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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – СПЕЦИАЛНА ЧАСТ: 

Обособена позиция № 3 - ул. “Стара планина” № 1 и ул. “Стара планина” № 4 
 

 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес град Белоградчик, ул. Стара 

планина № 1 

Архитектурно решение – сградата е въведена в експлоатация през 1978г. Многофамилното 

жилище се състои от един основен обем. Сградата има 5 жилищни етажа, сутерен и покривна 

част. Многофамилното жилище съдържа 15 самостоятелни обекта. 

Ситуация - жилищната сграда е ситуирана в наклонен терен, с денивилация от 1,15 м., на ул. 

„Стара планина” № 1,  гр. Белоградчик и е свободностояща. Има един вход , който е на северната 

фасада. 

Осигурен е подход до имота от съществуваща вътрешна улица. 

Сутерен - представлява частично вкопан сутерен с функция за складови помещения - 15 избени 

помещения, за всеки апартамент. 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. 

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

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

клетка е двураменна. Стълбищната клетка обслужва помещенията от сутерена до последния 

жилищен етаж. 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 три апартамента 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. Парапетите са монолитни. 

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

По чертежите е отбелязвана топлоизолация съгласно получените анкетни карти, а условно е 

отбелязана полаганата топлоизолация в случаите, когато липсва информация за дебелината и 

вида й, за да се вземе под внимание при обследването. 

Покрив и подпокривно пространство  /таван/ - покривът е плосък,студен, със завършващ слой 

посипка. Хидроизолацията е частично подменена с такава с посипка. Основната битумната 

хидроизолация е в лошо състояние и се нуждае от подмяна. Бордът е от ламаринена 

обшивка.Отводняването се извършва чрез улуци и водосточни тръби. 

Фасади - фасадите са показани подробно в чертежите. Цокълът е от мозаечни плочи. По-
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голямата част от мазилката е от гладка варо-циментова мазилка. Два от апартаментите имат 

външна топлоизолация, която е отбелязана в чертежите. 

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 

От описаните промени особено по терасите документи, становища, проекти не са представени по 

време на обследването.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 = 501,53 kWh/m2y, попадащо в границите на клас на енергопотребление “G”. При 

направеното обследване за енергийна ефективност на Жилищен блок на ул. “Стара планина” № 

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 = 193,83 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 34,07 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 72,10 %. 

Предвижда те следните видове 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 (съгласно Техническия 

паспорт на сградата); 

- изпълнение на останалите мерки, които са предписани като задължителни в 

техническите обследване 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; 
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Описание на обекта 

Многофамилната жилищна сграда,  с  административен  адрес   ул. “Стара планина” № 1, 

гр.Белоградчик, РЗП - 1380,11 м
2
 

 

 

Застроена 

площ 

Разгъната площ Отопляема 

площ 

Отопляем обем 

нето 

m2 m2 m2 m3 

224,99 1380,11 1 041,65 2 385 

 

Сградата се намира в УПИ I – 270, кв. 51 по кадастралния план 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 пет етажа със сутерен има емна 

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. 

- 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 е студен плосък. Ската е двоен, оформен от готови стоманобетонни 

панели поставени централно върху стоманобетонна греда. Отводняването на покрива е с 

вътрешни водосточни тръби. 

Сградата е въведена в експлоатация през 1963г. 

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; 
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ЕСМ №4 – Подмяна на дограмата на сградата; 

           ЕСМ №5 – Мерки по осветление. 

  

2. Задължителни мерки п р ед п и сан и  в  Техническия паспорт на сградата:  

 

Архитектура 

Задължителни мерки: 

1. Старата дървена и метална дограма да се подмени с подходяща, в съответствие с 

изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. Подмяната на фасадната 

дограма е желателно да бъде извършено съвместно с полагането на топлоизолационната 

система, с цел икономия на ресурси. При подмяната на фасадната дограма да се монтират 

подпрозоречни поли – алуминиеви, от поцинкована ламарина, плочки или по друг подходящ 

начин и с подходящ материал. Подпрозоречните поли да се монтират и при вече подменената 

фасадна дограма, при която все още няма такива. При изработката им да се взема мярка от 

място. Съществуващата към момента на обследване PVC дограма, която е на монтажна пяна, с 

неизмазани фуги между каса на дограма и зид да се измаже с разтвор качествено. 

2. Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни елементи, подове и 

покриви) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за 

енергоспестяващи мерки. Преди монтажа на топлоизолационната система по фасадите, 

компрометираните мазилки да се очукат и свалят до основа, а след това възстановят след 

шприцоване на основата с циментов разтвор или други подходящи материали (за осигуряване 

на равна и здрава основа за топлоизолационните плоскости). Да се предвиди разделянето на 

топлоизолацията с негорими ивици (напр. каменна вата), съгласно изискванията на чл. 14, ал. 

12, таблица 7.1 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009г. – местоположението им се определя от 

проектанта и обозначава в проекта. Фугите между телата да се оформят по детайл на 

проектанта. При изготвянето на проекта по част „Архитектурна“ да се съблюдава наличието на 

топлинни мостове при конструктивните елементи. 

3. Да се положи нова хидроизолация на покрива. 

4. Да се вземат мерки за височините на парапетите, които не отговарят на чл.89 от Наредба 

№7. 

 

Конструкии 

Задължителни мерки: 

1. Антикорозионна защита и възстановяване на открита корозирала армировка по места от 

сградата подлежащи на закриване след саниране. 

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

местата с нарушено бетонно покритие и обрушен бетон и обмазване със лепилни  разтвори  по 
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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 на разрушени и неукрепени комини. 

5. Почистване на ръждата по армировката. 

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

дейности 

 

Електрически нсталации 

Задължителни мерки:  

1. Необходимо е да се подмени цялата осветителна инсталация в общите части, като в 

стълбищните клетки и в коридорите на мазетата всички осветителни тела с нажежаема жичка 

/ЛНЖ/  се подменят с енергоспестяващи. Препоръчително е  осветителните тела в стълбищната 

клетка да се заменят с осветителни тела с вграден датчик за присъствие - 360º. 

2. В сутерена и  мокрите помещения да се монтират противовлажни осветителни тела с  

минимум степен на защита IP 44 . 

3. Необходимо е проектиране и изпълнение на нова мълниезащитна инсталация  в 

съответствие с  НАРЕДБА № 4 от 22 декември 2010 г.за мълниезащитата на сгради, външни 

съоръжения и открити  пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г). 

 

Важно: За предписанте задължителни мерки по част „Електрически инсталации” е 

приложено становище от инженер по част „Електро”.  

 

Водопроводна и канализационна инсталация 

Задължителни мерки: 

• Да се подменят водосточните тръби с нови PVC с UV защита ф110. 

 

Забележка: При бъдещо подменяне на водопроводната и канализационна инсталация да бъде 

съобразена с Наредба №4/17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни 

водопроводни и канализационни инсталации. 

 

Пожарна безопасност 

Задължителни мерки: 

1. Да се изготвят правила за пожарна безопасност съгласно чл.9, ал.4 от от Наредба 

№8121з-. „За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите“. 
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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. ” 

2. При изготвяне на проект за външна топлоизолация да се спазят изискванията за 

допустими площи на  чл.14 от  № 1з - 1971 за СТПНОБП   и измененията  ДВ бр.2 от 

08.01.2016г. 

3. Да се отдели стълбищната клетка от мазетата в сутерена  чрез  врати осигуряващи 

пожароустойчивост ЕІ 60. 

 

Отоплителна инсталация 

Няма предписани задължителни мерки. 

 

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.I. 
Топлинно изолиране на външни стени предписани като задължителни в 
доклед за ен. ефективност и ТП 

Основни строително-монтажни работи за топлинно изолиране на 
външни стени 

  

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

m² 1187,00 

2 
Очукване и изкърпване на външна увредена 
мазилка  

m² 240,28 

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

m² 800,93 

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 630,16 



 
 

   
 

 
“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. ” 

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 95,77 

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 75,00 

7 Готов грунд преди полагане на мазилка m² 800,93 

8 

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

m² 800,93 

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. 3,00 

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. 4,00 

11 
Демонтаж и обратен монтаж на външни 
ролетни щори 

бр. 1,00 

12 
Демонтаж и обратен монтаж на сателитни 
чинии 

бр. 4,00 

13 
Доставка и монтаж на профил цокълен с 
водооткап 

m' 64,20 

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

m' 228,90 

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

m 370,00 

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

m' 60,20 

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 222,10 

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

m² 222,10 



 
 

   
 

 
“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 

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. ” 

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

m² 222,10 

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

m' 72,80 

22 
Очукване на шапки на плътни парапети на 
балкони и лоджии 

m' 30,10 

23 
Доставка и монтаж на табела с надпис на 
адреса 

бр. 1,00 

24 
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 
предписани като задължителни в доклед за 
ен. ефективност и ТП 

    

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 141,19 

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

m² 141,19 

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

m' 105,89 

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

m² 21,18 

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' 152,00 

6 
Доставка и монтаж на вътрешен PVC 
подпрозоречен перваз  

m' 85,90 

7 
Направа на кофраж за стоманобетонов пояс с 
h=0,20 m върху зидария от газобетонови 
блокчета по новоизградени парапети по тераси 

m² 11,80 

8 

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 0,48 

9 
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 предписани като задължителни в 
доклед за ен. ефективност и ТП 

    

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 35,81 



 
 

   
 

 
“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. ” 

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

m² 28,14 

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 - 2,00m² и 
5.67m² 

бр. 2,00 

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

бр. 2,00 

5 
Вътрешно обръщане с гипсокартон GKB около 
прозоречни отвори (вкл. шпакловка, ъгъл с 
мрежа и т.н. без финишен слой) 

m' 26,86 

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' 12,70 

7 
Доставка и монтаж на вътрешен PVC 
подпрозоречен перваз  

m' 12,70 

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

m² 28,00 

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

m² 28,00 

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

m² 28,00 

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

m² 325,90 

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

m² 92,50 

13 
Почистване, изнасяне и извозване  на 
строителни отпадъци от смяна на дограма до 
20 km 

m³ 5,00 

В. 
Топлинно изолиране на покрив предписани 
като задължителни в доклед за ен. 
ефективност и ТП 

    

Основни строително-монтажни работи за топлинно изолиране на 
покрива 

  

1 
Демонтаж стара хидроизолация и почистване 
до плоча 

m² 223,42 

2 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип XPS или еквивалентно/и с 
дебелина 100 mm и коефициент на 
топлопроводност не по-висок от  λ=0,029 W/m²K 
върху външни стени и дъна остъклени балкони 
(лепило, дюбели и армирана със 
стъклофибърна мрежа с шпакловка и др.) 

m² 223,42 

3 
Полагане на армирана циментова замазка за 
наклон 

m² 223,42 



 
 

   
 

 
“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 нова хидроизолация 2 
пласта, втория с посипка, включително 
грундиране с битумен грунд (със застъпване) 

m² 223,42 

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

m² 70,00 

6 

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

m² 70,00 

7 
Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди 
монтаж на топлоизолационна система по 
фасади, вкл. страници на дограма (два пъти) 

m² 70,00 

8 

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

m² 70,00 

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

  

5 
Изкърпване на циментова замазка по основен 
покрив 

m² 29,00 

6 Направа на холкери m' 93,50 

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

бр. 3,00 

8 
Премахване на подкожушена мазилка и 
изкърпване с циментов разтвор по стени на 
покривна тераса 

m² 18,80 

9 
Полагане на водоотблъскваща мазилка по 
стени и бордове на покривна тераса 

m² 24,50 

10 
Направа на кофраж за стоманобетонов праг 
(към врати) с h=10 сm над готов под на 
покривна тераса  

m² 1,00 

11 
Полагане на бетон за направа на праг върху 
стоманобетонна плоча 

m³ 0,10 

12 
Полагане на два пласта хидроизолация тип 
"течна гума" или еквивалентно/и по бордове на 
основен покрив 

m² 34,30 

13 Полагане на пола от поцинкована ламарина m² 40,00 

14 
Полагане на два пласта хидроизолация тип 
"течна гума" или еквивалентно/и при  комини, 
отдушници и др. 

m² 6,80 

15 
Демонтаж, доставка и монтаж на нова обшивка 
от поцинкована ламарина с шир. до 50 cm по 
бордове (вкл. дървени летви) и комини 

m' 74,00 

16 
Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови 
стоящи PVC улуци 

m' 39,42 

17 
Демонтаж, доставка и монтаж на нови решетки 
за отводняване на стоящ улук 

бр. 4,00 

18 
Демонтаж, доставка и монтаж на нови PVC 
водосточни тръби 

m' 66,00 
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"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. ” 

19 
Изграждане на мълниезащитна инсталация 
(вкл. измерване и изпитване) 

бр. 1,00 

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

m³ 22,00 

Г. 
Топлинно изолиране на под предписани 
като задължителни в доклед за ен. 
ефективност и ТП 

    

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 100,07 

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 100,07 

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

m² 100,07 

4 

Доставка и монтаж на тополоизолационна 
система тип експандиран пенополистирол или 
еквивалентно/и, δ= 7 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 212,00 

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

  

5 
Измазване на разрушено бетоново покритие на 
стоманобетонна плоча 

m² 2,60 

6 
Демонтаж и обратен монтаж на осветителни 
тела и удължаващ кабел 

бр. 20,00 

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

m² 7,00 

8 
Осигуряване на достъпна среда за хора в 
неравностойно положение - изграждане на 
рампа 

бр. 1,00 

9 

Направа на настилка около сградата, с цел 
отвеждане на дъждовните води (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 72,00 

10 
Почистване, изнасяне и извозване  на 
строителни отпадъци  от полагане на 
топлоизолиране на пода до 20 км. 

m³ 8,00 

Д. 

Ремонт на електроинсталация в общите 
части и въвеждане на енергоспестяващо 
осветление в жилищната сграда 
конструктивни мерки, предписани като 
задължителни в доклед за ен. 
ефективност и ТП 
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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. 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. бр. 1,00 

6 

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

m² 3,00 

 

 

 

 

Жилищна сграда с административен адрес град Белоградчик, ул. “Стара планина” № 4 

 

Архитектурно решение – Тя е част от комплексно застрояване, като архитектурния  образ на 

сградата е съобразена с околните градски застройки. Построена през 1976г. Не е представена 

проектна документация. Многофамилното жилище се състои от един основен обем с две 

жилищни секции. Сградата има 4 жилищни етажа, сутерен и тавански етаж. Многофамилното 

жилище съдържа 24 самостоятелни обекта. 

Ситуация - жилищната сграда е ситуирана на наклонен терен в посока изток на ул. „Стара 

планина” № 4,  гр. Белоградчик и е свободностояща. Има два входа, които са разположени на 

северната фасада. Осигурен е подход до имота от съществуваща вътрешна улица. 

Сутерен - съдържа 24 избени помещения. Осветлението в общите части е изкуствено, а в 

избените помещения са осигурени прозорци за естествено осветление и вентилация. 

Променено е оригиналното разпределение, като е приобщена част от коридора към едно от 

избените помещения. 

Жилищните етажи – съдържат - сградата притежава 2 входа с по четири  жилищни етажа с по 
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три апартамента на всеки етаж - общо 12 апартамента на вход стълбищна клетка. Входните врати 

са метални, 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. 

Стените на стълбищната клетка са в лошо състояние, обрушена мазилка и циментова замазка, 

като на места стените са оголени до тухла. 

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

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

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

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

профили или PVC дограма. Част от парапетите са иззидани, като е премахната ажурната метална 

част. На други места поради извършено приобщаване на терасите част от парапетите са 

подменени със стъклени. 

При един от апартаментите при кухненското помещение е полаган корк по стените. По чертежите 

е отбелязвана топлоизолация съгласно получените анкетни карти, а условно е отбелязана 

полаганата топлоизолация в случаите, когато липсва информация за дебелината и вида й, за да се 

вземе под внимание при обследването. 

Тавански помещения - таванският етаж представлява общо използваемо пространство, като там 

са разположени допълнително изградени пристройки с помещения с жилищни функции, както и 

преградени части от таванския етаж. Осветлението е изкуствено. 

Покрив - покривът е двускатен, в лошо състояние. Конструкцията на покрива при вход А е от 

стоманобетонни ребра, покрити с контралетви, върху които са поставени керемиди. Наблюдават 

се течове, които компроментират строителната конструкция 

Правен е ремонт на покрива, намиращ се над вход Б, където конструкцията е от стоманобетонни 

ребра, покрити с дървени контралетви, осб плоскости, хартия и керемиди. Въпреки ремонта не са 

предотвратени течовете. 

Покривът на жилищните пристройки е едноскатен с конструкция от дървени ребра. 

Фасади - фасадите са показани подробно в чертежите. Цокълът е от мозаечни плочи. Фасадното 

покритие е от „пръскана“ варо-циментова мазилка, като на места тя е обрушена. При голяма част 

от апартаментите стоманобетонните панели при терасите са компроментирани с обрушена 

мазилка. 

По външните стени на някои от апартаментите е полагана топлоизолация, като цокълът не е 

изолиран. 

Вид на промените - част от терасите са усвоени, като е остъклена терасата по парапета, не са 

премахвани носещи елементи като носещи шайбени стени. 

Направени са метални ламаринени козирки над терасите на последните етажи. 

От описаните промени особено по терасите документи, становища, проекти не са представени по 
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време на обследването.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 = 442,52 kWh/m2y, попадащо в границите на клас на енергопотребление “G”. При 

направеното обследване за енергийна ефективност на Жилищен блок на ул. „Стара планина” № 

4, 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 = 223,04 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 29,84 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 62,99 %. 

Предвиждат се следните видове 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 (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- 2320,07 м
2
 

 

Застроена 

площ 

Разгъната 

площ 

Отопляема 

площ 

Отопляем 

обем нето 

m2 m2 m2 m3 

367,00 2320,07 1 470,00 3 529 

 

Сградата се намира в УПИ I – 271, кв. 52 по кадастралния план на гр.Белоградчик. Строежът 
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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 4 етажна, монолитна скелетно гредова със сглобяема подова конструкция от 

стоманобетонни конструктивни елементи – фундаменти, колони, греди и подови панели с 

кухини. Конструктивните коти с междуетажни нива са 295см. при етажите и 240см. при 

сутерена. Монолитно изпълнени конструктивни елементи от стоманобетон са греди, колони, 

сутеренни стени и единични фундаменти. Конструктивните оси са в две взаимно 

перпендикулярни направления, с разстояния между тях по 300см. Най-голямото осово 

преместване е 600см. 

Използвана е пригодена типова проектна документация прилагаща изпълнението на подовите 

и покривни плочи от готови сглобяеми елементи ПЕ (подови елементи с цилиндрични кухини) 

произвеждани в заводски условия и монтирани при обекта. За поемане на възможните 

хоризонтални товари от вятър и земетръс в сградата са предвидени тухлени шайби широки 

25см. Вертикалните товари се поемат от ПЕ и предават към греди, колони и единични 

фундаменти под колоните. 

Подови елементи. Основните подови елементи са ПЕ Ц60-2 / 600-1, а крайните подови 

елементи са  ПЕ Ц60-2/300-1. Дължините между конструктивните оси са 600см., 420см., 

300см. и 240см. Височината им е 24см. за оси 600см. и 420см., а за останалите 18см. 

Армировката е еднопосочна, ненапрегната по дължина. Междуетажната подова плоча е 

изпълнен с готови подови елементи с кухини ПЕ Ц60-2 / 600-1, ПЕ Ц60-2/300-1. Между 

панелите няма вкоравяваща връзка чрез заварка, а само със запълнена фуга от 4см. с 

сгуробетон отгоре и дебелина 4см. 

Греди. В крайните греди е оформен надлъжен „Г“ образен отстъп за стъпване на подовия 

елемент. 

Междинните греди са с размери 35/25см. върху които лежат П.Е. с цилиндрични кухини. 

Стълбище  е от готови сглобяеми стоманобетонни елементи, с две наклонени греди и стъпала 

тип „хармоника“. 

Тераси   Монолитно изпълнени закотвени към гредовата конструкция, натоварваща е на 

огъване и усукване. 

Сутерена е на средно 1,25м. над терена. Стените са бетонни с дебелина 30см., ограждащите 

зидове са  25см. тухлени зидове, заедно с мазилката ~30см. Тухлените зидове са от единични 

тухли с минимални вертикални кухини. 

Сградата е въведена в експлоатация през 1976г. 

Мерките за изпълнение на СМР са следните: 

1. Задължителни енергоспестяващи мерки по Доклад за обследване за енергийна 

ефективност: 
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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: 

 Антикорозионна защита и възстановяване на открита корозирала армировка по места от 

сградата подлежащи на закриване след саниране. 

 Проектно решение за премахване или укрепване на опасните парапети. 

 Антикорозионна защита и възстановяване на открита корозирала армировка и 

заваръчните връзки към парапетите на терасите. 

  Възстановяване целостта на разрушени и неукрепени комини 

 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. 

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

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

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

армировка. 

 Възстановяване на локални пукнатини по зидове в сутерен. 

 Разрушаване на съществуващи и изграждането на нови конструктивни елементи от 

сградата /стълбища, площадки/. 

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

m² 939,00 

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 616,00 

3 

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 228,00 

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=0,035 W/m²K за външно обръщане на 
дограма (лепило, дюбели и армирана със 
стъклофибърна мрежа с шпакловка и др.) 

m² 95,00 

5 Готов грунд преди полагане на мазилка m² 939,00 

6 

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

m² 939,00 

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

  

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

m² 2150,00 

8 
Очукване и изкърпване на външна увредена 
мазилка  

m² 230,00 
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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 

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

бр. 2,00 

11 
Демонтаж и обратен монтаж на външни ролетни 
щори 

бр. 4,00 

12 Демонтаж и обратен монтаж на сателитни чинии бр. 2,00 

13 Демонтаж и обратен монтаж на външни ел.табла бр. 2,00 

14 
Доставка и монтаж на профил цокълен с 
водооткап 

m' 227,00 

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

m' 427,00 

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

m 740,00 

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

m' 115,00 

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 364,00 

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

m² 364,00 

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

m² 364,00 

21 
Стъргане на блажна боя и подготовка на 
странични ажурни парапети хо тераси на 
апартаменти Н= 0,96 m  за боядисване 

m² 57,00 

22 
Грундиране с антикорозионен грунд по ажурни 
парапети на странични ажурни парапети хо 
тераси на апартаменти Н= 0,96 m за боядисване 

m² 57,00 

23 

Боядисване с алкидна боя на ажурни парапети  
на странични ажурни парапети хо тераси на 
апартаменти Н= 0,96 m  за боядисване, 
двукратно 

m² 57,00 

24 
Доставка и монтаж на табела с надпис на 
адреса 

бр. 2,00 

25 
Почистване, изнасяне и извозване  на 
строителни отпадъци от топлоизолиране на 
външни стени до 20 km 

m³ 15,00 
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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 190,36 

2 
Доставка и монтаж на PVC дограма, с 
коефициент на топлопреминаване 1.40 W/m²K 

m² 190,36 

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

  

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

m' 587,00 

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

m² 587,00 

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

m' 210,00 

6 
Доставка и монтаж на вътрешен PVC 
подпрозоречен перваз  

m' 144,00 

7 
Направа на нови парапети по страници на 
новоостъклени тераси с h=0,88 m от зидария с 
газобетонни блокчета с дебелина 70-120 mm 

m² 33,70 

8 
Направа на кофраж за стоманобетонов пояс с 
h=0,20 m върху зидария от газобетонови 
блокчета по новоизградени парапети по тераси 

m² 21,00 

9 

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 0,70 

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

m³ 17,00 

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 37,64 

2 
Доставка и монтаж на PVCдограма, с 
коефициент на топлопреминаване 1.40 W/m²K 

m² 37,64 



 
 

   
 

 
“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. ” 

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 - 10.50 m² 

бр. 2,00 

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

  

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' 72,00 

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

m' 13,75 

7 
Доставка и монтаж на вътрешен PVC 
подпрозоречен перваз  

m' 13,75 

8 
Премахване на участъци с подкожушена и 
ронлива шпакловка и направата на нова 

m² 319,00 

9 
Стъргане на блажна боя и подготовка на 
стоманени ажурни парапети на стълбищна 
клетка Н= 0,72m  за боядисване 

m² 80,85 

10 
Грундиране с антикорозионен грунд по 
стоманени ажурни парапети  на стълбищна 
клетка Н= 0,72m за боядисване 

m² 80,85 

11 
Боядисване с алкидна боя на стоманени ажурни 
парапети  на стълбищна клетка Н= 0,72m  за 
боядисване, двукратно 

m² 80,85 

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

m² 215,00 

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

m² 184,00 

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

m³ 12,00 

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 480,00 
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2 

Доставка и полагане на топлинна изолация от 
каменна вата на рула, с δ=12 сm и с коеф. на 
топлопроводност λ≤ 0,037 W/m²K в между 
ребрата на покривната конструкция 

m² 480,00 

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

m² 75,00 

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 
(лепило, дюбели и армирана със 
стъклофибърна мрежа с шпакловка и др.) 

m² 75,00 

5 Готов грунд преди полагане на мазилка m² 75,00 

6 

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

m² 75,00 

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

  

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

бр. 13,00 

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

m² 23,00 

9 
Демонтаж, доставка и монтаж на нова обшивка 
от поцинкована ламарина с шир. до 60 cm по 
комини 

m' 28,30 

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

m' 85,65 

11 
Демонтаж, доставка и монтаж на нови PVC 
водосточни тръби 

m' 83,30 

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. 2,00 

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

m³ 20,00 

Г. 
Топлинно изолиране на под и 
конструктивни мерки 

    

Основни строително-монтажни работи за топлинно изолиране на 
пода 

  



 
 

   
 

 
“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. ” 

1 
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди 
монтаж на топлоизолационна система по дъна 
остъклени балкони 

m² 34,80 

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  дъна 
остъклени балкони (лепило, дюбели и армирана 
със стъклофибърна мрежа с шпакловка и др.) 

m² 34,80 

3 
Доставка и полагане на цветна полимерна 
мазилка  (съгласно цветен проект) по по дъна 
остъклени балкони 

m² 39,95 

4 
Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди 
монтаж на топлоизолационна система по 
цокълни стени 

m² 141,70 

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 на сутерена 

m² 141,70 

6 Готов грунд преди полагане на мазилка m² 141,70 

7 
Доставка и полагане на цветна полимерна 
мазилка  (съгласно цветен проект) по външни 
топлоизолирани стени на сутерена  

m² 141,70 

8 

Доставка и монтаж на тополоизолация XPS или 
еквивалентно/и 60 mm и с коеф. на 
топлопроводност λ = 0,035 W/m²K  по таваните 
на складовете помещения, намиращи се на 
партерен етаж - жилищна подова площ (лепило, 
дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа с 
шпакловка и др.) 

m² 367,00 

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

  

9 
Измазване на разрушено бетоново покритие на 
стоманобетонна плоча 

m² 110,10 

10 
Демонтаж и обратен монтаж на осветителни 
тела и удължаващ кабел 

бр. 12,00 

11 
Осигуряване на достъпна среда за хора в 
неравностойно положение - изграждане на 
рампа 

бр. 2,00 

12 

Премахване на компрометирана 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 115,00 



 
 

   
 

 
“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. ” 

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

m² 2,00 

 

 


