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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – СПЕЦИАЛНА ЧАСТ: 

Обособена позиция № 1 - ул. „Хр. Смирненски“ № 5, ул. „Васил Левски“ № 1 и бул. 

„Съединение“ № 11 
 
 

 
 

1. Обща информация. 

 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес град Белоградчик, ул. „Хр. 

Смирненски“ № 5 

Архитектурно решение - сградата е построена през 1963 г. Не е представена проектна 

документация. Многофамилното жилище се състои от един основен обем с 4 жилищни 

етажа, сутерен и тавански етаж. Многофамилното жилище съдържа 12 самостоятелни обекта. 

Ситуация - жилищната сграда е ситуирана на наклонен терен на ул. „Христо Смирненски” 

№ 5, гр.Белоградчик, като от юг сградата е на калкан с трафопост. Има един вход, който е 

разположен на западната фасада. Осигурен е подход до имота от съществуваща прилежаща 

улица. 

Сутерен - представлява частично вкопан сутерен с функция за складови помещения- изби, за 

всеки апартамент - 9 избени помещения. Всички изби са с прозорци на фасадата осигуряващи 

естествена светлина и вентилация. Достъпът до избите  е по еднораменно стомано - бетоново 

стълбище през дървена врата с широчина 0.9 м.  съдържа. Осигурено е смесено осветление в 

общите части- естествено и изкуствено. Променено е оригиналното разпределение, като са 

преградени крайните части от коридора. 

Жилищни етажи – съдържат - стълбищна клетка и по 3 апартамента на всеки етаж. 

Входната врата е дървена остъклена  врата с широчина 0.9 м ,отваряща се навътре към 

сградата. 

Стъпала водят до първия жилищен етаж 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 е във видимо добро 

състояние, но се нуждае от освежаване. 

На всеки жилищен етаж има по три апартамента, като два от апартаментите са с огледални 

разпределения и еднакви размери. Довършителните работи във всеки апартамент са 

различни. Настилките в жилищата са разнообразни – паркет, ламиниран паркет, мокет и др. 

Настилката в санитарните помещения е обикновена мозайка, теракот или гранитогрес. 

Всички тераси на западната фасада и част от терасите на източната фасада са остъклени – 
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метални профили или PVC дограма. 

Покрив и подпокривно пространство  /таван/ - достъпът до тавана е по метална стълба  

през отвор в таванската плоча , без врата  или капак. Покривът е двускатен, в лошо 

състояние. Конструкцията е от дървени ребра, те са покрити с контралетви, върху които са 

поставени керемиди. Липсва дървена обшивка, хидроизолация и т.н. Затова се надблюдават 

множество течове, които компрометират строителната конструкция. Комините са от тухлена 

зидария – неизмазани. Не са спазени минималните  разстояния между  дървената покривна 

конструкция  и комините. 

Фасади - цокълът е от мозаечни плочи. Фасадното покритие е от гладка мазилка, като на 

места тя е обрушена вследствие съществуващи течове в областта на покрива. При някои от 

апартаментите е полагана топлоизолация, като цокълът не е изолиран. 

Наблюдават се проблеми с отводняването на терасите - опадала мазилка в областта на 

барбакана; допълнително играден барбакан и  др. 

Вид на промените - 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 = 482,94 kWh/m2y, попадащо в 

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

ефективност на Жилищен блок на ул. „Христо Смирненски“ № 5, 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 = 213,52 

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 20,64 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 

68,88 %. 

Съгласно извършените обследвания за енергийна ефективност и технически 

обследвания и съответния технически паспорт, се предвижда: 
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- 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); 

Описание на обекта 

Многофамилната жилищна сграда,  с  административен  адрес   ул. „Хр. Смирненски“ № 

5, 

гр.Белоградчик, РЗП- 1127,68 м
2 

 

Застроена 

площ 

Разгъната площ Отопляема 

площ 

Отопляем 

обем нето 

m2 m2 m2 m3 

220,20 1127,68 876,25 1928 

 

Сградата се намира в УПИ I – 283, кв. 51 по кадастралния план на гр.Белоградчик. 

Строежът представлява Многофамилна жилищна сграда съгласно Наредба №1 на 

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

“Четвърта категория”. Сградата е монолитно изпълнена от стоманобетонни 

конструктивни елементи – фундаменти, колони, греди и плочи. Сградата е на четири 

етажа със сутерен има една стоманобетонна стълбищна клетки. 

- Носещата конструкция, скелетно-гредова.  Монолитно са изпълнени стоманобетонни 

многоетажни скелетно гредови конструкции. Хоризонталните диафрагми са от 

междуетажни гредови плочи с преобладаващи кръстосано армирани полета. 

- Фундаменти на сградата по периферията са ивични стоманобетонни фундаментни 

стени от 40см. Под рамковите колони са изпълнени единични бетонни фундаменти 

свързани по междуси с ивичен. 

- Сутеренните стени по периферията са от стоманобетон 40см., а вътрешните от 

единични тухли с вертикални кухини 25см. 

- Външните зидове са носещи от тухлени единични блокове 25/12/6,5 с минимални кухини с 

дебелина на стената 25 см. Вътрешните преградни стени са тухлени блокове с кухини с 

дебелини 25 см. и 12 см. 

- Покривът на сграда е двускатна дървена конструкция, обновен е при надстрояването му 

през 1982г., като върху ребрата лежат столиците върху които е покривното покритие 
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от керемиди тип “Марсилски“. 

Сградата е въведена в експлоатация през 1963г. 

Мерките за изпълнение на СМР, предписани в техническия паспорт и в Доклада за 

обследване за енергийна ефективност 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; 

           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. Възстановяване нарушената цялост 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  подлежащи на закриване след саниране. 

3. Направа около сградата на плочници или бетонна настилка с цел защита на сградата 

от проникването на дъждовни води до стените и основите. 

4. 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. 

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

дейности. 

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: 
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А Топлинно изолиране на външни стени и конструктивни мерки 

Основни строително-монтажни работи за топлинно изолиране на 
външни стени 

  

1 
Доставка, монтаж и демонтаж тръбно скеле с 
височина до 30 m 

m² 775,00 

2 
Очукване и изкърпване на външна увредена 
мазилка  

m² 15,00 

3 
Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди 
монтаж на топлоизолационна система по 
фасади, вкл. страници на дограма (два пъти) 

m² 584,30 

4 

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 473,00 

5 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип EPS или еквивалентно/и с 
дебелина 50 mm и коефициент на 
топлопроводност не по-висок от  λ=0,035 W/m²K 
върху външни стени и дъна остъклени балкони 
върху вече съществуваща топлоизолация 
(лепило, дюбели и армирана със 
стъклофибърна мрежа с шпакловка и др.) 

m² 55,30 

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 56,00 

7 Готов грунд преди полагане на мазилка m² 584,30 

8 

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

m² 584,30 

9 

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. 2,00 

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

  

10 
Доставка и монтаж на система за отвеждане 
конденза от климатици по фасадите 

бр. 2,00 

11 Доставка и монтаж на профил цокълен с m' 32,00 
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водооткап 

12 
Доставка и монтаж на водооткапващ профил по 
границата на топлоизолационната система по 
фасади 

m' 150,00 

13 
Доставка и монтаж на завършващ профил за 
мазилка 

m' 75,00 

14 
Доставка и монтаж ъглов профил със 
стъклофибърна мрежа по ръбове 
топлоизолация 

m 360,00 

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

m' 40,00 

16 

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 63,50 

17 
Шпакловка по стари повърхности - страници, 
дъна и стоманобетонови елементи по парапети 
на неостъклени балкони (двустранно) 

m² 63,50 

18 
Полагане на цветна полимерна външна 
мазилка по страници, тавани и парапети на 
неостъклени балкони (двустранно) 

m² 63,50 

19 
Стъргане на блажна боя и подготовка на 
стоманени ажурни парапети Н= 0,90m 

m² 30,15 

20 
Грундиране с антикорозионен грунд по 
стоманени ажурни парапети Н= 0,90m за 
грундиране 

m² 30,15 

21 
Боядисване с алкидна боя на стоманени 
ажурни парапети Н= 0,90m  за боядисване, 
двукратно 

m² 30,15 

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

m³ 9,00 

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 145,48 

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

m² 145,48 

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

m' 308,65 

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

m² 308,65 

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

5 
Доставка и монтаж на външен алуминиев 
подпрозоречен перваз ширина до 30 cm 

m' 118,70 

6 
Доставка и монтаж на вътрешен PVC 
подпрозоречен перваз  

m' 94,70 

7 
Демонтаж на стари метални парапети по тераси 
(фасада изток) с h=0,88 m  

m² 10,60 

8 
Направа на нови парапети по новоостъклени 
тераси с h=0,88 m от зидария с газобетонни 
блокчета с дебелина 70-120 mm 

m² 35,30 

9 
Направа на кофраж за стоманобетонов пояс с 
h=0,20 m върху зидария от газобетонови 
блокчета по новоизградени парапети по тераси 

m² 20,10 

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 

m³ 0,80 

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

m³ 12,00 

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 26,52 

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

m² 26,52 

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 - 6,24m² 

бр. 1,00 

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

бр. 1,00 

5 

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

m' 38,75 

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' 7,50 

7 
Доставка и монтаж на вътрешен PVC 
подпрозоречен перваз  

m' 7,50 

8 
Стъргане на блажна боя и подготовка на 
стоманени ажурни парапети на стълбищна 
клетка Н= 0,80m 

m² 29,30 
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9 
Грундиране с антикорозионен грунд по 
стоманени ажурни парапети  на стълбищна 
клетка Н= 0,80m за грундиране 

m² 29,30 

10 
Боядисване с алкидна боя на стоманени 
ажурни парапети  на стълбищна клетка Н= 
0,80m, двукратно 

m² 29,30 

11 
Боядисване  с цветен латекс около подменена 
дограма (стена), стълбищни площадки и 
коридори двукратно, вкл. почистване и грунд 

m² 80,10 

12 
Боядисване  с алкидна боя Н=1,20m по цокъл 
стълбища  вкл. почистване  

m² 66,25 

13 
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 

Демонтаж на съществуваща покривна 
конструкция и керемиди; последващо 
изграждане на дървена покривна конструкция, 
летвена обшивка и контралетви, 
хидроизолационна мембрана (със зъстъпване) 
и доставка и нареждане на керемиди тип 
"Мизия" или еквивалентно/и 

m² 275,00 

2 

Доставка и полагане на топлинна изолация от 
минерална вата, δ=12 сm и с коеф. на 
топлопроводност λ≤ 0,037W/mK в 
подпокривното пространство вкл. дюбели 

m² 275,00 

3 
Доставка и монтаж на пожароустойчив 
гипсокартон тип GKF или еквивалентно/и, вкл. 
метална конструкция и шпакловка 

m² 275,00 

4 

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

m² 82,00 

5 

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 

  

6 Доставка и монтаж на нова челна дъска m' 70,20 

7 
Подновяване на компрометирани комини 
(зидария, нови шапки, водоотблъскваща 
мазилка) 

бр. 7,00 

8 
Полагане на два пласта хидроизолация тип 
"течна гума" или еквивалентно/и при  комини, 
отдушници и др. 

m² 9,40 
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9 
Демонтаж, доставка и монтаж на нова обшивка 
от поцинкована ламарина с шир. до 50 cm по 
комини, улами и др. 

m' 11,75 

10 
Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови 
PVC улуци 

m' 43,30 

11 
Демонтаж, доставка и монтаж на нови PVC 
водосточни тръби, вкл. укрепване 

m' 54,40 

12 
Демонтаж, доставка и монтаж на нови 
водосточни PVC казанчета 

бр. 4,00 

13 
Изграждане на мълниезащитна инсталация 
(вкл. измерване и изпитване) 

бр. 1,00 

14 
Ремонт на козирка над входна врата (очукване 
на увредена мазилка и измазване; полагане на 
нова хидроизолация на 2 пласта) 

бр. 1,00 

15 
Почистване, изнасяне и извозване  на 
строителни отпадъци  от покрив до 20 км. 

m³ 16,00 

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 85,50 

2 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип XPS 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 цокъл 
сграда 

m² 85,50 

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

m² 85,50 

4 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип експандиран пенополистирол или 
еквивалентно/и, δ= 6 см и с коеф. на 
топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, 
арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 
елементи по тавана на сутерена; 

m² 220,20 

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

  

6 
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди 
монтаж на топлоизолационна система по 
еркери и тавани на остъклени лоджии 

m² 26,60 

7 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип EPS или еквивалентно/и, δ= 60 mm 
и с коеф. на топлопроводност  λ≤ 0,35 W/m²K  
(лепило, дюбели и армирана със 
стъклофибърна мрежа с шпакловка и др.) по 
дъна на остъклени лоджии  

m² 26,60 
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8 
Доставка и полагане на цветна полимерна 
мазилка  (съгласно цветен проект) по външни 
дъна на остъклени лоджии 

m² 26,60 

9 
Измазване на разрушено бетоново покритие на 
стоманобетонна плоча 

m² 33,90 

10 
Демонтаж и обратен монтаж на осветителни 
тела и удължаващ кабел 

бр. 12,00 

11 
Премахване на нарушена мозаечна облицовка 
по цокъл и направа на варо-циментова мазилка  

m² 17,00 

12 

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

m² 52,00 

13 
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 

    

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

  

1 Демонтаж ЛНЖ бр. 6,00 

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

бр. 6,00 

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. 1,00 

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

бр. 1,00 

5 Кабели, арматура и др. m' 3,00 

6 

Възстановяване на мазилка, шпакловане, 
боядисване  стени и тавани на местата, на 
които  полаган кабела - стълбище и стълбищни 
п-ки  

m² 1,00 
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Жилищна сграда с административен адрес град Белоградчик, 

ул. „Васил Левски“ № 1 

Архитектурно решение – сградата е построена през 1961г., състои от две секции, свързани на 

фуга, всяка с по един вход. Сградата има 3 жилищни етажа, и сутерен със складови 

помещения. Многофамилното жилище съдържа 15 самостоятелни обекта. 

Ситуация - Жилищната сграда е ситуирана на равнинен терен на ул. „Васил Левски” № 1,  гр. 

Белоградчик и е свободностояща. Паркоместата са решени с подход директно от улицата от 

юг. 

Сутерен - съдържа 16 избени помещения. Осветлението е изкуствено. Вентилацията е 

естествена, чрез прозорци. Всяка секция е със самостоятелен коридор и с по едно общо 

складово помещение. 

Променено е оригиналното разпределение, като е приобщена част от коридора към склад Б6. 

Новата стена е от тухлен зид. 

Жилищните етажи - съдържат: Стълбищна клетка, по 2 апартамента на първи етаж и по 3 на 

следващите етажи. Входната врата е дървена, стъпала водят до първия жилищен етаж 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 е във видимо добро състояние. 

Апартаментите на жилищните етажи са с еднаква големина и огледални разпределения. 

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. 

При някои от апартаментите е полагана вътрешна топлоизолация по стени в отделни 

помещения. 

Покрив - покривът е скатен с наклон от 12%. Неотдавна е правен ремонт на покрива. След 

ремонта  са покрити съществуващите седящи улуци, новото покривното покритие  е изнесено 

извън стоманобетоновата стреха и не са монтирани нови улуци, в следствие на което 

съществуващите водовстоци не изпълняват функцията си и отводняването на покрива се 

осъществява свободно, създавайки предпоставки водата да се стича по фасадните елементи и 

да се компрометират фасадните покрития. 

Фасади - мазилката е гладка. Цокълът е от бучарда. При апартамента на третия етаж в секция 

Б от страната на калкана са увеличени размерите на прозорците на дневната и спалнята, 

зазидан е прозорецът на кухнята и е намален отворът на прозореца на банята. От северната 
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страна на апартамента на третия етаж в секция А от страната на калкана  балконът е 

приобщен към спалнята, зазидан е с газобетонови блокчета и е поставен нов прозорец. 

Вид на промените - 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 

 

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 = 450,42 kWh/m2y, попадащо в 

границите на клас на енергопотребление “G“. При направеното обследване за енергийна 

ефективност на Жилищен блок на ул. „Васил Левски“ № 1, 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 = 203,3  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 22,45 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 64,00 

%. 

Съгласно извършените обследвания за енергийна ефективност и технически 

обследвания и съответния технически паспорт, се предвижда: 

- 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); 

 

Описание на обекта 

Многофамилната жилищна сграда,  с  административен  адрес   ул. „Васил Левски” № 1, 

гр.Белоградчик, РЗП- 1367.08 м
2
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Застроена 

площ 

Разгъната 

площ 

Отопляема 

площ 

Отопляем обем 

нето 

m2 m2 m2 m3 

336.7 1367.08 980 2195 

 

Сградата  се намира в УПИ I – 775, 776, кв. 30 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”. Сградата е монолитно изпълнена от стоманобетонни 

конструктивни елементи – фундаменти, колони, греди и плочи. Двете сгради са на три 

етажа със сутерен всеки вход е със стоманобетонна стълбищна клетки. 

- Носещата конструкция, скелетно-гредова.  Монолитно са изпълнени стоманобетонни 

многоетажни рамкови конструкции. Хоризонталните диафрагми са от междуетажни 

гредови плочи с преобладаващи кръстосано армирани полета. 

- Фундаменти на сградата по периферията са ивични стоманобетонни фундаментни стени 

от 40см. Под рамковите колони са изпълнени единични бетонни фундаменти свързани по 

междуси с ивичен. 

- Сутеренните стени по периферията са от стоманобетон 40см. 

- Външните зидове са неносещи от тухлени едроразмерни блокове 25/25/12 с кухини с 

дебелина на стената 25 см. Вътрешните преградни стени са тухлени блокове с кухини с 

дебелини 25 см. и 12 см. 

- Покривът на сграда трискатна дървена стояща покривна конструкция, като върху 

ребрата лежат столиците върху които е покривното покритие от керемиди тип 

“Марсилски“. 

Сградата е въведена в експлоатация през 1961г. 

 

Мерките за изпълнение на СМР, предписани в техническия паспорт и в Доклада за 

обследване за енергийна ефективност 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; 

           ЕСМ №5 – Мерки по осветление. 

  

2. Мерки по конструктивно възстановяване/усилване, предписани като 
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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. Възстановяване нарушената цялост 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  подлежащи на закриване след саниране. 

3. Направа около сградата на плочници или бетонна настилка с цел защита на сградата от 

проникването на дъждовни води до стените и основите. 

4. Почистване на деформационна фуга между блоковете и детайлно оформление. 

5. 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. 

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

дейности 

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 и конструктивни мерки 

Основни строително-монтажни работи за топлинно изолиране на 
външни стени 

  

1 
Доставка, монтаж и демонтаж тръбно скеле с 
височина до 30 m 

m² 895,00 

2 
Очукване и изкърпване на външна увредена 
мазилка  

m² 10,00 

3 
Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди 
монтаж на топлоизолационна система по 
фасади, вкл. страници на дограма (два пъти) 

m² 637,00 



 

 
 

 

 

  

 

   
 

 

“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. ” 
 

4 

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 594,00 

5 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип EPS или еквивалентно/и с 
дебелина 20 mm и коефициент на 
топлопроводност не по-висок от  λ=0,032 W/m²K 
за външно обръщане на дограма (лепило, 
дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа 
с шпакловка и др.) 

m² 43,00 

6 Готов грунд преди полагане на мазилка m² 637,00 

7 

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

m² 637,00 

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. 2,00 

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

  

10 
Доставка и монтаж на система за отвеждане 
конденза от климатици по фасадите 

бр. 1,00 

11 
Демонтаж и обратен монтаж на външни 
ролетни щори 

бр. 10,00 

12 
Демонтаж и обратен монтаж на сателитни 
чинии 

бр. 3,00 

13 
Демонтаж и обратен монтаж на външни 
ел.табла 

бр. 1,00 

14 
Доставка и монтаж на профил цокълен с 
водооткап 

m' 75,80 

15 
Доставка и монтаж на водооткапващ профил по 
границата на топлоизолационната система по 
фасади 

m' 310,90 

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

m 190,60 

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

m' 31,90 
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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 107,90 

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

m² 107,90 

20 
Полагане нацветна силикатнавъншна мазилка 
по страници, тавани и парапети на неостъклени 
балкони (двустранно) 

m² 107,90 

21 
Доставка и монтаж на ръкохватка за парапет 
неостъклени тераси Н= 35cm 

m' 69,90 

22 
Очукване на подпрозоречни външни первази и 
шапки на плътни парапети на балкони и лоджии 

m' 120,80 

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

m³ 15,00 

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 124,30 

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

m² 124,30 

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

m' 93,22 

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

m² 18,65 

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

  

5 
Доставка и монтаж на външен алуминиев 
подпрозоречен перваз ширина до 30 cm 

m' 111,95 

6 
Доставка и монтаж на вътрешен PVC 
подпрозоречен перваз  

m' 75,35 

7 
Демонтаж на метални решетки пред дограма за 
подмяна 

m² 3,60 

8 
Почистване, изнасяне и извозване  на 
строителни отпадъци от смяна на дограма до 
20 km 

m³ 15,00 
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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 24,70 

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

m² 17,00 

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 - 3,85 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' 18,53 

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' 47,60 

7 
Доставка и монтаж на вътрешен PVC 
подпрозоречен перваз  

m' 47,60 

8 
Боядисване с цветен латекс около подменена 
дограма (стена), стълбищни площадки, вкл. 
почистване и грунд 

m² 180,30 

9 
Боядисване  с алкидна боя Н=1,20m по цокъл 
стълбища  вкл. почистване  

m² 110,32 

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

m³ 6,00 

В. 
Топлинно изолиране на покрив и 
конструктивни мерки 

    

Основни строително-монтажни работи за топлинно изолиране на 
покрива 

  

1 

Демонтаж на съществуваща покривна 
конструкция и керемиди; последващо 
изграждане на дървена покривна конструкция, 
летвена обшивка и контралетви, 
хидроизолационна мембрана (със зъстъпване) 
и доставка и нареждане на керемиди тип 
"Мизия" или еквивалентно/и 

m² 387,00 
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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 336,00 

3 
Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди 
монтаж на топлоизолационна система по 
фасади, вкл. страници на дограма (два пъти) 

m² 109,00 

4 
Полагане на топлоизолация 10 см екструдиран 
пенополистирол, λ=0,035 W/mK прилежащи 
стени на подпокривното пространство 

m² 109,00 

5 
Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди 
монтаж на топлоизолационна система по 
фасади, вкл. страници на дограма (два пъти) 

m² 109,00 

6 

Полагане нацветна силикатнаекстериорна 
мазилка (съгласно цветен проект) по 
прилежащи стени на подпокривното 
пространство, включително грундиране 

m² 109,00 

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

  

7 
Подновяване на компрометирани комини 
(зидария, нови шапки, водоотблъскваща 
мазилка) 

бр. 8,00 

8 
Полагане на два пласта хидроизолация тип 
"течна гума" или еквивалентно/и при  комини, 
отдушници и др. 

m² 5,60 

9 
Демонтаж, доставка и монтаж на нова обшивка 
от поцинкована ламарина с шир. до 50 cm по 
комини и стоманобетонова стреха 

m' 112,80 

10 
Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови 
PVC улуци 

m' 94,90 

11 
Демонтаж, доставка и монтаж на нови PVC 
водосточни тръби 

m' 83,55 

12 
Демонтаж, доставка и монтаж на нови 
водосточни PVC казанчета 

бр. 8,00 

13 
Изграждане на мълниезащитна инсталация 
(вкл. измерване и изпитване) 

бр. 1,00 

14 
Ремонт на козирка над входна врата (очукване 
на увредена мазилка и измазване; полагане на 
нова хидроизолация на 2 пласта) 

бр. 4,00 

15 
Почистване, изнасяне и извозване  на 
строителни отпадъци  от покрив до 20 км. 

m³ 20,00 

Г. 
Топлинно изолиране на под и 
конструктивни мерки 
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Основни строително-монтажни работи за топлинно изолиране на 
пода 

  

1 
Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди 
монтаж на топлоизолационна система по дъна 
балкони /еркери/ и др. 

m² 177,00 

2 

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 20,00 

3 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип XPS 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 цокъл 
сграда 

m² 157,00 

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

m² 157,00 

5 
Полагане нацветна силикатнаекстериорна 
мазилка (съгласно цветен проект) по дъна 
балкони /еркери/ и др. 

m² 20,00 

6 
Подготовка и изравняване на повърхността на 
таван сутерен за полагане на топлоизолация 

m² 336,00 

7 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип EPS или еквивалентно/и, δ= 5 см с 
коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK по 
таван сутерен  

m² 336,00 

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

  

8 
Измазване на разрушено бетоново покритие на 
стоманобетонна плоча 

m² 4,40 

9 
Демонтаж и обратен монтаж на осветителни 
тела и удължаващ кабел 

бр. 12,00 

10 
Премахване на нарушена мозаечна облицовка 
по цокъл и направа на варо-циментова мазилка  

m² 4,00 

11 
Стъргане на блажна боя и подготовка на мет. 
капаци на сутерен 

m² 4,80 

12 
Грундиране с антикорозионен грунд по на мет. 
капаци на сутерен 

m² 4,80 

13 
Боядисване с алкидна боя на на мет. капаци на 
сутерен, двукратно 

m² 4,80 
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14 

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 135,30 

15 
Почистване, изнасяне и извозване  на 
строителни отпадъци  от полагане на 
топлоизолиране на пода до 20 км. 

m³ 25,00 

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. 4,00 

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

бр. 4,00 

5 Кабели, арматура и др. m' 24,00 

6 

Възстановяване на мазилка, шпакловане, 
боядисване  стени и тавани на местата, на 
които  полаган кабела - стълбище и стълбищни 
п-ки  

m² 7,20 

 

 

 

Жилищна сграда с административен адрес град Белоградчик, бул. „Съединение“ № 11 

Архитектурно решение – сградата е построена през 1986г., състои от един основен обем, 

състоящ се от две секции. Сградата има 5 жилищни етажа и сутерен със складови помещения. 

Многофамилното жилище съдържа 30 самостоятелни обекта. 

Ситуация - Жилищната сграда е ситуирана на равнинен терен на ул. „Съединение” № 11,  гр. 

Белоградчик и е свободностояща. Осигурен е подход до имота от съществуваща вътрешна улица. 

Сутерен - съдържа 33 избени помещения. Осветлението е естествено и изкуствено. Вентилацията 



 

 
 

 

 

  

 

   
 

 

“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. ” 
 

е естествена, чрез прозорци. 

Жилищните етажи 

Жилищни етажи секция „А“ – съдържат – с тълбищна клетка и по 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. 

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. 

При някои от апартаментите е полагана вътрешна топлоизолация по стени в отделни помещения. 

Покрив - покривът е плосък, студен. Хидроизолацията е в лошо състояние. Има течове, които 

ясно личат по фасади. Коминните тела са без шапки. 

Фасади - цокълът е от плочи мита мозайка. По фасадите има разположение външни климатични 

тела, сателитни антени и ролетни щори на различни места и височини. 

Вид на промените - 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. 

 

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 = 450,42 kWh/m2y, попадащо в границите на клас на енергопотребление “G”. При 

направеното обследване за енергийна ефективност на Жилищен блок на ул. „Съединение” № 11, 

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 = 203,3  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 22,45 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 64,00 %. 

Предвиждат се следните видове мерки: 

- изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като 
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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 среда за 

населението, включително за хората с увреждания; 

Описание на обекта 

Многофамилната жилищна сграда,  с  административен  адрес   ул. „Съединение” № 11, 

гр.Белоградчик, РЗП- 2465 м
2 

 

Застроена 

площ 

Разгъната 

площ 

Отопляема 

площ 

Отопляем 

обем нето 

m2 m2 m2 m3 

493 2465 980 2195 

 

Сградата се намира в УПИ VII – 1057, 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. 

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 
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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 и 25 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 повреди 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. Единствено изключение са 

тухлените стени в сутерена оформящи коридора и избите, в следствие на слягане на 

ивичната основа под тях е констатирано отлепяне на зида от таванната плоча и поява на 

наклонени пукнатини над вратите на избите. В този случай зида остава неукрепен в горния си 

край, като свободно стояща конзола. Има частично подпиране от напречните му преградни 

зидове, разделящи избените помещения. 

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 1986г. 

Мерките за изпълнение на 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; 
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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. Антикорозионна защита и възстановяване на открита корозирала армировка и 

заваръчните връзки към парапетите на терасите. 

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 

 

Важно: За предписанте задължителни конструктивни мерки е приложено 

становище от Инж. Боян Димитров Дерибеев - Удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност, Секция "КСС”,  Рег №11040 от „КИИП”. 

 

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. 
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Количествена сметка за индикативни основни и съпътстващи видове и количества 

СМР: 

 

 

А. Топлинно изолиране на външни стени, жилищна част 

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 924,00 

2 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип експандиран пенополистирол или 
еквивалентно/и, δ= 10 см и с коеф. на 
топлопроводност λ=0,032 W/mK (вкл. лепило, 
арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 
елементи) в/у външни стени, страници и други 
вертикални бетонови елементи; 

m² 821,00 

3 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип експандиран пенополистирол или 
еквивалентно/и, δ= 5 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 103,00 

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=0,032 W/m²K 
за външно обръщане на дограма (лепило, 
дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа 
с шпакловка и др.) 

m² 25,00 

5 Готов грунд преди полагане на мазилка m² 924,00 

6 

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

m² 924,00 

7 
Доставка, монтаж и демонтаж тръбно скеле с 
височина до 30 m 

m² 1417,00 

8 
Очукване и изкърпване на външна увредена 
мазилка  

m² 177,00 

9 

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

бр. 5,00 
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на климатичните тела 

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

  

10 
Доставка и монтаж на система за отвеждане 
конденза от климатици по фасадите 

бр. 4,00 

11 
Демонтаж и обратен монтаж на външни 
ролетни щори 

бр. 2,00 

12 
Демонтаж и обратен монтаж на сателитни 
чинии и антени 

бр. 4,00 

13 
Доставка и монтаж на профил цокълен с 
водооткап 

m' 98,60 

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

m' 366,75 

15 
Доставка и монтаж на завършващ профил за 
мазилка 

m' 465,35 

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

m 1012,00 

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

m' 96,45 

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 414,50 

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

m² 414,50 

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

m² 414,50 

21 
Доставка и монтаж на ръкохватка за парапет 
неостъклени тераси Н= 15 cm 

m' 127,80 

22 
Очукване на подпрозоречни външни шапки на 
плътни парапети на тераси 

m' 78,95 

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

m³ 5,00 

Б.I. Подмяна на дограма по апартаменти     
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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 237,12 

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

m² 237,12 

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

m' 177,84 

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

m² 35,57 

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

  

5 
Демонтаж външни и вътрешни подпрозоречни 
первази 

m' 349,30 

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

m' 244,30 

7 
Доставка и монтаж на вътрешен PVC 
подпрозоречен перваз  

m' 105,00 

8 
Направа на нови дублиращи парапети по 
новоостъклени балкони с h=0,75 m от зидария с 
газобетонни блокчета с дебелина 70 mm 

m² 19,80 

9 
Направа на кофраж за стоманобетонов пояс с 
h=0,20 m върху зидария от газобетонови 
блокчета по новоизградени парапети на тераси 

m² 13,20 

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 

m³ 0,53 

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

m³ 22,00 

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 36,56 

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

m² 28,36 
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3 

Доставка и монтаж на  входна врата за блок с 
обков и  алуминиева дограма с прекъснат 
термомост и троен стъклопакет с едно високо 
енергийно стъкло с коефициент на 
топлопреминаване 1,50 W/m2K - входна врата, 
по спецификация - 8,20 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' 35,15 

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 

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 465,00 
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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 465,00 

3 

Полагане на топлоизолация 10 см екструдиран 
пенополистирол или еквивалентно/и, λ=0,032 
W/mK прилежащи стени на подпокривното 
пространство 

m² 213,30 

4 

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

m² 213,30 

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

  

5 
Демонтаж стара хидроизолация и почистване 
до плоча 

m² 438,60 

6 
Полагане на армирана циментова замазка за 
наклон 

m² 438,60 

7 Направа на холкери m' 142,05 

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

m² 507,00 

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

бр. 18,00 

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 63,35 

12 
Полагане на водоотблъскваща мазилка по 
вътрешна страна на бордове 

m² 63,35 

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 16,00 

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

m² 22,15 
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16 
Доставка и монтаж на два пласта 
хидроизолация, втория с посипка по козирка 
над тераси, последен етаж 

m² 22,15 

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

m² 9,80 

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' 107,40 

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

m' 38,20 

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 106,00 

2 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип XPS или еквивалентно/и, δ= 10 см 
и с коеф. на топлопроводност λ=0,032 W/mK 
(вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и 
крепежни елементи) в/у външни стени цокъл 
сграда 

m² 106,00 

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

m² 106,00 

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 

m² 443,00 
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елементи по тавана на сутерена; 

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

  

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 4,00 

8 
Стъргане на блажна боя и подготовка на мет. 
капаци на сутерен 

m² 10,15 

9 
Грундиране с антикорозионен грунд по на мет. 
капаци на сутерен 

m² 10,15 

10 
Боядисване с алкидна боя на на мет. капаци на 
сутерен, двукратно 

m² 10,15 

11 
Осигуряване на достъпна среда за хора в 
неравностойно положение 

бр. 2,00 

12 

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.1,50 m 

m² 148,00 

13 
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. 6,00 

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

бр. 6,00 

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

 


