
 
С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А  

Р А Й О Н  „ И С К Ъ Р ”  

София, бул. ”Кръстю Пастухов” №18, п.к.1592, тел.: 979 13 10; 979 07 11 

 

 
      ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ   
 

 

Обект: бл.6 и бл.146 в ж.к.“Дружба-1“ район „Искър“ 
 

Относно: Отпушване на канализационни клонове в сутерен, възстановяване на 

вертикални и хоризонтални канализационни и водопроводни щрангове,  извозване 

на едрогабаритни отпадъци за бл 6 с 5 входа и бл.146 с 2 входа в ж.к. „Дружба“ 1, 
СО-район „Искър“ 

Възложител: Кметът на Столична община - район „Искър“ 
 
Настоящето техническо задание е представяне на изискванията към участниците 

в обществената поръчка за: 
1.Постигане на ефективно почистване на канализационната система във входовете до 

кота -3.00 

2.Подмяна на неработещите и компрометирани канализационни вертикални клонове. 

3.Подмяна на компрометирани водопроводни отклонения до кота 0.00 

4.Подмяна на компрометирани хоризонтални водопроводни мрежи. 

5.Укрепване на хоризонтални водопрводни мрежи. 

6.Почистване на ревизионни шахти и канални отклонения на 5 входа на кота -3.00. 

 

Състояние на сутерени в бл.6 и бл.146:  
   Сутерените в двете сгради са със запушени сградни канални 

отклонения и компрометирани вертикални канализационни тръби. Пода на кота -3 .00 е 

с налични фекални отпадъци и канална отпадна вода като достъпа да мазетата на 

живеещите там е невъзможен. Лошото отводняване представлява опасност от зарази и 

разрушаване на основите на сградата. 

 

Видове тръби за подмяна и материали: 
 

1.Полипропиленови тръби за вертикални и хоризонтални водопроводи. 

2.PVC тръби за хоризонтални и вертикални канализационни тръби. 

 

Извозване на отпадъци на сметище. 
 
Машинно продухване и ръчно почистване на отпадни води,  битови и строителни 

отпадъци от сутерени. 
 
Доставка и монтаж на метални решетки и врати. 
 



Към настоящата техническа спецификация са приложени Количествени сметки,  
които съдържат конкретните видове дейности, които следва да бъдат изпълнени, 
както и необходимите количества. Количествените сметки следва да бъдат 
остойностени и приложени към Образец №16 „Ценово предложение“ както 
следва: 
Приложение №1 Количествено-стойностна сметка за бл.6  

Приложение №2 Количествено-стойностна сметка за бл.146  

  


