
 
                                                       

   
 

“Този документ е създаден в рамките на проект 

"Осъществяване на енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради - гр. Белоградчик", № BG16RFOP001-2.001-0052-C01, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от  Община Белоградчик  и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 

на ОПРР 2014-2020 г. ” 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – СПЕЦИАЛНА ЧАСТ: 

Обособена позиция № 2 - бул. Съединение № 7 и бул. Съединение № 9 
 

Жилищна сграда с административен адрес град Белоградчик, бул. „Съединение“ № 7 

 

1. Обща информация. 

Архитектурно решение - Жилищната сграда на бул. „Съединение“ № 7 е част от 

комплексно застрояване, като архитектурния образ на сградата е съобразен с околните 

градски застройки. Въведена е в експлоатация през 1975 година и режима на обитаване е 24 

часов. Състои се от един основен обем с два входа /вход А и вход Б/. Представлява шест 

етажна  монолитна конструкция с ограждащи тухлени стени, сутерен, партер с търговски 

площи и 4 (четири) жилищни етажа. Сградата съдържа 28 (двадесет и осем) апартамента и 2 

(два) самостоятелни обекта на партерен етаж. 

Ситуация - сградата е ситуирана на наклонен терен (наклона е в североизточната посока) 

на ул. „Съединение“ № 7, гр. Белоградчик и е свободностояща.  Осъществен е подход до 

имота от съществуваща вътрешна улица. Паркирането се осъществява от североизточната 

страна. 

Сутерен - Сутеренът съдържа 28 избени помещение. Осветлението в общите части и 

складовите помещения е смесено (общите части и всеки склад имат прозорец). 

Вентилацията е естествена. 

Партерен етаж - търговски площи - в партерния етаж се помещават търговски площи – 

самостоятелни обекта - магазин и офис. Те са обособени с отделни входове, стъпалата водят 

към всеки от тях. 

Жилищни етажи - жилищните етажи съдържат двураменна стълбищна клетка и 3 (три) 

апартамента на всеки етаж във вход А и по 4 (четири) апартамента във вход Б. Стъпала 

водят към входна площадка с метална врата (и на двата входа). Стъпалата са покрити с 

теракот, който е в недобро състояние – напунак и на места липсва. 

Стъпала водят до първия жилищен етаж, партер и до сутерена. Стълбищната клетка е 

двураменна. Едно рамо от стъпала води до първия жилищен етаж, а друго до партер и 

сутерена. Стените на стълбищната клетка са боядисани с блажна боя и латекс. Таванът е 

покрит с латекс. Настилката е от плочи шлайфана мозайка. Стълбищната клетка се нуждае 

от освежаване. Довършителните работи във всеки апартамент са различни. Настилките в 

жилищата са разнообразни – линолеум, паркет, ламиниран паркет, мокет и др. Настилката в 

санитарните помещения е обикиновена мозайка, теракот или гранитогрес. Някои от 

терасите са остъклени – метални профили, PVC или алуминиева дограма. Част от 

страниците на парапетите са иззидани, като е премахната ажурната метална част. На други 

места зад ажурната част е поставен плътен материал (листове ламарина и др.) 

Изградена е пристройка към ап. 2 и 5, която е в строеж. Завършена е на първи етаж (към ап. 
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2), а на втори е на ниво груб строеж (към ап. 5). 

Покривът - покривът е плосък студен. Хидроизолацията е в лошо състояние, частично е 

подменена с нова. Върху покрива на вход А има посипка от ръчен камък. Има течове, които 

чсно личат по фасади. Отводняването е решено чрез воронки, които се оттичат във 

водосточни тръби, които минават през кухненските помещения, затворени в куфари. На 

последните етажи се наблюдават течове около в областта на водосточните тръби. 

Коминните тела са без шапки, много от тях са с нарушена мазилка. Има множество кабели 

по покрива. 

Над терасите на последния етаж има козирки, които са в лошо състояние. Тяхната 

мазилката е опадала, затова и част от живущите са изградили нови покривни конструкции 

върху козирките. 

Под - подът на сградата е неотопляем сутерен. 

Фасада - Цокълът по фасадата е от плочи мита мозайка. На места по фасадата мазилката 

липсва. Козирките над входовете са в добро състояние. По някои от козирките на терасите 

на четвърти жилищен етаж има покритие от различни материали, останалите са в лошо 

състояние. По фасадата има разположение външни климатични тела, сателитни антени и 

ролетни щори на различни места и височина. Липсват решетки по английските дворове. 

Вид на промените - Дограмата е частично подменена с ПВЦ, АЛ, останалата е дървена 

слепена. Усвоените тераси са изпълнени с дограма от единично стъкло и винкелова рамка. 

Към някои от апартаментите има надзидани и остъклени лоджии – площта им е усвоена към 

прилежащите помещения. Част от лоджиите са остъклени от собствениците. 

Отделни собственици са положили топлоизолация (отвътре или отвън) по външните 

ограждащи стени с различна дебелина и е положена нова минерална мазилка 

 

След  извършеното енергийно обследване е установено, че топлинните загуби през 

ограждащите външни елементи - стени и покрив са големи и сградата не отговаря на 

съвременните изисквания за енергийна ефективност. В настоящето състояние 

нормализираното енергопотребление в сградата е ЕП = 349, 71 kWh/m2y, попадащо в 

границите на клас на енергопотребление “F”. При направеното обследване за енергийна 

ефективност на Жилищен блок на ул. „Съединение“ № 7, гр. Белоградчик, може да се 

обобщи, че при коректно изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки сградата 

ще удовлетвори изискванията за енергийна ефективност в съответствие с Наредба № 7 от 

2004 г., акт. Към 15.05.2015 г. и ще достигне клас на енергопотребление „С“. Установеното 

състояние след изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки е ЕП ЕСМ = 221,13 

kWh/m2y, попадащо в границите на клас „С“. 

Предложеният пакет от енергоспестяващи мерки ще доведе до значителен екологичен 

ефект: емисиите на въглероден диоксид ще се редуцират с 36,96 тона/год. Прилагането 
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на заложените енергоспестяващи мерки значително ще подобри комфорта на обитаване 

и видимо ще намали експлоатационните й разходи - с очакван спестовен ефект от 

60,81 %. 

Предвижда те следните мерки: 

- изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като 

задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност и които водят 

до най-малко клас на енергопотребление “С“ 

- изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са 

предписани като задължителни в техническото обследване и съгласно Техническия 

паспорт на сградата; 

- изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания 

до сградата в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, 

изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна 

среда за населението, включително за хората с увреждания; 

 

Описание на обекта 

Многофамилната жилищна сграда,  с  административен  адрес   ул.“Съединение“  № 7, 

гр.Белоградчик, РЗП- 2437,74 м
2
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Сградата се намира в УПИ VII – 217, кв. 56 по кадастралния план на гр.Белоградчик. 

Строежът представлява Многофамилната жилищна сграда съгласно Наредба №1 на 

номенклатурата на видовете строежи от 30.07.2003г. (ДВ бр. 72/2003 г.)  се категоризира 

“Четвърта категория”. Конструктивната система е безскелетна по метода на „Пакето 

– повдигани плочи“. Представлява скелетно – безгредова система, при която всички 

междуетажни стоманобетонови плочи са отлети на терена, непосредствено една върху 

друга в пакет, след което са повдигани на проектната си височина и подпрени с колони. 

Предварително монолитно са изпълнение нулевият цикъл и се издигат стълбищните 

клетки по метода на пълзящия кофраж (ПК). Вертикалните монолитно изпълнение 

стоманобетонни стенни конструкции поемат всички товари и представляват носещи 

диафрагми (шайби). Статистическата им схема за вертикално натоварване на 

полетата на етажните плочи е четиристранно и тристранно запънато подпрени 

полета. 
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Подовите плочи са от армиран бетон с дебелина 24 см. с допълнителна настилка, 

изпълнена на местостроежа. Подовите плочи са подпрени с колони осово на ос 360/360 

см. 330/360 см. 300/360 см., за много етажната сграда от основите над нулевия цикъл. 

Стълбищната клетка стълбищните рамене и площадки са монолитно изпълнени. 

Стълбищните рамена са широки 120 см., като стъпват на етажната подова 

конструкция и на междинна площадка. Цялата стълбищна клетка е монолитно 

изпълнена като стените образуват затворено кутиеобразно ядрово сечение одновно 

насочено към сеизмичната осигуреност на сградата по  цялата и височина. 

Фундирането – сградата е с обща стоманобетонна фундаментна плоча от 

стоманобетон излят на местостроежа. 

Настилката при сутерена е от бетон марка М100 с дебелина 10 см. армиран с мрежа 

Ф6 през 20 см. Инсталационните канали са монолитни, покрити с готови 

стоманобетонни капаци. 

Сутеренните стени са стоманобетонни носещи – монолитно изпълнени. Стените по 

периферията на сградата са дебели 40 см., а вътрешните 16 - 18 см. преградните стени 

са от тухли четворки с дебелина 12,5 см. 

Стените от стоманобетон са носещи вертикални конструктивни елементи с дебелина 

25 см. 

Стените от тухла са външни и вътрешни. Външните са по фасадите от тухлени 

блокове /четворки с кухини/ с дебелина 25 см. Нямат носеща функция, в добро състояние, 

без да са се развили поврени от въздействието на възникващите в тях усилия. 

Установено е че в следствие на атмосферните влияния, положената мазилка е 

нарушена.  Вътрешните неносещи стенни са преградни от газосиликатен бетон с 

дебелина 7,5см и 25см. - от тухлена зидария. Вътрешните зидове нямат носеща функция, 

а само преградна. Състоянието на стените е добро без опасни пукнатини, смачквания и 

местни разрушения. 

Покривът е „студен“, плосък с вентилеруемо подпокривно пространство. Оттичането 

на атмосферните води от покрива е вътрешно водоотичане с отвеждане на водите в 

общата канализационна мрежа в сутерена. 

Сградата е въведена в експлоатация през 1975г. 

Мерките за изпълнение на СМР са следните: 

1. Задължителни енергоспестяващи мерки по Доклад за обследване за енергийна 

ефективност: 

ЕСМ №1 – топлоизолиране на външните стени на сградата; 

ЕСМ №2 – Топлоизолиране на под; 

ЕСМ №3 – Топлоизолиране на покрива на сградата; 

ЕСМ №4 – Подмяна на дограмата на сградата; 
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           ЕСМ №5 – Мерки по осветление. 

  

2. Мерки по конструктивно възстановяване/усилване, предписани като 

задължителни в част „Конструкции” от техническото обследване и съгласно 

Техническия паспорт на сградата: 

 

Конструкции 

Задължителни мерки: 

 

1. Антикорозионна защита и възстановяване на открита корозирала армировка по 

места от сградата подлежащи на закриване след саниране. 

2. Проектно решение за премахване или укрепване на опасните парапети. 

3. Довършване на започнато строителство при вход „А“ по одобрен проект, като се 

премахне последната компрометирана стоманобетонна плоча .  

4. Антикорозионна защита и възстановяване на открита корозирала армировка и 

заваръчните връзки към парапетите на терасите. 

5. Укрепване на неукрепени тухлени бордови зидове. 

6. Възстановяване целостта на разрушени и неукрепени комини. 

7. Възстановяване целостта и геометрията на стоманобетонов елемент. Обработка на 

местата с нарушено бетонно покритие и обрушен бетон и обмазване със лепилни  

разтвори  по проектно решение. Пукнатините се запълват с готов разтвор за пукнатини.  

Антикорозионна защита на разкритата армировка. 

8. Почистване на ръждата по армировката. Обработка на местата с нарушено бетонно 

покритие и обрушен бетон и обмазване със лепилни  разтвори  по проектно решение. 

Пукнатините се запълват с готов разтвор за пукнатини.  Антикорозионна защита на 

разкритата армировка. 

9. Възстановяване на локални пукнатини по зидове в сутерен. 

10. Разрушаване на съществуващи и изграждането на нови конструктивни елементи от 

сградата /стълбища, площадки/ 

11. Подмяна и уеднаквяване на метални козирки по тераси по проектно решение 

12. Извършване на основен ремонт на покривна конструкция, с всички съпътстващи 

дейности 

 

3. Мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградата в 

съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г.: 

 

1. Изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до 

сградата в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и 
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поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 

населението, включително за хората с увреждания; 

 

Важно: Описаната  мярка в т. 3 от част „Конструкции” не е обект на  финансиране 

по настоящата обществена поръчка. 

 

Към основните дейности де се предвидят и съпътстващи строително – монтажни 

работи. Обектът ще се изпълнява съгласно изготвеният инвестиционен проект в 

съответствие със законовите нормативни и поднормативни актове. 

 

Количествена сметка за индикативни основни и съпътстващи видове и количества 

СМР: 

 

А. Топлинно изолиране на външни стени, жилищна част и конструктивни мерки 

Основни строително-монтажни работи за топлинно изолиране на 
външни стени, жилищна част 

  

1 
Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди 
монтаж на топлоизолационна система по 
фасади, вкл. страници на дограма (два пъти) 

m² 998,65 

2 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип EPS или еквивалентно/и  с 
дебелина 100 mm и коефициент на 
топлопроводност не по-висок от  λ=0,035 W/m²K 
върху външни стени и дъна остъклени балкони 
(лепило, дюбели и армирана със 
стъклофибърна мрежа с шпакловка и др.) 

m² 868,39 

3 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип EPS или еквивалентно/и  с 
дебелина 20 mm и коефициент на 
топлопроводност не по-висок от  λ=0,035 W/m²K 
за външно обръщане на дограма (лепило, 
дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа 
с шпакловка и др.) 

m² 130,26 

4 Готов грунд преди полагане на мазилка m² 998,65 

5 

Доставка и полагане на цветна полимерна 
мазилка  (съгласно цветен проект) по външни 
топлоизолирани стени, дъна и парапети 
остъклени балкони 

m² 998,65 

6 
Доставка, монтаж и демонтаж тръбно скеле с 
височина до 30 m 

m² 1544,00 

7 
Очукване и изкърпване на външна увредена 
мазилка  

m² 260,51 
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8 

Демонтаж на външни климатични тела по 
фасади и конзоли, доставка на нови конзоли, 
съобразени с дебелината на 
топлоизолационната система и обратен монтаж 
на климатичните тела 

бр. 7,00 

Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с 
топлинното изолиране на външни стени, жилищна част 

  

9 
Доставка и монтаж на система за отвеждане 
конденза от климатици по фасадите 

бр. 5,00 

10 
Демонтаж и обратен монтаж на външни 
ролетни щори 

бр. 5,00 

11 
Демонтаж и обратен монтаж на сателитни 
чинии и антени 

бр. 6,00 

12 
Демонтаж, преработка и обратен монтаж на 
стъклени прегради между апартаменти 

бр. 8,00 

13 
Доставка и монтаж на профил цокълен с 
водооткап 

m' 98,45 

14 
Доставка и монтаж на водооткапващ профил по 
границата на топлоизолационната система по 
фасади 

m' 400,10 

15 
Доставка и монтаж на завършващ профил за 
мазилка 

m' 498,55 

16 
Доставка и монтаж ъглов профил със 
стъклофибърна мрежа по ръбове 
топлоизолация 

m 1030,80 

17 
Направа первази от гранитогрес -15 cm по 
фасадни стени на неостъклени балкони 

m' 75,50 

18 

Грундиране преди шпакловка с 
дълбокопроникващ грунд по стари повърхности 
- страници,  дъна  и ст.бетонови елементи по 
парапети на неостъклени балкони (двустранно) 
и преди полагане на външна мазилка 

m² 367,50 

19 
Шпакловка по стари повърхности - страници, 
дъна и ст.бетонови елементи по парапети на 
неостъклени балкони (двустранно) 

m² 367,50 

20 
Полагане на цветна полимерна външна 
мазилка по страници, тавани и парапети на 
неостъклени балкони (двустранно) 

m² 367,50 

21 
Доставка и монтаж на ръкохватка за парапет 
неостъклени тераси Н= 5 cm 

m' 109,20 

22 
Очукване на подпрозоречни външни шапки на 
плътни парапети на тераси 

m' 67,50 

23 
Почистване, изнасяне и извозване  на 
строителни отпадъци от топлоизолиране на 
външни стени до 20 km 

m³ 5,00 

А.II Топлинно изолиране на външни стени, търговска част и конструктивни 
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мерки 

Основни строително-монтажни работи за топлинно изолиране на 
външни стени, търговска част 

  

1 
Очукване и изкърпване на външна увредена 
мазилка  

m² 71,09 

2 
Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди 
монтаж на топлоизолационна система по 
фасади, вкл. страници на дограма (два пъти) 

m² 236,98 

3 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип EPS или еквивалентно/и с 
дебелина 100 mm и коефициент на 
топлопроводност не по-висок от  λ=0,035 W/m²K 
върху външни стени и дъна остъклени балкони 
(лепило, дюбели и армирана със 
стъклофибърна мрежа с шпакловка и др.) 

m² 206,07 

4 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип EPS или еквивалентно/и с 
дебелина 20 mm и коефициент на 
топлопроводност не по-висок от  λ=0,035 W/m²K 
за външно обръщане на дограма (лепило, 
дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа 
с шпакловка и др.) 

m² 30,91 

5 Готов грунд преди полагане на мазилка m² 236,98 

6 

Доставка и полагане на цветна полимерна 
мазилка  (съгласно цветен проект) по външни 
топлоизолирани стени, дъна и парапети 
остъклени балкони 

m² 236,98 

Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с 
топлинното изолиране на външни стени, търговска част 

  

8 
Доставка и монтаж на система за отвеждане 
конденза от климатици по фасадите 

бр. 5,00 

9 
Демонтаж на паянтова пристройка, фасада 
югозапад 

бр. 20,35 

10 
Почистване, изнасяне и извозване  на 
строителни отпадъци от топлоизолиране на 
външни стени до 20 km 

m³ 3,00 

Б.I. Подмяна на дограма по апартаменти     

Основни строително-монтажни работи за подмяна на дограма по 
апартаменти и търговски помещения 

  

1 
Демонтаж на съществуващи стари прозорци и 
витрини - метална единично остъклена и 
дървена дограма 

m² 276,12 

2 
Доставка и монтаж на PVC  дограма, с 
коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m²K 

m² 276,12 
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3 
Вътрешно обръщане с мазилка около 
прозоречни отвори (вкл. шпакловка, ъгъл с 
мрежа и т.н. без финишен слой) 

m' 207,09 

4 
Боядисване  с цветен латекс около подменена 
дограма (стена) двукратно, вкл. почистване и 
грунд 

m² 41,42 

Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с 
подмяната на дограма по апартаменти 

  

6 
Доставка и монтаж на външен алуминиев 
подпрозоречен перваз ширина до 30 cm 

m' 179,40 

7 
Доставка и монтаж на вътрешен PVC 
подпрозоречен перваз  

m' 113,15 

8 
Направа на нови дублиращи парапети по 
новоостъклени балкони с h=0,82 m от зидария с 
газобетонни блокчета с дебелина 70 mm 

m² 22,80 

9 

Направа на кофраж за стоманобетонов пояс с 
h=0,20 m върху зидария от газобетонови 
блокчета по новоизградени парапети по 
балкони 

m² 13,90 

10 

Полагане на бетон с армировка и анкериране 
към фасадни стени за направа на пояс върху 
зидария от газобетонови блокчета по 
новоизградени парапети по 
тераси/балкони/лоджии 

m³ 0,55 

11 
Почистване, изнасяне и извозване  на 
строителни отпадъци от смяна на дограма до 
20 km 

m³ 15,00 

Б.II. 
Подмяна дограма в общите части на 
сградата 

    

Основни строително-монтажни работи за подмяна на дограма в 
общите части на сградата 

  

1 
Демонтаж на съществуваща дървена дограма, 
витрини (метални или дървени единично 
остъклени) и врати-дървени и метални 

m² 42,75 

2 
Доставка и монтаж на PVC дограма, с 
коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m²K 

m² 38,93 

3 

Доставка и монтаж на  входна врата за блок с 
обков и остъкляване със стъклопакет  с 
коефициент на топлопреминаване 0,00 W/m²K - 
входна врата, по спецификация - 3,82 m² 

бр. 2,00 

4 
Доставка и монтаж на автомат за затваряне на 
външна входна врата 

бр. 2,00 

5 

Вътрешно обръщане с гипсокартон GKB или 
еквивалентно/и около прозоречни отвори (вкл. 
шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен 
слой) 

m' 32,06 
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Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с 
подмяната на дограма в общите части на сградата 

  

6 
Доставка и монтаж на външен алуминиев 
подпрозоречен перваз ширина до 30 cm 

m' 14,25 

7 
Доставка и монтаж на вътрешен PVC 
подпрозоречен перваз  

m' 14,25 

8 
Стъргане на блажна боя и подготовка на 
стоманени ажурни парапети на стълбищна 
клетка Н= 0,90m  за боядисване 

m² 39,00 

9 
Грундиране с антикорозионен грунд по 
стоманени ажурни парапети  на стълбищна 
клетка Н= 0,90m за боядисване 

m² 39,00 

10 
Боядисване с алкидна боя на стоманени 
ажурни парапети  на стълбищна клетка Н= 
0,90m  за боядисване, двукратно 

m² 39,00 

11 
Доставка и монтаж на ръкохватки за парапети 
стълбищна клетка за достигане на Н=1,05m 

m' 50,00 

12 
Боядисване  с цветен латекс около подменена 
дограма (стена), стълбищни клетки, вкл. 
почистване и грунд 

m² 357,00 

13 
Боядисване  с алкидна боя Н=1,20m по цокъл 
стълбища  вкл. почистване  

m² 163,00 

14 
Почистване, изнасяне и извозване  на 
строителни отпадъци от смяна на дограма до 
20 km 

m³ 5,00 

Б.III. 
Подмяна дограма в търговските части на 
сградата 

    

Основни строително-монтажни работи за подмяна на дограма в 
търговските части на сградата 

  

1 
Демонтаж на съществуващи стари прозорци и 
витрини - метална единично остъклена и 
дървена дограма 

m² 24,94 

2 
Доставка и монтаж на PVC  дограма, с 
коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m²K 

m² 24,94 

3 
Вътрешно обръщане с мазилка около 
прозоречни отвори (вкл. шпакловка, ъгъл с 
мрежа и т.н. без финишен слой) 

m' 18,71 

4 
Боядисване  с цветен латекс около подменена 
дограма (стена) двукратно, вкл. почистване и 
грунд 

m² 3,74 

Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с 
подмяната на дограма в търговските части на сградата 

  

5 
Демонтаж на метални решетки пред дограма за 
подмяна 

m² 8,20 
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6 
Демонтаж външни и вътрешни подпрозоречни 
первази 

m' 28,60 

7 
Доставка и монтаж на външен алуминиев 
подпрозоречен перваз ширина до 30 cm 

m' 20,85 

8 
Доставка и монтаж на вътрешен PVC 
подпрозоречен перваз  

m' 7,75 

9 
Направа на первази от студоустойчив 
гранитогрес пред витрини 

m' 29,1 

10 
Почистване, изнасяне и извозване  на 
строителни отпадъци от смяна на дограма до 
20 km 

m³ 2,00 

В. 
Топлинно изолиране на покрив и 
конструктивни мерки 

    

Основни строително-монтажни работи за топлинно изолиране на 
покрива 

  

1 

Почистване на подпокривното пространство 
(събиране и извозване на съществуваща 
топлоизолация; демонтаж и премахване на 
стари неизползваеми топлоинсталационни 
тръби) 

m² 458,30 

2 

Доставка и полагане на топлинна изолация от 
каменна вата на рула, с плътност 24 кg/m³, 
δ=12 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,035 
W/m²K в подпокривното пространство 

m² 458,30 

3 
Очукване и изкърпване на външна увредена 
мазилка  

m² 59,10 

4 
Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди 
монтаж на топлоизолационна система по 
фасади, вкл. страници на дограма (два пъти) 

m² 197,00 

5 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип EPS или еквивалентно/и с 
дебелина 100 mm и коефициент на 
топлопроводност не по-висок от  λ=0,035 W/m²K 
върху външни стени и дъна остъклени балкони 
(лепило, дюбели и армирана със 
стъклофибърна мрежа с шпакловка и др.) 

m² 197,00 

6 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип EPS или еквивалентно/и с 
дебелина 20 mm и коефициент на 
топлопроводност не по-висок от  λ=0,035 W/m²K 
за външно обръщане на дограма (лепило, 
дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа 
с шпакловка и др.) 

m² 29,55 

7 Готов грунд преди полагане на мазилка m² 197,00 
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8 

Доставка и полагане на цветна полимерна 
мазилка  (съгласно цветен проект) по външни 
топлоизолирани стени, дъна и парапети 
остъклени балкони 

m² 197,00 

9 

Tоплоизолиране на плоския покрив 
топлоизолационен материал от EPS или 
еквивалентно/и с дебелина 100 мм с 
коефициент на топлопроводност λ = 0,030 
W/mK 

m² 20,10 

10 
Полагане на армирана циментова замазка за 
наклон 

m² 20,10 

11 
Доставка и монтаж на нова хидроизолация 2 
пласта, втория с посипка, включително 
грундиране с битумен грунд (със застъпване) 

m² 20,10 

Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с 
топлинното изолиране на покрива 

  

12 
Изчистване и извозване на поспика от чакъл по 
покрив 

m³ 20,00 

13 
Демонтаж стара хидроизолация и почистване 
до плоча 

m² 426,65 

14 
Полагане на армирана циментова замазка за 
наклон 

m² 426,65 

15 Направа на холкери m' 130,15 

16 
Доставка и монтаж на нова хидроизолация 2 
пласта, втория с посипка, включително 
грундиране с битумен грунд (със застъпване) 

m² 504,90 

17 
Подновяване на компрометирани комини 
(зидария, нови шапки, водоотблъскваща 
мазилка) 

бр. 11,00 

18 
Демонтаж на стара и доставка и монтаж на 
нова капандура за изход на покрива 

бр. 2,00 

19 
Премахване на подкожушена мазилка и 
последващо изкърпване по бордове 

m² 62,70 

20 Пола от поцинкована ламарина m² 65,00 

21 
Премахване на метална мрежа и доставка и 
монтаж на нови PVC декоративни решетки за 
вентилационните отвори на студен покрив 

бр. 18,00 

22 
Демонтаж на съществуващо покривно покритие 
(вкл. конструкция) и почистване до плоча по 
козирка над тераси, последен етаж 

m² 8,00 

23 
Полагане на циментова замазка за наклон по 
козирка над тераси, последен етаж 

m² 25,90 

24 
Доставка и монтаж на два пласта 
хидроизолация, втория с посипка по козирка 
над тераси, последен етаж 

m² 25,90 
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25 
Полагане на два пласта хидроизолация тип 
"течна гума" или еквивалентно/и при  комини, 
отдушници и др. 

m² 9,90 

26 

Демонтаж, доставка и монтаж на нова обшивка 
от поцинкована ламарина с шир. до 40 cm по 
бордове (вкл. дървени летви) и за затваряне на 
хидроизолацията 

m' 106,50 

27 
Демонтаж, доставка и монтаж на нова обшивка 
от поцинкована ламарина с шир. до 30 cm по 
комини, капандури) 

m' 27,50 

28 
Демонтаж, доставка и монтаж на нови покривни 
воронки 

бр. 4,00 

29 
Демонтаж, доставка и монтаж на ново 
водоотвеждане от воронки (участък студен 
покрив) и заустване във вертикални щрангове 

бр. 4,00 

30 
Изграждане на мълниезащитна инсталация 
(вкл. измерване и изпитване) 

бр. 1,00 

31 
Ремонт на козирка над входна врата (очукване 
на увредена мазилка и измазване; полагане на 
нова хидроизолация на 2 пласта) 

бр. 2,00 

32 
Почистване, изнасяне и извозване  на 
строителни отпадъци  от покрив до 20 км. 

m³ 20,00 

Г. 
Топлинно изолиране на под и 
конструктивни мерки 

    

Основни строително-монтажни работи за топлинно изолиране на 
пода 

  

1 
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди 
монтаж на топлоизолационна система по 
еркери и тавани на неостъклени лоджии 

m² 541,40 

2 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип EPS или еквивалентно/и, δ= 100 
mm и с коеф. на топлопроводност  λ≤ 0,035 
W/m²K  (лепило, дюбели и армирана със 
стъклофибърна мрежа с шпакловка и др.) по 
прилежащите стени на сутерена граничещи с 
външен въздух (цокъла) 

m² 63,00 

3 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип експандиран пенополистирол или 
еквивалентно/и, δ= 10см и с коеф. на 
топлопроводност λ=0,035W/mK (вкл. лепило, 
арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 
елементи) по дъна балкони /еркери/ и др. 

m² 20,10 

4 
Полагане на екстериорна мозаична мазилка 
(съгласно цветен проект) по външни стени на 
неотопляем сутерен и около входна врата блок 

m² 83,10 
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5 

Доставка и монтаж на тополоизолация ЕPS или 
еквивалентно/и  50 mm и с коеф. на 
топлопроводност λ = 0,032 W/m²K  по таваните 
на сутерена,  (лепило, дюбели и армирана със 
стъклофибърна мрежа с шпакловка и др.) 

m² 458,30 

Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с 
топлинното изолиране на пода 

  

6 
Измазване на разрушено бетоново покритие на 
стоманобетонна плоча 

m² 4,40 

7 
Демонтаж и обратен монтаж на осветителни 
тела и удължаващ кабел 

бр. 38,00 

8 
Премахване на нарушена мозаечна облицовка 
по цокъл и направа на варо-циментова мазилка  

m² 5,00 

9 
Стъргане на блажна боя и подготовка на мет. 
капаци на сутерен 

m² 1,04 

10 
Грундиране с антикорозионен грунд по на мет. 
капаци на сутерен 

m² 1,04 

11 
Боядисване с алкидна боя на на мет. капаци на 
сутерен, двукратно 

m² 1,04 

12 Два пласта хидроизолация на битумен грунд по 
бетонови повърхности англ дворове 

m² 15,80 

13 Доставка и полагане на мембрана за защита на 
хидроизолацията 

m² 15,80 

14 Решетки за английски двор m² 8,00 

15 Бетон за наклон - английски двор m² 5,50 

16 Циментова замазка-дъно m² 5,50 

17 Доставка и полагане на градински бордюр 
около английски двор 

m' 27,00 

18 
Осигуряване на достъпна среда за хора в 
неравностойно положение 

бр. 4,00 

19 

Премахвяне на компроментирана настилка 
около сградата и подмяната и с цел отвеждане 
на дъждовните води (демонтаж на стара 
настилка, изкоп 40 cm до сутеренна стена, 
подравняване на почвата, доставака и монтаж 
на нови тротоарни плочи и посипка с кварцов 
пясък) в периметър мин.1 m 

m² 94,50 

20 
Почистване, изнасяне и извозване  на 
строителни отпадъци  от полагане на 
топлоизолиране на пода до 20 км. 

m³ 10,00 

Д. 
Ремонт на електроинсталация в общите 
части и въвеждане на енергоспестяващо 
осветление в жилищната сграда 
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Основни строително-монтажни работи за ремонт на електро-
инсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо 
осветление в жилищната сграда 

  

1 Демонтаж ЛНЖ бр. 12,00 

2 
Доставка и монтаж енергоспестяващи 
осветителни тела с датчик за управление, вкл. 
Кабели, арматура и т.н.(по спецификация) 

бр. 12,00 

Основни строително-монтажни работи за ремонт на електро-
инсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо 
осветление в жилищната сграда 

  

3 
Доставка и монтаж на аплик, противовлажен 
със светодиод (външно входно осветление) 

бр. 2,00 

4 
Доставка и монтаж на детектор за движение 
(присъствие) 180' 

бр. 2,00 

5 Кабели, арматура и др. m' 6,00 

6 
Прокопаване, възстановяване на мазилка, 
шпакловане, боядисване  стени и тавани на 
местата, на които  полаган кабела за аплика 

m² 4,00 

 

 

Жилищна сграда с административен адрес град Белоградчик, бул. „Съединение“ № 9 

Архитектурно решение - жилищната сграда на бул. „Съединение“ № 9 се състои от един 

основен обем с два  входа  /вход А и Б/. Въведена е в експлоатация през 1975 година и 

режима на обитаване е 24 часов. 

Ситуация - Сградата е ситуирана на наклонен терен (наклона е в североизточна посока) на 

ул. „Съединение № 9,  гр. Белоградчик и е свободностояща. Осъществен е подход до имота 

от съществуваща вътрешна улица. Паркирането се осъществява от североизточната страна. 

Представлява шест етажна  монолитна конструкция с ограждащи тухлени стени, от които 

пет – надземни и един - полуподземен. 

Сутерен - Сутеренът съдържа 28 избени помещение. Осветлението в общите части и 

складовите помещения е смесено (общите части и всеки склад имат прозорец). 

Вентилацията е естествена, чрез прозорци. В партерния етаж се помещават търговски 

площи – 4 (четири) самостоятелни обекта – 3 (три) магазина и офис. Те са обособени с 

отделни входове, стъпалата водят към всеки от тях. 

Жилищни етажи секция „А“ - стълбищна клетка и 3 апартамента на всеки етаж. 

Входната врата е метална, стъпала водят до първия жилищен етаж, партер и до сутерена. 

Стълбищната клетка е двураменна. Стените на стълбищната клетка са боядисани с блажна 

боя и латекс. Таванът е покрит с латекс. Настилката е от шлайфана мозайка.  Стълбищната 

клетка се нуждае от освежаване.. Някои от апартаментите са с преустройства, като това е 

отразено в чертежите 
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Довършителните работи във всеки апартамент са различни. Настилките в жилищата са 

разнообразни – линолеум, паркет, ламиниран паркет, мокет и др. Настилката в санитарните 

помещения е обикновена мозайка, теракот или гранитогрес. Част от терасите са остъклени – 

метални профили, PVC или алуминиева дограма. Част от парапетите са иззидани, като е 

премахната ажурната метална част. На други места зад ажурната част е поставен плътен 

материал (листове ламарина, фазер и др.). 

Жилищни етажи секция „Б“ – съдържат стълбищна клетка и 4 апартамента на всеки етаж. 

Входната врата е метална, стъпала водят до първия жилищен етаж, партер и до сутерена. 

Стълбищната клетка е двураменна. Стените на стълбищната клетка са боядисани с блажна 

боя и латекс. Таванът е покрит с латекс. Настилката е от шлайфана мозайка.  Стълбищната 

клетка се нуждае от освежаване. Някои от апартаментите са с преустройства, като това е 

отразено в чертежите 

Довършителните работи във всеки апартамент са различни. Настилките в жилищата са 

разнообразни – линолеум, паркет, ламиниран паркет, мокет и др. Настилката в санитарните 

помещения е обикновена мозайка, теракот или гранитогрес. Част от терасите са остъклени – 

метални профили, PVC или алуминиева дограма. Част от парапетите са иззидани, като е 

премахната ажурната метална част. На други места зад ажурната част е поставен плътен 

материал (листове ламарина, фазер и др.). 

Довършителните работи във всеки апартамент са различни. Настилките в жилищата са 

разнообразни – линолеум, паркет, ламиниран паркет, мокет и др. Настилката в санитарните 

помещения е обикновена мозайка, теракот или гранитогрес. Някои от терасите са остъклени 

– метални профили, PVC или алуминиева дограма. Част от страниците на парапетите са 

иззидани, като е премахната ажурната метална част. На други места зад ажурната част е 

поставен плътен материал (листове ламарина и др.). 

Отводняването е решено чрез воронки, които се оттичат във водосточни тръби, които 

минават през кухненските помещения, затворени в куфари. На последните етажи се 

наблюдават течове около в областта на водосточните тръби. Коминните тела са без шапки, 

много от тях са с нарушена мазилка. Под - подът на сградата е неотопляем сутерен. 

Покрив - покривът е плосък, студен. Хидроизолацията е в лошо състояние, частично е 

подменена е с нова преди години. Има течове, които ясно личат по фасади. Коминните тела 

са без шапки. По покрива има много кабели. 

Фасади - Цокълът по фасадата е от плочи мита мозайка. На места по фасадата мазилката 

липсва. Козирките над входовете са в добро състояние. По някои от козирките на терасите 

на четвърти жилищен етаж има покритие от различни материали, останалите са в лошо 

състояние. По фасадата има разположение външни климатични тела, сателитни антени и 

ролетни щори на различни места и височина. 
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Вид на промените - Дограмата е частично подменена с ПВЦ, АЛ, останалата е дървена 

слепена. Усвоените тераси са изпълнени с дограма от единично стъкло и винкелова рамка.  

Част от терасите са усвоени, като са премахнати вътрешната дограма и е остъклена 

терасата по парапета, не са премахвани носещи елементи като носещи шайбени стени. 

Направени са метални ламаринени козирки над прозорците 

От описаните промени особенно по терасите документи, становища, проекти не са 

представени по време на обследването. 

 

След  извършеното енергийно обследване е установено, че топлинните загуби през 

ограждащите външни елементи - стени и покрив са големи и сградата не отговаря на 

съвременните изисквания за енергийна ефективност. В настоящето състояние 

нормализираното енергопотребление в сградата е ЕП = 349, 71 kWh/m2y, попадащо в 

границите на клас на енергопотребление “F“, съгласно скалата на класовете на 

енергопотребление за висовете категории сгради, приложение № 10, чл. 6, ал. 3 от Наредба 

№ 7/2004 г., изменение е ДВ, бр. 27 от 2015 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на жилищни сгради. При направеното обследване за 

енергийна ефективност на Жилищен блок на ул. „Съединение“ № 9, гр. Белоградчик, може 

да се обобщи, че при коректно изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки 

сградата ще удовлетвори изискванията за енергийна ефективност в съответствие с Наредба 

№ 7 от 2004 г., акт. Към 15.05.2015 г. и ще достигне клас на енергопотребление „С“. 

Установеното състояние след изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки е ЕП 

ЕСМ = 210,84 kWh/m2y, попадащо в границите на клас „С“. 

Предложеният пакет от енергоспестяващи мерки ще доведе до значителен екологичен 

ефект: емисиите на въглероден диоксид ще се редуцират с 34,32 тона/год. Прилагането 

на заложените енергоспестяващи мерки значително ще подобри комфорта на обитаване 

и видимо ще намали експлоатационните й разходи - с очакван спестовен ефект от 

60,00 %. 

Предвижда те следнитемерки за изпълнение: 

- изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като 

задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност и които водят 

до най-малко клас на енергопотребление “С“ 

- изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са 

предписани като задължителни в техническото обследване (съгласно Техническия 

паспорт на сградата); 

- изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания 

до сградата в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, 

изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна 
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среда за населението, включително за хората с увреждания; 

 

Описание на обекта 

Многофамилната жилищна сграда,  с  административен  адрес   ул. „Съединение“ № 9, 

гр.Белоградчик, РЗП - 2388.20 м
2
 

 

Застрое

на площ 

Разгъна

та площ 

Отопляе

ма площ 

Отопляе

м обем 

нето m2 m2 m2 m3 

470.70 2388.20 2303 5989 

 

Сградата се намира УПИ VII – 216, кв. 56 по кадастралната карта на гр.Белоградчик. 

Строежът представлява Многофамилната жилищна сграда съгласно Наредба №1 на 

номенклатурата на видовете строежи от 30.07.2003г. (ДВ бр. 72/2003 г.)  се категоризира 

“Четвърта категория”. Конструктивната система е безскелетна по метода на „Пакето 

– повдигани плочи“. Представлява скелетно – безгредова система, при която всички 

междуетажни стоманобетонови плочи са отлети на терена, непосредствено една върху 

друга в пакет, след което са повдигани на проектната си височина и подпрени с колони. 

Предварително монолитно са изпълнение нулевият цикъл и се издигат стълбищните 

клетки по метода на пълзящия кофраж (ПК). Вертикалните монолитно изпълнение 

стоманобетонни стенни конструкции поемат всички товари и представляват носещи 

диафрагми (шайби). Статистическата им схема за вертикално натоварване на 

полетата на етажните плочи е четиристранно и тристранно запънато подпрени 

полета. 

Подовите плочи са от армиран бетон с дебелина 24 см. с допълнителна настилка, 

изпълнена на местостроежа. Подовите плочи са подпрени с колони осово на ос 360/360 

см. 330/360 см. 300/360 см., за много етажната сграда от основите над нулевия цикъл. 

Стълбищната клетка стълбищните рамене и площадки са монолитно изпълнени. 

Стълбищните рамена са широки 120 см., като стъпват на етажната подова 

конструкция и на междинна площадка. Цялата стълбищна клетка е монолитно 

изпълнена като стените образуват затворено кутиеобразно ядрово сечение одновно 

насочено към сеизмичната осигуреност на сградата по  цялата и височина. 

Фундирането – сградата е с обща стоманобетонна фундаментна плоча от 

стоманобетон излят на местостроежа. 

Настилката при сутерена е от бетон марка М100 с дебелина 10 см. армиран с мрежа 

Ф6 през 20 см. Инсталационните канали са монолитни, покрити с готови 

стоманобетонни капаци. 
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Сутеренните стени са стоманобетонни носещи – монолитно изпълнени. Стените по 

периферията на сградата са дебели 40 см., а вътрешните 16 - 18 см. преградните стени 

са от тухли четворки с дебелина 12,5 см. 

Стените от стоманобетон са носещи вертикални конструктивни елементи с дебелина 

25 см. 

Стените от тухла са външни и вътрешни. Външните са по фасадите от тухлени 

блокове /четворки с кухини/ с дебелина 25 см. Нямат носеща функция, в добро състояние, 

без да са се развили поврени от въздействието на възникващите в тях усилия. 

Установено е че в следствие на атмосферните влияния, положената мазилка е 

нарушена.  Вътрешните неносещи стенни са преградни от газосиликатен бетон с 

дебелина 7,5см и 25см. - от тухлена зидария. Вътрешните зидове нямат носеща функция, 

а само преградна. Състоянието на стените е добро без опасни пукнатини, смачквания и 

местни разрушения. 

Покривът е „студен“, плосък с вентилеруемо подпокривно пространство. Оттичането 

на атмосферните води от покрива е вътрешно водоотичане с отвеждане на водите в 

общата канализационна мрежа в сутерена. 

Сградата е въведена в експлоатация през 1975г. 

Предвижда те следните видове СМР: 

1. Задължителни енергоспестяващи мерки по Доклад за обследване за енергийна 

ефективност: 

ЕСМ №1 – топлоизолиране на външните стени на сградата; 

ЕСМ №2 – Топлоизолиране на под; 

ЕСМ №3 – Топлоизолиране на покрива на сградата; 

ЕСМ №4 – Подмяна на дограмата на сградата; 

           ЕСМ №5 – Мерки по осветление. 

  

2. Мерки по конструктивно възстановяване/усилване, предписани като 

задължителни в част „Конструкции” от техническото обследване и съгласно 

Техническия паспорт на сградата:  

 

Конструкции 

Задължителни мерки: 

 

1. Антикорозионна защита и възстановяване на открита корозирала армировка по 

места от сградата подлежащи на закриване след саниране. 

2. Проектно решение за премахване или укрепване на опасните парапети. 

3. Антикорозионна защита и възстановяване на открита корозирала армировка и 

заваръчните връзки към парапетите на терасите. 
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4. Укрепване на неукрепени тухлени зидове в сутеренен етаж. 

5. Възстановяване целостта на разрушени и неукрепени комини. 

6. Възстановяване на локални пукнатини по зидове в сутерен. 

7. Разрушаване на съществуващи и изграждането на нови конструктивни елементи от 

сградата /стълбища, площадки/. 

8. Подмяна и уеднаквяване на метални козирки по тераси по проектно решение 

9. Извършване на основен ремонт на покривна конструкция, с всички съпътстващи 

дейности 

 

3. Мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградата в 

съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г.: 

 

 1. Изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до 

сградата в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 

включително за хората с увреждания; 

 

Към основните дейности де се предвидят и съпътстващи строително – монтажни 

работи. Обектът ще се изпълнява съгласно изготвеният инвестиционен проект в 

съответствие със законовите нормативни и поднормативни актове. 

 

Количествена сметка за индикативни основни и съпътстващи видове и количества 

СМР: 

 

 

А. Топлинно изолиране на външни стени, жилищна част и конструктивни мерки 

Основни строително-монтажни работи за топлинно изолиране на 
външни стени, жилищна част 

  

1 
Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди 
монтаж на топлоизолационна система по 
фасади, вкл. страници на дограма (два пъти) 

m² 797,20 

2 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип експандиран пенополистирол или 
еквивалентно/и, δ= 10 см и с коеф. на 
топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, 
арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 
елементи) в/у външни стени, страници и други 
вертикални бетонови елементи; 

m² 736,17 
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3 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система пo страници на прозорци, тип 
експандиран пенополистирол или 
еквивалентно/и, δ=2.0 см, ширина 25 см. с 
коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. 
лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови 
профили, крепежни елементи) 

m² 20,00 

4 Готов грунд преди полагане на мазилка m² 797,20 

5 

Доставка и полагане на цветна силикатна 
екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) 
по външни топлоизолирани стени и страници, 
включително грундиране 

m² 797,20 

6 
Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно 
скеле. Носещо, високоетажно с междинни 
временни укрепвания към фасадите. 

m² 1410,00 

7 
Изкърпване вароциментова мазилка по 
фасади, парапети и дъна на тераси (вкл. 
очукване  и консолидация на основата) 

m² 60,00 

8 

Демонтаж на външни климатични тела по 
фасади и конзоли, доставка на нови конзоли, 
съобразени с дебелината на 
топлоизолационната система и обратен монтаж 
на климатичните тела 

бр. 4,00 

Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с 
топлинното изолиране на външни стени, жилищна част 

  

9 
Доставка и монтаж на система за отвеждане 
конденза от климатици по фасадите 

бр. 5,00 

10 
Демонтаж и обратен монтаж на външни 
ролетни щори 

бр. 2,00 

11 
Демонтаж и обратен монтаж на сателитни 
чинии и антени 

бр. 5,00 

12 
Доставка и монтаж на профил цокълен с 
водооткап 

m' 98,25 

13 
Доставка и монтаж на водооткапващ профил по 
границата на топлоизолационната система по 
фасади 

m' 320,90 

14 
Доставка и монтаж на завършващ профил за 
мазилка 

m' 419,15 

15 
Доставка и монтаж ъглов профил със 
стъклофибърна мрежа по ръбове 
топлоизолация 

m 1011,90 

16 
Направа первази от гранитогрес -15 cm по 
фасадни стени на неостъклени балкони 

m' 73,00 
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17 

Грундиране преди шпакловка с 
дълбокопроникващ грунд по стари повърхности 
- страници,  дъна  и ст.бетонови елементи по 
парапети на неостъклени балкони (двустранно) 
и преди полагане на външна мазилка 

m² 353,45 

18 
Шпакловка по стари повърхности - страници, 
дъна и ст.бетонови елементи по парапети на 
неостъклени балкони (двустранно) 

m² 353,45 

19 
Полагане на цветна полимерна външна 
мазилка по страници, тавани и парапети на 
неостъклени балкони (двустранно) 

m² 353,45 

20 
Доставка и монтаж на ръкохватка за парапет 
неостъклени тераси Н= 15 cm 

m' 106,35 

21 
Очукване на подпрозоречни външни шапки на 
плътни парапети на тераси 

m' 70,20 

22 
Почистване, изнасяне и извозване  на 
строителни отпадъци от топлоизолиране на 
външни стени до 20 km 

m³ 5,00 

А.II 
Топлинно изолиране на външни стени, търговска част и конструктивни 
мерки 

Основни строително-монтажни работи за топлинно изолиране на 
външни стени, търговска част 

  

1 
Очукване и изкърпване на външна увредена 
мазилка  

m² 58,45 

2 
Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди 
монтаж на топлоизолационна система по 
фасади, вкл. страници на дограма (два пъти) 

m² 233,80 

3 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип експандиран пенополистирол или 
еквивалентно/и, δ= 10 см и с коеф. на 
топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, 
арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 
елементи) в/у външни стени, страници и други 
вертикални бетонови елементи; 

m² 194,83 

4 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система пo страници на прозорци, тип 
експандиран пенополистирол или 
еквивалентно/и, δ=2.0 см, ширина 25 см. с 
коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. 
лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови 
профили, крепежни елементи) 

m² 38,97 

5 Готов грунд преди полагане на мазилка m² 233,80 

6 

Доставка и полагане на цветна полимерна 
мазилка  (съгласно цветен проект) по външни 
топлоизолирани стени, дъна и парапети 
остъклени балкони 

m² 233,80 



 
                                                       

   
 

“Този документ е създаден в рамките на проект 

"Осъществяване на енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради - гр. Белоградчик", № BG16RFOP001-2.001-0052-C01, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от  Община Белоградчик  и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 

на ОПРР 2014-2020 г. ” 
 

7 

Демонтаж на външни климатични тела по 
фасади и конзоли, доставка на нови конзоли, 
съобразени с дебелината на 
топлоизолационната система и обратен монтаж 
на климатичните тела 

бр. 1,00 

Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с 
топлинното изолиране на външни стени, търговска част 

  

8 
Доставка и монтаж на система за отвеждане 
конденза от климатици по фасадите 

бр. 1,00 

9 
Полагане на циментова замазка за наклон по 
козирка над прозорец, фасада югозапад 

m² 1,00 

10 
Доставка и монтаж на два пласта 
хидроизолация, втория с посипка по козирка 
над прозорец, фасада югозапад 

m² 1,00 

11 
Почистване, изнасяне и извозване  на 
строителни отпадъци от топлоизолиране на 
външни стени до 20 km 

m³ 2,00 

Б.I. Подмяна на дограма по апартаменти     

Основни строително-монтажни работи за подмяна на дограма по 
апартаменти  

  

1 
Демонтаж на съществуващи стари прозорци и 
витрини - метална единично остъклена и 
дървена дограма 

m² 129,94 

2 
Доставка и монтаж на PVC дограма, с 
коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m²K 

m² 129,94 

3 
Вътрешно обръщане с мазилка около 
прозоречни отвори (вкл. шпакловка, ъгъл с 
мрежа и т.н. без финишен слой) 

m' 88,40 

4 
Боядисване  с цветен латекс около подменена 
дограма (стена) двукратно, вкл. почистване и 
грунд 

m² 22,10 

Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с 
подмяната на дограма по апартаменти 

  

6 
Доставка и монтаж на външен алуминиев 
подпрозоречен перваз ширина до 30 cm 

m' 178,95 

7 
Доставка и монтаж на вътрешен PVC 
подпрозоречен перваз  

m' 103,05 

8 
Направа на нови дублиращи парапети по 
новоостъклени балкони с h=0,70 m от зидария с 
газобетонни блокчета с дебелина 70 mm 

m² 21,15 

9 

Направа на кофраж за стоманобетонов пояс с 
h=0,20 m върху зидария от газобетонови 
блокчета по новоизградени парапети по 
балкони 

m² 15,15 



 
                                                       

   
 

“Този документ е създаден в рамките на проект 

"Осъществяване на енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради - гр. Белоградчик", № BG16RFOP001-2.001-0052-C01, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от  Община Белоградчик  и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 

на ОПРР 2014-2020 г. ” 
 

10 

Полагане на бетон с армировка и анкериране 
към фасадни стени за направа на пояс върху 
зидария от газобетонови блокчета по 
новоизградени парапети по 
тераси/балкони/лоджии 

m³ 0,60 

11 
Почистване, изнасяне и извозване  на 
строителни отпадъци от смяна на дограма до 
20 km 

m³ 18,00 

Б.II. 
Подмяна дограма в общите части на 
сградата 

    

Основни строително-монтажни работи за подмяна на дограма в 
общите части на сградата 

  

1 
Демонтаж на съществуваща дървена дограма, 
витрини (метални или дървени единично 
остъклени) и врати-дървени и метални 

m² 33,00 

2 
Доставка и монтаж на PVC дограма, с 
коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m²K 

m² 25,36 

3 

Доставка и монтаж на  входна врата за блок с 
обков и остъкляване със стъклопакет  с 
коефициент на топлопреминаване 1,70 W/m²K - 
входна врата, по спецификация - 3,82 m² 

бр. 2,00 

4 
Доставка и монтаж на автомат за затваряне на 
външна входна врата 

бр. 2,00 

5 

Вътрешно обръщане с гипсокартон GKB или 
еквивалентно/и около прозоречни отвори (вкл. 
шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен 
слой) 

m' 32,06 

Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с 
подмяната на дограма в общите части на сградата 

  

6 
Доставка и монтаж на външен алуминиев 
подпрозоречен перваз ширина до 30 cm 

m' 14,35 

7 
Доставка и монтаж на вътрешен PVC 
подпрозоречен перваз  

m' 14,35 

8 
Стъргане на блажна боя и подготовка на 
стоманени ажурни парапети на стълбищна 
клетка Н= 0,90m  за боядисване 

m² 39,00 

9 
Грундиране с антикорозионен грунд по 
стоманени ажурни парапети  на стълбищна 
клетка Н= 0,90m за боядисване 

m² 39,00 

10 
Боядисване с алкидна боя на стоманени 
ажурни парапети  на стълбищна клетка Н= 
0,90m  за боядисване, двукратно 

m² 39,00 

11 
Доставка и монтаж на ръкохватки за парапети 
стълбищна клетка за достигане на Н=1,05m 

m' 50,00 



 
                                                       

   
 

“Този документ е създаден в рамките на проект 

"Осъществяване на енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради - гр. Белоградчик", № BG16RFOP001-2.001-0052-C01, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от  Община Белоградчик  и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 

на ОПРР 2014-2020 г. ” 
 

12 
Боядисване  с цветен латекс около подменена 
дограма (стена), стълбищни клетки, вкл. 
почистване и грунд 

m² 357,00 

13 
Боядисване  с алкидна боя Н=1,20m по цокъл 
стълбища  вкл. почистване  

m² 163,00 

14 
Почистване, изнасяне и извозване  на 
строителни отпадъци от смяна на дограма до 
20 km 

m³ 5,00 

Б.III. 
Подмяна дограма в търговските части на 
сградата 

    

Основни строително-монтажни работи за подмяна на дограма в 
търговските части на сградата 

  

1 
Демонтаж на съществуващи стари прозорци и 
витрини - метална единично остъклена  

m² 47,06 

2 
Доставка и монтаж на PVC дограма, с 
коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m²K 

m² 47,06 

3 
Вътрешно обръщане с мазилка около 
прозоречни отвори (вкл. шпакловка, ъгъл с 
мрежа и т.н. без финишен слой) 

m' 37,42 

4 
Боядисване  с цветен латекс около подменена 
дограма (стена) двукратно, вкл. почистване и 
грунд 

m² 7,48 

Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с 
подмяната на дограма в търговските части на сградата 

  

5 
Демонтаж на метални решетки пред дограма за 
подмяна 

m² 2,00 

6 
Демонтаж външни и вътрешни подпрозоречни 
первази 

m' 13,10 

7 
Доставка и монтаж на външен алуминиев 
подпрозоречен перваз ширина до 30 cm 

m' 6,55 

8 
Доставка и монтаж на вътрешен PVC 
подпрозоречен перваз  

m' 6,55 

9 
Направа на первази от студоустойчив 
гранитогрес пред витрини 

m' 37,9 

10 
Почистване, изнасяне и извозване  на 
строителни отпадъци от смяна на дограма до 
20 km 

m³ 3,00 

В. 
Топлинно изолиране на покрив и 
конструктивни мерки 

    

Основни строително-монтажни работи за топлинно изолиране на 
покрива 

  

1 

Почистване на подпокривното пространство 
(събиране и извозване на съществуваща 
топлоизолация; демонтаж и премахване на 
стари неизползваеми топлоинсталационни 

m² 482,30 



 
                                                       

   
 

“Този документ е създаден в рамките на проект 

"Осъществяване на енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради - гр. Белоградчик", № BG16RFOP001-2.001-0052-C01, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от  Община Белоградчик  и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 

на ОПРР 2014-2020 г. ” 
 

тръби) 

2 

Доставка и полагане на топлинна изолация от 
минерална вата, δ=12 сm и с коеф. на 
топлопроводност λ≤ 0,035W/mK в 
подпокривното пространство вкл. дюбели 

m² 482,30 

3 
Полагане на топлоизолация 10 см екструдиран 
пенополистирол, λ=0,033 W/mK прилежащи 
стени на подпокривното пространство 

m² 82,00 

4 

Полагане на цветна полимерна екстериорна 
мазилка (съгласно цветен проект) по 
прилежащи стени на подпокривното 
пространство, включително грундиране 

m² 82,00 

Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с 
топлинното изолиране на покрива 

  

5 
Демонтаж стара хидроизолация и почистване 
до плоча 

m² 425,50 

6 
Полагане на армирана циментова замазка за 
наклон 

m² 425,50 

7 Направа на холкери m' 152,50 

8 
Доставка и монтаж на нова хидроизолация 2 
пласта, втория с посипка, включително 
грундиране с битумен грунд (със застъпване) 

m² 520,50 

9 
Подновяване на компрометирани комини 
(зидария, нови шапки, водоотблъскваща 
мазилка) 

бр. 19,00 

10 
Демонтаж на стара и доставка и монтаж на 
нова капандура за изход на покрива 

бр. 2,00 

11 
Премахване на подкожушена мазилка и 
последващо изкърпване по бордове 

m² 71,50 

12 
Полагане на водоотблъскваща мазилка по 
вътрешна страна на бордове 

m² 71,50 

13 
Премахване на метална мрежа и доставка и 
монтаж на нови PVC декоративни решетки за 
вентилационните отвори на студен покрив 

бр. 18,00 

14 
Демонтаж на съществуващо покривно покритие 
(вкл. конструкция) и почистване до плоча на 
козирки над тераси, последен етаж 

m² 19,50 

15 
Полагане на циментова замазка за наклон по 
козирка над тераси, последен етаж 

m² 23,10 

16 
Доставка и монтаж на два пласта 
хидроизолация, втория с посипка по козирка 
над тераси, последен етаж 

m² 23,10 



 
                                                       

   
 

“Този документ е създаден в рамките на проект 

"Осъществяване на енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради - гр. Белоградчик", № BG16RFOP001-2.001-0052-C01, който се 
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никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 

на ОПРР 2014-2020 г. ” 
 

17 
Полагане на два пласта хидроизолация тип 
"течна гума" или еквивалентно/и при  комини, 
отдушници и др. 

m² 12,50 

18 

Демонтаж, доставка и монтаж на нова обшивка 
от поцинкована ламарина с шир. до 40 cm по 
бордове (вкл. дървени летви) и за затваряне на 
хидроизолацията 

m' 105,70 

19 
Демонтаж, доставка и монтаж на нова обшивка 
от поцинкована ламарина с шир. до 30 cm по 
комини и капандури 

m' 48,15 

20 
Демонтаж, доставка и монтаж на нови покривни 
воронки 

бр. 4,00 

21 
Демонтаж, доставка и монтаж на ново 
водоотвеждане от воронки (участък студен 
покрив) и заустване във вертикални щрангове 

бр. 4,00 

22 
Изграждане на мълниезащитна инсталация 
(вкл. измерване и изпитване) 

бр. 1,00 

23 
Ремонт на козирка над входна врата (очукване 
на увредена мазилка и измазване; полагане на 
нова хидроизолация на 2 пласта; ) 

бр. 2,00 

24 
Почистване, изнасяне и извозване  на 
строителни отпадъци  от покрив до 20 км. 

m³ 20,00 

Г. 
Топлинно изолиране на под и 
конструктивни мерки 

    

Основни строително-монтажни работи за топлинно изолиране на 
пода 

  

1 
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди 
монтаж на топлоизолационна система в/у 
външни стени цокъл сграда 

m² 63,00 

2 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип XPS или еквивалентно/и, δ= 10 см 
и с коеф. на топлопроводност λ=0,033 W/mK 
(вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и 
крепежни елементи) в/у външни стени цокъл 
сграда 

m² 63,00 

3 
Полагане на екстериорна мозаична мазилка 
(съгласно цветен проект) по външни стени на 
неотопляем сутерен и около входна врата блок 

m² 63,00 

4 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип експандиран пенополистирол или 
еквивалентно/и, δ= 7 см и с коеф. на 
топлопроводност λ=0,030 W/mK (вкл. лепило, 
арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 
елементи по тавана на сутерена; 

m² 470,70 

Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с 
топлинното изолиране на пода 
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5 
Измазване на разрушено бетоново покритие на 
стоманобетонна плоча 

m² 4,40 

6 
Демонтаж и обратен монтаж на осветителни 
тела и удължаващ кабел 

бр. 38,00 

7 
Премахване на нарушена мозаечна облицовка 
по цокъл и направа на варо-циментова мазилка  

m² 6,00 

8 Два пласта хидроизолация на битумен грунд по 
бетонови повърхности англ дворове 

m² 
28,90 

9 Доставка и полагане на мембрана за защита на 
хидроизолацията 

m² 
28,90 

10 Решетки за английски двор m² 8,60 

11 Бетон за наклон - английски двор m² 5,95 

12 Циментова замазка-дъно m² 5,95 

13 Доставка и полагане на градински бордюр 
около английски двор 

m' 
28,10 

14 
Осигуряване на достъпна среда за хора в 
неравностойно положение 

бр. 6,00 

15 

Премахвяне на компроментирана настилка 
около сградата и подмяната и с цел отвеждане 
на дъждовните води (демонтаж на стара 
настилка, изкоп 40 cm до сутеренна стена, 
подравняване на почвата, доставака и монтаж 
на нови тротоарни плочи и посипка с кварцов 
пясък) в периметър мин.2 m 

m² 125,00 

16 
Почистване, изнасяне и извозване  на 
строителни отпадъци  от полагане на 
топлоизолиране на пода до 20 км. 

m³ 12,00 

Д. 
Ремонт на електроинсталация в общите 
части и въвеждане на енергоспестяващо 
осветление в жилищната сграда 

    

Основни строително-монтажни работи за ремонт на електро-
инсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо 
осветление в жилищната сграда 

  

1 Демонтаж ЛНЖ бр. 12,00 

2 
Доставка и монтаж енергоспестяващи 
осветителни тела с датчик за управление, вкл. 
Кабели, арматура и т.н.(по спецификация) 

бр. 12,00 

Основни строително-монтажни работи за ремонт на електро-
инсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо 
осветление в жилищната сграда 

  

3 
Доставка и монтаж на аплик, противовлажен 
със светодиод (външно входно осветление) 

бр. 2,00 

4 
Доставка и монтаж на детектор за движение 
(присъствие) 180' 

бр. 2,00 

5 Кабели, арматура и др. m' 6,00 
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6 
Прокопаване, възстановяване на мазилка, 
шпакловане, боядисване  стени и тавани на 
местата, на които  полаган кабела за аплика 

m² 4,00 

  

  

 

 


