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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" 

 

 

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" – част Архитектура – СМР по покрив 

 

Обект: ''Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на 

Общинска администрация Завет'' 

Фаза: Технически проект 

Количествена сметка 

 

№ Шифър Име Мярка К-во 

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 

покрив  м3 4,00 

 

2. 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" – част Конструкции  – 'СМР по съществуващ 

скатен покрив на кота +5.45 

Фаза: Технически проект 

Количествена сметка 
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№ Шифър Име Мярка К-во 

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 

 

3. 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" – част Конструкции  – 'СМР по изграждане на 

нова ДПК на кота +5.90 

Обект: ''Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на 

Общинска администрация Завет'' 

Фаза: Технически проект 
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Количествена сметка 

 

№ Шифър Име Мярка К-во 

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 

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 

 

 


