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    ОБЩИНА   МАЛКО  ТЪРНОВО                

         Ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

          тел. 05952 / 30 21 ; факс 05952 / 31 28 

 

 

УТВЪРДИЛ :………/п/……… 

                                                                                               / Илиян Янчев /  
                                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО  

 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ  

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ 

 
 І. Обект : „Текущ ремонт на част от Сграда в град Малко Търново в УПИ VII-338 в 

квартал 17 по плана на град Малко Търново“ 
      

 ІІ. Цел :  След извършване на СМР/ СРР ще се подобрят санитарно-хигиенните 

изисквания, технологичната последователност и обвързаност на помещенията. Ще се 

създаде възможност за обособяване на стаи за предоставяне на здравни услуги. Ще 

бъде обособено предверие с чакалня, две тоалетни, едната от които е предвидена за 

инвалиди. Обекта предвижда създаване на кабинети на рехабилитатор и 

кинезитерапевт, стая за персонала, помещения за управителя и специалистите, 

консултативен кабинет, архив и помощно помещение. 

 

 ІІІ. Описание на сградата предмет на обекта : 

           Сградата обект се намира в УПИ VII-338 в квартал 17 по плана на град Малко 

Търново с административен адрес ул. „Илия Бояджиев“ № 1 в град Малко Търново. 

Сградата е публична общинска собственост, двуетажна масивна постройка и избено 

помещение, построена е през 1971 година с обща площ 530 кв.м. На първи етаж са 

разположени Клуб на пенсионера и Дирекция „Бюро по труда“ Бургас. Втори етаж 

разполага с общо 7 стаи, като 3 от тях се ползват безвъзмездно  от Дирекция „Социално 

подпомагане“ Царево. В другите 4 стаи се помещава Звеното за услуги в домашна среда 

към ДСП , създадено по проект "Помощ в дома".  

       

  ІV . Обхват на видовете СМР/СРР дейности: 

            Предложения проект предвижда извършване на  ремонт на: фоайе, стълбище, 

стаите ползвани от Звеното за услуги в домашна среда и прилежащите коридор и 

санитарни възли без да се променя конструкцията на сградата. Общо третираната площ 

на обекта е 121 кв. м.  

Дейността предвижда извършване на:     

- полагане на нови подови покрития в коридор, стълби и стълб. площадки;  

- подмяна на парапет;  

- подмяна на дограма; 

- шпакловка, грундиране и боядисване на стени и тавани;  

- подмяна на интериорни врати; 

- измазване, шпакловане, грундиране и боядисване на стени и тавани; 

- монтиране на ламинат; 
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- подмяна на фаянсови облицовки и теракот в санитарните помещения; 

- подмяна на мивки, батерии , тоалетно казанче и тоалетна чиния; 

- монтаж на осветителни тела, контакти и ключове. 

Всички СМР/СРР са подробно описани в приложената Количествена сметка, 

която е неразделна част от Техническото задание.  

      
 V. Изпълнение на строителството : 
       Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в 

съответствие с изискванията на разпоредбите на действащото българско 

законодателство в това число на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и 

поднормативната му уредба, Закон за опазване на околната среда /ЗООС/ и 

поднормативната му уредба, Закон за управление на отпадъци /ЗУО/ и 

поднормативната му уредба ПИПСМР за съответствените видове работи и др., както и 

Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти /Обн. ДВ. Бр. 106/2006г./.   

 

 МИНИМАЛНИТЕ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СМР 

СЛЕДВА ДА БЪДАТ съгласно чл. 20, ал.4, т. 4 от Наредба № 2 за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти. 

  VI.  Изисквания към материалите 

        Строителните продукти, влагани в обекта да отговарят на съществените 

изисквания на националните стандарти на държавите, членки на Европейския съюз и 

българските държавни стандарти, на Закона за техническите изисквания към строежите 

и оценяване съответствието на строителните продукти. 

       Всички материали, които се влагат в строителството да бъдат със сертификати, 

декларации за съответствие и др. документи,  характеризиращи тяхното качество, 

пригодност и дълготрайност съгласно Наредба за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 

от 06.12.2006 г. 

      Доставката на всички материали и оборудване, необходими за изпълнение на 

СМР/РР  е задължение на Изпълнителя.  

                  

    VІІ. Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд 

       Да се спазят нормите на Наредба № 2/ 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 

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

Наредба № 12/ 30.12.2005г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на товаро-разтоварни работи /ДВ бр. 11/2006г./, Наредба I3-

1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар, Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните 

изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа – ДВ, бр. 3 от 13 

януари 2009 г., Наредба № 4/27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез 

шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при 

изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на ремонта /ДВ 

бр. 6/2007 г./ Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за 

риска „трудова злополука“ /ДВ бр. 15/2006г./ нормативните актове по безопасността на 

труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване. 

     Работодателите и лицата, които ръководят и/или управляват трудовите процеси се 

задължават да осигурят и утвърдят инструкции по безопасност, хигиена на труда и 
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пожарна безопасност /БХТПБ/ за отделните видове работни места съгласно 

изискванията по безопасност на труда, установени в нормативните актове, 

стандартизационните документи и паспортите на работното оборудване – Наредба № 

РД- 07-2/ 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодичното обучение 

и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово 

правоотношение или временно трудово правоотношение /ДВ, бр. 43 от 2006г./ 

   Работодателят е задължен да осигурява специално работно облекло и лични 

предпазни средства в съответствие с Наредба № 3/ 19.04.2001г. за минималните 

изисквания за безопасност на и опазване на здравето на работещите при използване на 

лични предпазни средства на работното място. /ДВ, бр. 46 от 2001 г./, Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 3/ 19.04.2001г. за минималните изисквания за 

безопасност и опазване за здравето на работещите при използване на личните 

предпазни средства на работно място. /ДВ бр.40/2008г./ и Наредба за съществените 

изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства /ДВ 

бр.48/2002г./ 

         

 

 

 

 
  Изготвил :……………….. 

  Мария Стаева    
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  КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТ „Текущ ремонт на сграда в град Малко 

Търново в УПИ VII-338 в квартал 17 по плана на град Малко Търново“ 
 

№ Наименование  на работите  М-ка К-во ед. цена ст-ст 

            

  

Коридор първи етаж, стълби и 

стълбищни площадки         

1 Демонтаж прозорци  кв.м. 3     

2 Доставка и монтаж ПВЦ прозорци кв.м. 3     

3 Измазване стр. около нови прозорци кв.м. 2     

4 Демонтаж парапет м 9     

5 Доставка и монтаж стълбищен парапет м 9     

6 Шпакловка  кв.м. 80     

7 Грундиране на стени и таван кв.м. 105     

8 Боядисване стени и таван с латекс кв.м. 105     

9 

Демонтаж метална дограма и прозорци 

/врата втори етаж/ 5.75м/2.77м бр 1     

10 

Доставка и монтаж ПВЦ дограма / 

врата и прозорци втори етаж/ 

5.75м/2.77 м бр 1     

11 Алуминиев ъгъл за шпакловка м 20     

12 Доставка и монтаж на осв. Тела бр 4     

13 

Доставка и полагане на теракотни 

плочи /гранитогрес/ /коридор 1 етаж, 

стълби, стълб.пл. и к-р 2 етаж/  кв.м. 90     

            

  Коридор /втори етаж/         

1 Грундиране с грунд  кв.м. 51     

2 Боядисване с цветен латекс - стени кв.м. 51     

3 Боядисване таван с бял латекс кв.м. 26     

4 Демонтаж дървени врати с каса 1м/2м бр 6     

5 

Доставка и монтаж на инт. Врати с каса 

и принадлежности бр 6     

6 Измазване около нови врати км.м. 8     

            

  Тоалетни         

1 Демонтаж врати с каса 60/1,90 бр. 5     

2 Демонтаж фаянсова облицовка кв.м. 52     

3 Демонтаж теракот кв.м. 13     

4 Демонтаж тоал. Клекало и тоал. Чиния бр. 2     

5 Демонтаж мивка бр. 1     

6 Демонтаж смесителна батерия бр. 1     

7 Измазване стени /вароц.р-р/ кв.м. 70     

8 Доставка и полагане на подов сифон бр. 2     

9 Полагане на изравнителна замазка с наклон кв.м. 13     
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10 Доставка и монтаж на ПВЦ Врата 60/1,90 бр. 5     

11 

Доставка и монтаж на мивка среден 

формат бр. 1     

12 Доставка и монтаж на моноблок бр. 2     

13 Доставка и полагане фаянсова облицовка кв.м. 52     

14 Доставка и полагане на теракотни плочи кв.м. 13     

15 Гипсова шпакловка по стени и таван кв.м. 40     

16 Боядисване с бял латекс кв.м. 40     

17 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр. 1     

18 Доставка и монтаж на осв. Тела бр. 5     

            

  Стая № 1 /втори етаж/         

1 Демонтаж паркет кв.м. 27     

2 Демонтаж на излята мивка куб.м 0,5     

3 Демонтаж преградна стена -гипсокартон кв.м. 10     

4 

Демонтаж фаянсова облицовка около 

мивка кв.м. 2     

5 Измазване стени /вароц. Р-р/ кв.м. 2     

6 Шпакловка стени и таван кв.м. 77     

7 

Доставка и полагане на фаянсова 

облицовка около мивка кв.м. 2     

8 Направа преградна стена от гипсокартон кв.м. 10     

9 Доставка и монтаж подов сифон бр 1     

10 Замазка под кв.м. 9     

11 Доставка и полагане на теракотна настилка кв.м. 9     

12 Доставка и монтаж ламинат кв.м. 19     

13 Доставка и монтаж ПВЦ первази лин.м 17     

14 Грундиране стени и таван кв.м. 77     

15 Боядисване с латекс - стени кв.м. 70     

16 Боядисване таван бял латекс   кв.м. 27     

17 Доставка и монтаж мивка среден формат бр 1     

18 Доставка и монтаж смесителна батерия бр 1     

19 Доставка и монтаж осв.тела бр 4     

            

  Стая № 2 /втори етаж/         

1 Демонтаж паркет кв.м. 14     

2 Шпакловка стени и таван кв.м. 56     

3 Замазка под кв.м. 14     

4 Грундиране стени и таван кв.м. 56     

5 Боядисване таван - бял латекс кв.м. 14     

6 Боядисване стени - цветен латекс кв.м. 42     

7 Доставка и монтаж на осветителни тела бр 2     

8 Доставка и монтаж ламинат кв.м. 14     

9 Доставка и монтаж ПВЦ первази лин.м. 15     
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  Стая № 3 /втори етаж/         

1 Шпакловка стени и таван кв.м. 32     

2 Грундиране стени и таван кв.м. 45     

3 Боядисване таван -бял латекс кв.м. 13     

4 Боядисване стени - цветен латекс кв.м. 32     

5 Доставка и монтаж осветителни тела бр 2     

            

  Стая № 4 /втори етаж/         

1 Стъргане подк. Мазилка таван кв.м. 24     

2 Шпакловка стени и таван кв.м. 70     

3 Грундиране стени и таван кв.м. 70     

4 Боядисване таван - бял латекс кв.м. 24     

5 Боядисване стени - цветен латекс кв.м. 46     

6 Доставка и монтаж осветителни тела бр 2     

            

            

  СУМА без ДДС:         

  Непр. р-ди 3%         

            

  ОБЩО         

  ДДС:         

  ОБЩА СУМА   с  ДДС :         

 

 

 


