговор: Стария парапет не се подменя само се демонтира и поставя после пак 
разликата в височината е че се полага камък по стълбището и се правят но планки 
за парапета за това става 105 см. 
 
13. В Част Паркоустройство, по Позиция 7. Доставка и полагане на градински 
бордюри, вкл. изграждане на основа от трошен камък и бетоново легло (всички свързани 
с това дейности). – 316 м. Какъв е размера на градинския бордюр? 
Отговор:  

Схема и 
снимки 

Размери 
в см 

Наимен
ование 

h b L t 

 

22 12 70 9 
Алеен 

бордюр 

 
 
 
14. В Част Паркоустройство, по Позиция 9. Доставка и полагане на настилка от 
каучукови плочи, включително лепило (всички свързани с това разходи) - 120м2. Моля 
за техническа спецификация, размери, дебелина на каучуковите плочи. 
Отговор: Размери: 50x50x 2 - 2,5 - 3 - 4см. / 40х40х 2 - 2,5 - 3 - 4см. цвят: Червен, 
Зелен. Монтаж на настилката: върху готова гладка бетонна настилка с лек наклон 
2%. 
 
 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика Символ Стойност Ед. мярка 

Огнеустойчивост -- A1 --- 

Коефициент на 
топлопроводимост 

λD 0,037 W.m-1.K-1 

Устойчивост на дифузия μ ≤ 1 --- 

Звукопоглъщане αN 0,84 / 60 
mm 

--- 

Съпротивление на въздушен 
поток 

r 8,9  / 120 
mm 

kPa.s.m-1 

Специфично топлопренасяне cp 840 J.kg-1.K-1 

    



15. В Част Паркоустройство, по Позиция 18. Геотекстил - 15,20м2. Моля за 
технически параметри на геотекстила. 
Отговор: Геотекстила да е със следните минимални характеристики 
 
Състав 100% полиестер 
Повърхностна 
маса гр/м2 

150 – 1200  
±10% 

Ширина м 4 
Дължина м 25 – 50 – 75 
ПредназначениеСтроителство на пътища, магистрали, паркинги,  горски пътища, 

спортни обекти, диги, сметища, изолации 

 
16. В Част Паркоустройство, по Позиция 26. Доставка и монтаж на дървена беседка с 
маса и пейки - монтаж чрез анкериране върху армирана бетонова основа - 1бр. Моля за 
по подробно описание, размери или детайл. 
Отговор: Посочената дървена беседка следва да е със следните характеристики 
 
- конструкция, пейки и маса - смърч - монтаж чрез анкериране върху готова бетонова основа 
- покрив - OSB и битумни керемиди  
- покритие - импрегнант и лакове за външни условия.  

      

 
17. В Част Електро, по Позиции 1 и 2. Разпределително табло..., общо 5 бр. Моля за 
схемите на таблата. 
Отговор: Схемата – приложена към настоящите разяснения! 
 
18. В Част ВиК, по Позиция 7. Ремонт на ВиК инсталация. - 301 м. Какви видове СМР 
се включват в тази позиция? 
Отговор: Демонтаж и подмяна на стари метални тръби, ПВЦ фитинги, подмяна на 
КТ до заустване. 
 
19. Моля да уточните, къде се намира депото за земни маси и строителни отпадъци и 
какъв е размера на таксите за депониране. 
Отговор: Депонирането на строителни отпадъци се извършва в имот № 102103 в 
землището на с. Звездец, отредено като депо за отпадъци.  
Размера на таксата, която се заплаща в Община Малко Търново е 8лв./м3. 



Въпроси за ОП 2: „Ремонт на медицински център с. Звездец, Община Малко 
Търново" 

 
1. В Част Архитектура. по Позиции: 

 
Моля да ни изпратите техническа спецификация за ПВЦ врати и прозорци. 

Какъв цвят трябва да бъдат ПВЦ вратите и прозорците? С какви технически параметри 
/колко камери/ трябва да бъде ПВЦ профила за вратите и прозорците? Каква е 
дебелината на стъклопакетите и какви трябва, да бъдат стъклата? 
Отговор: Вратите и прозорците да имат следните минимални технически 
характеристики: Цвят – бял. С цел постигане на висок коефициента на 
топлопроводимост и шумоизолация се предвижда 5-камерен профил, еднакви 
обикновени стъкла, разстоянието между отделните стъкла може да е въздух. 
Входните врати следва да са ПВЦ отговарящи на описаните по-горе минималните 
технически характеристики. 

 
2. В Част Архитектура, по Позиция: 8. Монтаж външна врата - по спецификация. – 
1 бр. От какъв материал, какъв цвят и с какви размери е външната врата? 
Отговор: Входните врати следва да са ПВЦ, цвят – бял. Размер на входната врата 
– 115/190. 
 
3. В Част Архитектура, по Позиция: 9. Топлоизолация по подове - 36м2. Какъв е 
вида и дебелината на топлоизолацията, технически характеристики? 
Отговор: Настилакта следва да има добра топлоизолираща способност, 
удароустойчива, не поглъщаща вода, да не съдържа съставки увреждащи здравето 
и околната среда. С минимална дебелина 20 мм, минимална топлопроводност: 
λD=0,032 – 0,033 W/(mK), температурна устойчивост от -50 до +75 Co. 
 
4. В Част Архитектура, по Позиция: 10 Безфугова настилка на каучукова основа, 
износоустойчива на механични въздействия, на химикали и дезинфекционни разтвори. 
- 36м2. Какъв е вида на настилката, технически характеристики, дебелина? 
Отговор: Настилката следва да е изключително издръжливи на високо 
натоварване и трафик. С непореста структура с цел предпазване от замърсяване и  
издръжливост на почистване с химикали и почистващи продукти, намален 
стъпков шум. Обща дебелина – минимум 2,00 мм. 
 
5. В Част Архитектура, по Позиция: 4 Модулен окачен таван, обработен с 
повърхностно покритие, имащо бактерицидно и фунгицидно действие. Моля за 
техническа характеристика на окачения таван. 
Отговор: Модулен окачен таван от гладки пана с р-р 600 / 600 мм. и дебелина 
минимум 15 мм, обработени с антистатично и антибактерицидно повърхностно 
покритие, вкл. скарата за окачване. 
 
 

6 PVC двукрил прозорец с едно отваряемо крило - 
остъклен със стъклопакет р-ри 180/140 см 

бр. 4,00 

7 PVC еднокрила плътна врата с р-ри 100/200 см бр 2,00 

3 PVC двукрилна врата с р-ри 200/200 см бр 1,00 



6. В Част Архитектура, по Позиция: 14. Полагане на износоустойчив балатум. От 
какъв вид е балатума, дебелина? 
Отговор: Настилката следва да е изключително издръжливи на високо 
натоварване и трафик. Хомогенна настилка с минимална дебелина 1.5мм и 
дебелина на износоустойчивия слой минимум 0.20 мм 
 
7. В Част ВиК, по Позиция 8. Ремонт на ВиК инсталация. - 15м. Какви видове СМР 
се включват в тази позиция? 
Отговор: Демонтаж и подмяна на стари метални тръби, ПВЦ фитинги, подмяна на 
КТ до заустване. 
 
 
 
     ВЪЗЛОЖИТЕЛ:____________ /п/ _______________ 

КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 
ИЛИЯН ЯНЧЕВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение: Схема на ел. табла (по въпрос № 17 от ОП 1) 
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СВТ 5х6 мм2

P инст.

I ном.

Ке

Р раб.

I калк.

Предпазител

Проводник

Консуматор

C120H+3P 80A C

4498 W

20.81 A

0.7

3148 W

14.57 A

100 A

5 x16 мм2

ГРТ

9900 W

28.21 A

0.7

6930 W

19.74 A

25 А

5 x6 мм2

РТ 01

28456 W

91.71 A

0.76

21976 W

67.4 A

ОБЩО

3414 W

10.87 A

0.7

2390 W

7.60 A

25 А

5 x6 мм2

РТ 02

360 W

1.63 A

0.7

252 W

1.14 A

40 А

5 x6 мм2

РТ 03

10284 W

30.19 A

0.9

9256 W

24.35 A

40 А

5 x6 мм2

РТ 04

СВТ 5х6 мм2

СВТ 5х6 мм2

EVN

EVN

СТИ
5 х 16 мм2

ГРТ

РТ 02

РТ 01

РТ 03 РТ 04


