
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Настоящата техническа спецификация касае разработването на проект и 

изпълнението на консервационно-реставрационни работи /КРР/ по пластична декорация, 

тапети и гоблени в сградата на НТ „Иван Вазов“. 

 

НАСТОЯЩО СЪСТОЯНИЕ  

Състоянието на позлатената пластична декорация по южното и северното стълбище,  

южното, централното и северното фоайе на Втори балкон,  на двата портала на сцената и 

двете ложи в партера, предполага неотложни реставрационни намеси с цел недопускане на 

нови загуби в пластиката и металното покритие и възвръщане на оригиналния вид на 

интериора. Гипсовите орнаменти са с нарушена повърхност вследствие механични повреди, 

металното покритие е с променен цвят, като на места има поправки с бронзови бои. Отделни 

фрагменти от тонираните пластични орнаменти  (по южното стълбище и южното фоайе на 

Втори балкон) липсват или са с частични загуби вследстви висока влажност на стените или 

механични повреди. Текстилните тапети са със замърсена повърхност, като особено тежко 

може да се определи състоянието на участъците, облицоващи хоризонтални или наклонени 

повърхности от интериора. Те са с променен до нечетливост външен вид вследствие 

отлагане на плътен слой от прахови замърсявания. На места тапетите са отлепени от 

стените, виждат се и зони с малки липси. Стенните гоблени се нуждаят от щателно 

двустранно почистване на интегрираните в текстурата им прахови замърсявания. 

Настоящият им начин на монтиране възпрепятства профилактичната обработка на тилната 

страна и е създал предпоставки за поява на локални деформации. Освен видимото сериозно 

отпускане на плътния текстил в долната половина на обектите и деформациите по 

периферията, дължащи се на точковото фиксиране към стената, гоблените са застрашени от 

разкъсване в периферните зони на монтиране, които носят тежестта на целите експонати. 

Хартиените тапети са силно замърсени, на места с отлепени ъгли, а в отделни случаи 

– централното фоайе на Втори балкон – с липси. 

 

КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 

Основни изисквания 

Липсите в гипсовите орнаменти да се възстановят според тяхната големина. Върху 

малките липси да се положи гипсов кит, който да се обработи във формата на заобикалящия 

го оригинал. За големите липси да се снемат силиконови калъпи, от които да се изработят 

гипсови отливки. След монтажа и изсъхването, новите елементи да се консолидират с 

шеллак. 

Старата позлата да се обработи с фина шкурка № 320 и да се полирана с водна 

шкурка № 800 и № 1000. Обработената повърхност да се обезпраши и изолира с шеллак. 

Новото метално покритие да се монтира с полимерен миксион и да се защити с безцветен 

шеллак. 



Тонираните стени в помещенията с позлатена пластична декорация да се обработят 

в следната последователност:  

полагане на гипсови китове по пукнатини,  

шлайфане на китове,  

нанасяне на контактен акрилен грунд  

двукратно полагане на акрилна боя с цвят на използваната през 2004 г. 

Повърхността на текстилните тапети да се почисти с прахосмучещ апарат и 

последващо да се третира със слаб воден разтвор на анионен детегрент Orvus WA Paste.  

В силно замърсените участъци водната обработка да бъде предшествана от сухо 

почистване с употреба на подходящи разтворители (етилацетат, спирт, ацетон и др.). 

Отлепените участъци да се бъдат фиксират обратно към стената с акрилен адхезив, а в 

зоните с липси да се изпълнят възстановки от подходяща като десен импрегнирана дамаска. 

Гоблените да бъдат демонтирани, като се извърши щателно двустранно почистване 

с прахосмучещ апарат и повърхностно третиране със смес от спирт и вода. За да може при 

окачването тежестта на гоблените да бъде разпределена сравнително равномерно, да се  

пришият в много точки към допълнителна основа от синтетична мрежа, която да бъде 

фиксирана към метална конструкция на стената. 

 

Обхват на консервационно-реставрационните дейности 

 

 

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 

 

Южно стълбище. 

Ъглови орнаменти за позлатяване (отстраняване на старо метално покритие, консолидация 

на пластиката, грундиране, полиране, полагане на ново метално покритие). 

Линейни профили за позлатяване (отстраняване на старо метално покритие, консолидация на 

пластиката, грундиране, полиране, полагане на ново метално покритие). 

Нови пластични орнаменти без позлата (снемане на отпечатък, изготвяне на отливки, 

монтаж) 

Тониране на фонове. 

Северно стълбище. 

Ъглови орнаменти за позлатяване (отстраняване на старо метално покритие, консолидация 

на пластиката, грундиране, полиране, полагане на ново метално покритие). 

Линейни профили за позлатяване   (отстраняване на старо метално покритие, консолидация 

на пластиката, грундиране, полиране, полагане на ново метално покритие). 

Тониране на фонове. 

Централно фоайе ІІ-ри балкон. 

Профилактични дейности по тапети. 



Реконструкция на пластични елементи с позлата. 

Южно фоайе ІІ-ри балкон. 

Корекция на пластични орнаменти с позлата. 

Профилактични  дейности по тапети. 

Тониране на фонове и обработка на пластични орнаменти без позлата. 

Северно фоайе (библиотека). 

Корекция на пластични орнаменти с позлата. 

Профилактични  дейности по тапети. 

Тониране на фонове и обработка на пластични орнаменти без позлата. 

VIP ложа. 

Корекция на пластични орнаменти с позлата. 

Реставрационни дейности по тапети. 

Тониране на фонове и обработка на пластични орнаменти без позлата. 

Министерска ложа. 

Профилактични  дейности по тапети. 

Ложи в партера. 

Реконструкция на позлатени пластични елементи по две ложи в партера (до подхода към 

сцената). 

Вътрешен портал на сцената. 

 Отстраняване на повърхностни замърсявания от позлатата, укреп-ване, полиране. 

Нова позлата. 

 

Обхват и съдържание на инвестиционните  проекти 

Проектът да се разработи във фаза „Технически проект“ в съответствие с 

изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по 

части: 

• Архитектурна - КРР 

• ПБЗ 

• ПУСО 

• Количествено-стойностни сметки  

 

Нормативна уредба и изисквания 

Определят се от действащите в страната нормативи по устройство на територията и 

строителството, както и Наредба № 4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти; Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи;  Наредба № 

2/2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи; Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. за 

условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; 



Наредба № Iз- 1971 от 2009г. за строително техническите правила и норми за осигуряване 

на безопасност при пожар и всички подзаконови актове по устройство на територията и 

строителството. 

 

Изисквания при изпълнението на КРР 

Всички обстоятелства, като предаване и приемане на строителната площадка, 

строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, междинни и заключителни актове 

за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от 

представителите на страните по сключения договор. 

Стриктно да се спазват одобрените инвестиционни проекти и количествено-

стойностните сметки към тях. 

При извършване на КРР да не се засяга съществуващата техническа инфраструктура. 

 

Изпълнение и организация на консервационно-реставрационните дейности 

Изпълнението на КРР да е съгласно одобрения технически проект, при спазване на 

изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и 

нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, включително: 

- Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни 

и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

- Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството. 

Всички обстоятелства, като предаване и приемане на строителната площадка, КРР, 

подлежащи на закриване, междинни и заключителни актове за приемане и предаване на 

КРР и други, се документират от представителите на страните по сключения договор. 

Стриктно да се спазват одобрения инвестиционен проект и количествено-

стойностните сметки към него. 

 

Изисквания към техническото предложение 

Техническото предложение се изготвя по образец, предоставен от възложителя. 

Техническото предложение трябва да съответства напълно на изискванията на 

Възложителя, посочени в настоящата Техническата спецификация.  

 

Изисквания за качеството на предвидените КРР 

Строителните продукти, които ще се влагат при изпълнението на КРР да отговарят 

на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г.  

Качеството на влаганите материали ще се доказва по време на изпълнението на КРР 

с декларация за съответствието на строителния продукт, подписана и подпечатана от 

производителя или негов представител – (съгласно Наредба за съществените изисквания 

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

от 06.12.2006 г.).  



Влаганите материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с 

указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия 

упълномощен представител. 

Участникът трябва да укаже произхода на основните материали, които ще бъдат 

използвани за КРР и които ще бъдат придобити от Възложителя, вследствие на договора да 

изпълнение. 

Сертификатите за произход трябва да бъдат издадени от компетентните органи на 

страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика и трябва да съответства на 

международните споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното 

законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС. 

 

Изисквания за опазване на околната среда 

По време на Изпълнението на КРР да няма  отделяне на вредни вещества 

замърсяващи околната среда и въздуха. Отпадъците да се изхвърлят на определени от 

Общината места. По време на КРР изпълнителят трябва да почиства строителната 

площадка. След приключване на КРР, строителната площадка трябва да бъде изчистена.  

От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на 

изпълнението на КРР, както и да спазва инструкциите на възложителя и другите 

компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. 

 

Приемане на изпълнените КРР 

Изпълнителят ще предава изпълнените КРР на база съставяните актове и протоколи 

по Наредба 3/31.07.2003г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, съответно оформени и подписани от изпълнител, възложител, проектант и 

технически ръководител, както и декларации за съответствие на влаганите материали, и 

други протоколи от лабораторни изпитвания, съгласно изискванията на нормативната 

уредба. 

 Лицето, упълномощено да изпълнява инвеститорски контрол, проверява всички 

изискващи се документи, и след като се увери в съответствието им с действително 

извършеното на място, одобрява и/или подписва Протокол, обр.19.  

Забележка: Всички лабораторни изпитвания са за сметка на Изпълнителя . 

 

Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи 

Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквани от нормативната уредба 

изпитвания на инсталации, уредби и елементи по време на строителството. Да съдейства на 

представителя на Възложителя при контролни изпитвания чрез осигуряване на достъп и 

предоставяне на мостри. При съставяне на протоколи и актове по Наредба № 3/31.07.2003г. 

на МРРБ Изпълнителят трябва да дава незабавно копие от тях на Представителя на 

Възложителя. Да се прилага текущия акт и/или протокол към Акта за извършени КРР. 

 



Срок за изпълнение 

Срокът за изпълнение на КРР започва да тече от датата на съставяне и подписване 

на протокол Образец 2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството. Срокът за изпълнение на КРР е съобразно офертата на 

изпълнителя и не подлежи на промяна. С подписването на Акт, обр.15, съгласно Наредба 

№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, се 

счита, че обектът е приключен. 

Максималният срок за изпълнение на КРР е 60 (шестдесет) дни. 

 

Въвеждане в експлоатация на обекта 

Изпълнителят е длъжен след издаване на Акт образец № 15 по Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството да съдейства 

за въвеждането в експлоатация на обекта. При необходимост да представя допълнителни 

документи и да дава разяснения по възникнали въпроси. Същият при необходимост трябва 

да обяснява и да защитава извършените КРР и да защитава интереса на Възложителя. 

 


