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Приложение № 2 

 

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 Мярка К-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 

  ...<>... част: Конструкции     

  ...<>... Конструкции I етап     

  ...<>... 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 
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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 

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 

Доставка 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 

 

 

 

 


