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Приложение № 1 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
за изпълнение на строително-монтажни работи за Обект: „Подобряване 

състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез 
основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в 

община Завет", Подобект: "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на 
сградата на Общинска администрация Завет" - I етап 

 
 

1. Количествена сметка за Обект: “Подобряване състоянието на околната 
среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и 
енергоефективна рехабилитация на административни сгради в община Завет", 
Подобект: "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на 
Общинска администрация Завет" – I етап 

 
Обект: ''Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата 
на Общинска администрация Завет'' - I етап 
Фаза: Технически проект 
 

Количествена сметка 
 

№ Шифър Име Mярка K-во 

 ...<>... Част: Енергийна ефективност и топлосъхранение   

 ...<>... Енергийна ефективност и топлосъхранение I етап   

 ...<>... Топлоизолация на външни стени и по страници на 
дограма 

  

1 8102284000 Направа на топлоизолация с XPS 10 см., λ=0.033 
W/mK външно по цокъл, вкл.(лепило за XPS, 8бр./m2 
PVC дюбели, мрежа стъклофибърна, шпакловка) 

м2 79.63 

2 8102281000 Направа на топлоизолация с EPS 10 см., λ=0.035 
W/mK външно по стени, вкл.(лепило за EPS, 8бр./m2 
PVC дюбели, мрежа стъклофибърна, шпакловка) 

м2 950.18 

3 8102281001 Направа на топлоизолация с XPS 2 см., λ=0.033 W/mK 
външно и вътрешно по страници, вкл.(лепило за XPS, 
8бр./m2 PVC дюбели, мрежа стъклофибърна, 
шпакловка) 

м 545.60 

 ...<>... Топлоизолация по под   

1 8102281107 Направа на топлоизолация с каменна вата 10 см., 
λ=0.040 W/mK на под над неотопляем сутерен 
вкл.фолиово покритие 

м2 362.15 

2 8102284000 Направа на топлоизолация с XPS 10 см., λ=0.033 
W/mK  по еркер, вкл(лепило за XPS, 8бр./m2 PVC 
дюбели, мрежа стъклофибърна, шпакловка) 

м2 53.66 

 ...<>... Топлоизолация на покрив   

1 8102281107  Полагане на топлинна изолация каменна вата 12 см, 
λ=0.038 W/mK на съществуващ  покрив по скатовете 

м2 273.30 
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2 8102281107  Полагане на топлинна изолация каменна вата 12 см, 
λ=0.038 W/mK на нов скатен покрив в подпокривното 
пространство по таванска плоча 

м2 526.68 

 ...<>... Част: Архитектура    

 ...<>... Архитектура I етап   

 ...<>... Доставка и монтаж на дограма   

1 *000000011 Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - 
PVC профил, пет камерна, двоен стъклопакет 24мм - 
4мм високоенегрийно/ 4мм бяло, Ug≤1,40 W/m2К, по 
спецификация  

м2 55.84 

2  Доставка и монтаж на противопожарни прозорци 
EI30, по спецификация 

м2 0.78 

3  Доставка и монтаж на алуминиеви врати с прекъснат 
термомост, Ug≤1,70 W/m2К, по спецификация  

м2 15.44 

4 *000000004 Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни 
первази 

м 147.60 

 ...<>... СМР по фасада   

1 8102112050 Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле м2 1 120.00 

2 8102301520 Демонтаж съществуващи дограми (демонтиране на 
стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски 
отвор) 

м2 87.06 

3 8413230000 Демонтаж на балчишки камък м2 92.80 

4 8102131011 Изстъргване и очукване стара подкожушена  мазилка ( 
около 20% от общата площ) 

м2 212.55 

5 8102281107 Доставка и полагане на негорими ивици от каменна 
вата с дебелина 100 mm с λ≤0.038 W/mК с минимална 
плътност 100кг/м3  в хоризонталто и вертикално 
положение по външни стени 

м2 32.95 

6 *094703267 Доставка и полагане на грунд за структурна мазилка м2 1 116.41 

7 8413743000 Доставка и полагане на 5 мм структурна мазилка м2 1 066.78 

8 8102131034 Доставка и полагане на мозачна мазилка по цокъл м2 79.63 

9 *094703268 Доставка и полагане на грунд за структурна мазилка 
по страници - външно 

м 455.35 

10 8413831000 Доставка и полагане на 5 мм структурна мазилка по 
страници - външно 

м 455.35 

11  Натоварване и извозване на строителни отпадъци  м3 4.13 

 ...<>... СМР по покрив   

1 анализ Направа на окачен таван от пожароустойчив 
гипсокартон по таванска плоча 

м2 273.30 

2 8462000000 Демонтаж на съществуващи амортизирани 
водосточни тръби, включително крепежни елементи, 
свързващи части и фасонни парчета. 

м 150.00 

3 8102102011 Доставка и монтаж на нови водосточни PVC тръби с 
UV защита  ∅100mm , включително крепежни 
елементи, свързващи части и фасонни парчета 

м 150.00 

4 8462000000 Демонтаж на улуци м 165.00 

5 8102102010 Доставка и монтаж на PVC улуци м 165.00 

6  Натоварване и извозване на строителни отпадъци от м3 4.00 
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покрив  

 ...<>... част: Конструкции   

 ...<>... Конструкции I етап   

 ...<>... СМР по съществуващ скатен покрив на кота +5.45   

1 8412520000 Разкриване на покрив (демонтаж на керемиди, 
разковаване на летви и обшивка) 

м2 316.00 

2 8412520000 Ръчен пренос, сортиране и подреждане керемиди на 
палети 

бр. 2 430.00 

3 *000100006 Демонтаж на стара компрометирана дървена покривна 
конструкция 

м3 4.50 

4 8412012000 Доставка и монтаж нови дървени елементи /столици; 
попове; ребра/ 

м3 4.00 

5 8102113010 Обшивка по горен ръб ребра с OSB3 - 18mm, и всички 
свързани с това дейности 

м2 290.00 

6 8102281313 Полагане на подпокривно фолио и всички свързани с 
това дейности 

м2 290.00 

7 8102113040 Направа на скара от летви 30/40 и всички свързани с 
това дейности.  

м2 290.00 

8 8102082190 Изграждане на стена от тухлена зидария 25см и 
всички свързани с това дейности 

м3 3.40 

9 8102071530 Изграждане на стоманобетонов пояс, бетон клас 
С20/25, арм. стомана В235/500,  и всички свързани с 
това дейности 

м3 0.70 

10 8102050800 Направа кофраж за стоманобетонов пояс м2 6.60 

11 8415261000 Покриване с керамични керемиди върху летви, и 
всички свързани с това дейности 

м2 290.00 

12 8102091500 Покриване на ръбове и била с керамични керемиди 
(капаци), и всички свързани с това дейности 

м 60.00 

13 8102101200 Направа обшивка с ламарина по комини, борд м 25.00 

14 *000000360 Направа на ламаринени шапки за комини  бр. 6.00 

15 8002000217 Изкърпване на мазилка по комини м2 19.80 

16 *000000445 Полагане на циментова шпакловка с мрежа,  1,5мм 
структурна мазилка по покривни комини 

м2 66.00 

17 8412431000 Направа на дъсчена обшивка по среха  (вкл. 
импрегниране и лакиране) 

м2 35.00 

18 *094705127 Доставка и монтаж на челна дъска по стреха  (вкл. 
импрегниране и лакиране) 

м 62.00 

19  Натоварване на строителни отпадъци на транспорт и 
извозване до депо, и всички свързани с това дейности.  

м3 26.62 

 ...<>... СМР по изграждане на нова ДПК на кота +5.90   

1 8415530000 Отстраняване на битумна хидроизолация и циментова 
замазка 100% 

м2 407.00 

2 8461800000 Демонтаж на обшивка с ламарина по бордове м2 76.00 

3 8221195000 Разрушаване и премахване на бетонов борд м3 5.00 

4 8412012000 Направа на нова покривна конструкция от бичен 
иглолистен материал, и всички свързани с това 
дейности.  

м3 21.00 
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5 8102113010 Обшивка по горен ръб ребра с OSB3 - 18mm, и всички 
свързани с това дейности 

м2 545.00 

6 8102281313 Полагане на подпокривно фолио и всички свързани с 
това дейности 

м2 545.00 

7 8102113040 Направа на скара от летви 30/40 и всички свързани с 
това дейности.  

м2 545.00 

8 8415261000 Покриване с керамични керемиди върху летви, и 
всички свързани с това дейности 

м2 545.00 

9 8102091500 Покриване на ръбове и била с керамични керемиди 
(капаци), и всички свързани с това дейности 

м 95.00 

10 8412431000 Направа на дъсчена обшивка по среха  (вкл. 
импрегниране и лакиране) 

м2 70.00 

11 *094705127 Доставка и монтаж на челна дъска по стреха  (вкл. 
импрегниране и лакиране) 

м 120.00 

12  Натоварване на строителни отпадъци на транспорт и 
извозване до депо, и всички свързани с това дейности.  

м3 25.00 

 ...<>... Други   

1 8102281215 Саниране на бетонова повърхност (възстановяване 
бетоновите покрития на армировките с материали за 
поправки на цим.основа) 

м2 50.00 

 ...<>... част: Електро   

 ...<>... Електро I етап   

 ...<>... Осветление   

1 8430621000 Доставка и монтаж на LED тяло 42W (външен 
монтаж) 

бр. 167.00 

2 8430621001 Доставка и монтаж на LED тяло 30W (вграден 
монтаж) 

бр. 19.00 

3 *094704311 Доставка и монтаж на LED тяло EXIT бр. 37.00 

4 8430621002 Доставка и монтаж на LED тяло 20W (IP21) бр. 3.00 

5 8430621002 Доставка и монтаж на LED тяло 20W (IP56) бр. 41.00 

6 8430621003 Доставка и монтаж на LED тяло 10W (IP21) бр. 7.00 

7 8430621003 Доставка и монтаж на LED тяло 10W (IP56) бр. 7.00 

8 8430621005 Доставка и монтаж на LED тяло 9W (IP44) бр. 14.00 

9  Доставка и монтаж на LED фасаден прожектор 20W бр. 6.00 

10 8430622000 Демонтаж осветителни тела бр. 300.00 

11 8430593000 Демонтаж на стари ключове за ОТ бр. 100.00 

12 8211211300 Доставка и монтаж на РК бр. 89.00 

13 8211145120 Изтегляне и доставка кабел СВТ 3х1,5мм2 м 540.00 

14  Доставка и монтаж на PVC гофрирана тръба м 500.00 

15 8210340004 Доставка и монтаж на ключ единичен  
   

бр. 26.00 

16 8210340019 Доставка и монтаж ключ сериен  бр. 40.00 

17 8210340018 Доставка и монтаж ключ девиаторен бр. 36.00 

18  Доставка и монтаж лихт ключ бр. 9.00 

19 8430593000 Демонтаж на стари ключове за ОТ бр. 110.00 

 ...<>... Мълниезащита   

1 8222151100 Доставка и монтаж на на зазамителен кол от ъглова 
стомана 63/63/6 мм 

бр. 4.00 
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2 8210820302 Доставка и монтаж на мълниеприемник с 
изпреварващо действие минимум - 45 милисекунди 

бр. 1.00 

3 8210800004 Дост. и монт. на прът за мълниеприемник 3 м с 
включена арматура за закрепване  
   

бр. 1.00 

4 8210622008 Доствка и монтаж на проводник  от AlMgSi ф10 мм с 
влючена арматура за закрепване и скоби 

м 50.00 

5 8228110601 Направа изкоп с дълбочина 0,8 м със зариване и 
трамбоване 

м 4.00 

6 8430977000 Демонтаж стара гръмоотводна инсталация м 50.00 

 ...<>... част: ВиК   

 ...<>... ВиК I етап    

 ...<>... част: ОВК   

 ...<>... ОВК I етап   

 ...<>... Отоплителна инсталация   

 ...<>... Демонтаж   

1 8440435000 Демонтаж и извозване на тръба черна, безшевна 2'' м 30.00 

2 8440434000 Демонтаж и извозване на тръба черна, безшевна 1 1/2'' м 57.00 

3 8210151900 Демонтаж и извозване на тръба черна, безшевна 1 '' м 80.00 

4 8210151890 Демонтаж и извозване на тръба черна, безшевна 3/4 '' м 110.00 

5 8210151880 Демонтаж и извозване на тръба черна, безшевна 1/2'' м 450.00 

6 8470675000 Демонтаж и извозване на тръбен спиралонавит 
радиатор L=1.00, H=0.450 м 

бр. 2.00 

7 8470649000 Демонтаж и извозване на чугунен радиатор до 10 
ребра, H=0.600 м 

бр. 3.00 

8 8470649000 Демонтаж и извозване на чугунен радиатор до 15 
ребра, H=0.600 м 

бр. 9.00 

9 8470649000 Демонтаж и извозване на чугунен радиатор до 20 
ребра, H=0.600 м 

бр. 26.00 

10 8470649000 Демонтаж и извозване на чугунен радиатор над 20 
ребра, H=0.600 м 

бр. 7.00 

11 8470635000 Демонтаж и извозване на чугунен радиатор над 20 
ребра, H=0.400 м 

бр. 14.00 

 ...<>... Монтаж   

1 *094706230 Доставка и монтаж на панелен радиатор Тип 22 - 
Н=600, дължина 1000,  включително ръчен 
обезвъздушител, радиаторен вентил с термоглава, 
адаптери, спирателен вентил и стойка за монтаж на 
стена  

бр. 4.00 

2 *094706230 Доставка и монтаж на панелен радиатор Тип 22 - 
Н=600, дължина 1400,  включително ръчен 
обезвъздушител, радиаторен вентил с термоглава, 
адаптери, спирателен вентил и стойка за монтаж на 
стена  

бр. 15.00 

3 *094706230 Доставка и монтаж на панелен радиатор Тип 22 - 
Н=600, дължина 1800,  включително ръчен 
обезвъздушител, радиаторен вентил с термоглава, 
адаптери, спирателен вентил и стойка за монтаж на 
стена  

бр. 19.00 
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4 *094706230 Доставка и монтаж на панелен радиатор Тип 22 - 
Н=600, дължина 2300,  включително ръчен 
обезвъздушител, радиаторен вентил с термоглава, 
адаптери, спирателен вентил и стойка за монтаж на 
стена  

бр. 3.00 

5 *094706230 Доставка и монтаж на панелен радиатор Тип 22 - 
Н=600, дължина 2600,  включително ръчен 
обезвъздушител, радиаторен вентил с термоглава, 
адаптери, спирателен вентил и стойка за монтаж на 
стена  

бр. 1.00 

6 *094706230 Доставка и монтаж на панелен радиатор Тип 22 - 
Н=400, дължина 1600,  включително ръчен 
обезвъздушител, радиаторен вентил с термоглава, 
адаптери, спирателен вентил и стойка за монтаж на 
стена  

бр. 2.00 

7 *094706230 Доставка и монтаж на панелен радиатор Тип 22 - 
Н=400, дължина 2300,  включително ръчен 
обезвъздушител, радиаторен вентил с термоглава, 
адаптери, спирателен вентил и стойка за монтаж на 
стена  

бр. 3.00 

8 *094706230 Доставка и монтаж на панелен радиатор Тип 22 - 
Н=400, дължина 3000,  включително ръчен 
обезвъздушител, радиаторен вентил с термоглава, 
адаптери, спирателен вентил и стойка за монтаж на 
стена  

бр. 5.00 

9  Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор за 
открит вертикален подов монтаж, комплект с 
автоматично управление и 2 броя спирателни вентили, 
Qотопл.=3.14kW при температура на водата 50°C и 
стойка за монтаж на стена  

бр. 7.00 

10  Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор за 
открит вертикален подов монтаж, комплект с 
автоматично управление и 2 броя спирателни вентили, 
Qотопл.=4.25kW при температура на водата 50°C и 
стойка за монтаж на стена  

бр. 2.00 

11 8323210010 Доставка и монтаж комбиниран котел за изгаряне на 
пелети, черупки от ядки, костилки от плодове, 
маслини или твърдо гориво с топлинна мощност 120 
kW в комплект с дигитално табло за управление със 
сензорен дисплей, което управлява процеса на горене 
и термичен предпазно-изпускателен клапан 3/4" 
(водна защита) 

бр. 1.00 

12 *000000015 Доставка и монтаж на затворен мембранен 
разширителен съд с макс. работно   
свръхналягане 8bar - 100 литра, връзка със системата 
1'' 

бр. 1.00 

13 8323260110 Доставка и монтаж на буферен съд с топлоизолация от 
мек PU (100 mm) и естетична PVC обшивка - 1000 
литра 

бр. 1.00 
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14 8252200131 Доставка и монтаж на универсална двойно стенна 
коминна система с метални димоотводи и 
топлоизолация от минерална вата с висока плътност с 
дебелина 25 мм между вътрешната и външна стена и 
номинален диаметър ø 300-350 мм. 

м 8.00 

15 8252200131 Доставка и монтаж на димоход с диаметър ø 250 мм. бр. 2.00 

16 8255426130 Доставка и монтаж на разпределителен колектор от 
неръжд. стомана със закрепване за разпределителя, 
тапи и тапи за обезвъздушаване - за 2 отоплителни 
кръга 

бр. 2.00 

17  Доставка и монтаж на кутия за монтаж на 
разпределителен колектор 

бр. 2.00 

18 *094704275 Доставка и монтаж накрайник за помпена група бр. 4.00 

19 *094704279 Доставка и монтаж на помпена група (електронна 
цирк.помпа, филтър, възвр.клапа и 2 бр.СК), 5 m3/h, 
3.0 mH2O,  присъединителен размер - 2" 

бр. 2.00 

20 *094704280 Доставка и монтаж на помпена група (електронна 
цирк.помпа, филтър, възвр.клапа и 2 бр.СК), 3.0 m3/h, 
8.0 mH2O,  присъединителен размер - 1 1/2" 

бр. 2.00 

21 8281113124 Доставка и монтаж на манометър 10 bar бр. 2.00 

22 8281113224 Доставка и монтаж на термометър 0-150 °C бр. 2.00 

23 *000000021 Доставка и монтаж на на автоматична пълначна група 
3/4" 

бр. 1.00 

24 *094704287 Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 
1/2'' 

бр. 46.00 

25 8254321040 Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил 2" 
с термоел.задвижка 

бр. 1.00 

26 8251122130 Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна 2" м 10.00 

27 8251121050 Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна 1 
1/4" 

м 6.00 

28 8251121060 Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна 1 
1/2" 

м 44.00 

29 8251121040 Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна 1" м 117.00 

30 8251121030 Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна 3/4" м 132.00 

31 8251121020 Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна 1/2" м 515.00 

32 8256187012 Доставка и монтаж на спирателен вентил 1 1/2" бр. 2.00 

33 8256187050 Доставка и монтаж на спирателен вентил 2" бр. 3.00 

34 8256187012 Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител 
1" 

бр. 4.00 

35 *000100564 Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител 
1/2" 

бр. 38.00 

36 8256186190 Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител 
3/4" 

бр. 4.00 

37 8102281139 Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста 
гума, дебелина 19mm за тръба 2" 

м 10.00 

38 8102281137 Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста 
гума, дебелина 19mm за тръба 11/4" 

м 6.00 

39 8102281138 Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста 
гума, дебелина 19mm за тръба 11/2" 

м 44.00 
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40 8102281136 Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста 
гума, дебелина 19mm за тръба 1" 

м 92.00 

41 8102281135 Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста 
гума, дебелина 19mm за тръба 3/4" 

м 54.00 

42 8102281135 Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста 
гума, дебелина 19mm за тръба 1/2" 

м 53.00 

43 *094704245 Топла проба на котелна инсталация бр. 1.00 

44 8470679000 Топла и студена проба на отоплителни тела бр. 61.00 

45 *094704246 72 часова проба на тръбната мрежа бр. 1.00 

46 8470074000 Хидравлично изпитание на инсталациите бр. 1.00 

 ...<>... Вентилационна инсталация   

1 8351241150 Доставка и монтаж на осов вентилатор за стенен 
монтаж ф160 mm, дебит 400 m³/h, IP54 

бр. 1.00 

2 8351241190 Доставка и монтаж на осов вентилатор за стенен 
монтаж ф110 mm, дебит 100 m³/h, IP54 

бр. 1.00 

 ...<>... Охладителна инсталация   

1 *000000001 Доставка и монтаж на сплит система на директно 
изпарение (вътрешно тяло за висок стенен монтаж и 
външно тяло) - фреон R-410А, термопомпено 
изпълнение, комплект с медни тръби и изолация от 
микропореста гума 19mm, контролни кабели, PVC 
тръба за отвеждане на конденз, Qохл.=2.5kW, 
Qотопл.=2.8kW, максимален тръбен път 15m, 
допустима денивелация 12m, средна електрическа 
мощност 0.70kW/220V/, BTU 9000 

бр. 11.00 

2 *000000004 Доставка и монтаж на сплит система на директно 
изпарение (вътрешно тяло за висок стенен монтаж и 
външно тяло) - фреон R-410А, термопомпено 
изпълнение, комплект с медни тръби и изолация от 
микропореста гума 19mm, контролни кабели, PVC 
тръба за отвеждане на конденз, Qохл.=3.3kW, 
Qотопл.=3.5kW, максимален тръбен път 15m, 
допустима денивелация 12m, средна електрическа 
мощност 0.94kW/220V/, BTU 12000 

бр. 11.00 

3 *000000001 Доставка и монтаж на външно тяло на сплит система 
на директно изпарение (вътрешно тяло за висок 
стенен монтаж и външно тяло) - фреон R-410А, 
термопомпено изпълнение, комплект с медни тръби и 
изолация от микропореста гума 19mm, контролни 
кабели, PVC тръба за отвеждане на конденз, 
Qохл.=5.48kW, Qотопл.=5.62kW, максимален тръбен 
път 15m, допустима денивелация 12m, средна 
електрическа мощност 1.70kW/220V/, BTU 18000 

бр. 3.00 
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4 *000000008 Доставка и монтаж на сплит система на директно 
изпарение (вътрешно тяло колонен тип и външно 
тяло) - фреон R-410А, термопомпено изпълнение, 
комплект с медни тръби и изолация от микропореста 
гума 19mm, контролни кабели, PVC тръба за 
отвеждане на конденз, Qохл.=9.5kW, 
Qотопл.=10.8kW, максимален тръбен път 15m, 
допустима денивелация 12m, средна електрическа 
мощност 3.00kW/220V/, BTU 34000 

бр. 1.00 

5 *000000016 Демонтаж и монтаж на съществуващи сплит системи 
на директно изпарение 

бр. 4.00 

6 8211267630 Доставка и монтаж на стойки за поставяне на  външни 
тела на сплит система на директно изпарение 

бр. 26.00 

 
 


