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4. Обособена позиция №4 - Строително-монтажни дейности на многофамилни 

жилищни сгради с административни адреси: гр. София, р-н “Средец”, ул.”13 март” 

№15 и гр. София, р-н “Средец”, ул. ”Л.Каравелов” №6, вх.А и вх.Б; 

5. Обособена позиция №5 - Строително-монтажни дейности на многофамилни 

жилищни сгради с административни адреси: гр. София, р-н “Средец”, ул.”Кракра” №12 

и гр. София, р-н “Средец”, ул.”Цар Иван II” №8-10; 

6. Обособена позиция №6 - Строително-монтажни дейности на многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес: гр. София, р-н “Средец”, кв. “Яворов”, 

бл.26, вх.А и вх.Б; 

7. Обособена позиция №7 -  Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството  на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

София, р-н “Средец”, ул.”Витоша” №39 ( по обособена позиция 1); 

8. Обособена позиция №8 - Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството  на на многофамилни жилищни сгради с административни адреси: 

гр. София, р-н “Средец”, ул.”Петър Парчевич” №44 и гр. София, р-н “Средец”, ул.”Хан 

Аспарух” №48 ( по обособена позиция 2); 

9. Обособена позиция №9 - Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството  на многофамилни жилищни сгради с административнн адреси: гр. 

София, р-н“Средец”, ул.”Авицена”№44, гр.София, р-н“Средец”, ул.”Светослав Тертер” № 

20 и гр. София, р-н “Средец”, ул.”Цар Иван Асен” №60 ( по обособена позиция 3); 

10. Обособена позиция №10 - Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството  на многофамилни жилищни сгради с административни адреси: гр. 

София, р-н “Средец”, ул.”13 март” №15 и гр. София, р-н “Средец”, ул. ”Л.Каравелов” №6, 

вх.А и вх.Б( по обособена позиция 4) ; 

11. Обособена позиция №11 - Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството  на многофамилни жилищни сгради с административни адреси:  

гр.София, р-н “Средец”, ул.”Кракра” №12 и гр. София, р-н “Средец”, ул.”Цар Иван II” 

№8-10 ( по обособена позиция 5); 

12. Обособена позиция №12 - Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството  на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

София, р-н “Средец”, кв. “Яворов”, бл.26, вх.А и вх.Б ( по обособена позиция 6); 
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13. Обособена позиция №13 -  Упражняване на инвеститорски контрол по време на 

строителството  на многофамилни жилищни сгради с административни адреси:  

- гр. София, р-н “Средец”, ул.”Витоша” №39 ( по обособена позиция 1),  

- гр. София, р-н “Средец”, ул.”Петър Парчевич” №44 и гр. София, р-н “Средец”, ул.”Хан 

Аспарух” №48 ( по обособена позиция 2), 

- гр. София, р-н “Средец”, ул. ”Авицена”№44, гр. София, р-н “Средец”ул.”Светослав 

Тертер”№20 и гр. София, р-н “Средец”, ул.”Цар Иван Асен” №60 (обособена позиция 3);  

- гр. София, р-н “Средец”, ул.”13 март” №15 и гр. София, р-н “Средец”, ул. ”Л.Каравелов” 

№6, вх.А и вх.Б ( по обособена позиция 4);  

- гр. София, р-н “Средец”, ул.”Кракра” №12 и гр. София, р-н “Средец”, ул.”Цар Иван II” 

№8-10 ( по обособена позиция 5);  

- гр.София, р-н “Средец”, кв. “Яворов”, бл.26, вх.А и вх.Б (по обособена позиция 6) 
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СОФИЯ, 2016 г. 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

ЧАСТ   I 

 

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от 

Агенцията по обществени поръчки 

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията 

по обществени поръчки 

 

ЧАСТ   II 

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

Раздел І. Общи условия – стр.5-стр.11; 

Раздел ІІ. Технически спецификации-стр.11-стр.98; 

Раздел ІІІ. Изисквания към участниците –стр.98-стр.101; 

Раздел ІV. Критерии за подбор –стр.101-стр.109; 

Раздел V. Съдържание на офертите –стр.109-стр.111; 

Раздел VІ. Подаване на оферта –стр.111-стр.113; 

Раздел VІІ. Други условия –стр.113-стр.115. 

 

 ГЛАВА II.ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 

1./Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

2./ Предложение за изпълнение на поръчката (Образец №1); 

3./ Предложение за изпълнение на поръчката (Образец №1А); 

4./ Предложение за изпълнение на поръчката (Образец №1Б); 

5./ Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец №2); 

6./ Декларация за срок на валидност на офертата (Образец№ 3); 

7./ Декларация (Образец №4); 

8./ Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., 

изм. с ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ (Образец 0 5); 

9./ Ценово предложение (Образец № 6); 

10./ Ценово предложение (Образец № 6А); 

11./ Ценово предложение (Образец № 6Б); 

12./ Декларация по чл.54, ал.2 от ЗОП(Образец № 7); 

13./ Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици (Образец №7А); 

14./ Декларация за запознаване с условията на откритата процедура истроителната 

площадка (Образец № 8); 

15./ Проект на договор (Образец № 9); 
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16./ Проект на договор (Образец № 9.2); 

17./ Проект на договор (Образец № 9.3). 

 

ЧАСТ   I 

 

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от 

Агенцията по обществени поръчки 

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията 

по обществени поръчки 

ЧАСТ II.  

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. 1. Възложител  

Възложител на настоящата поръчка е кметът на район „Средец“ на основаниe 

Пълномощно № СОА16-КО17-190/15.04.2016г. на кмета на СО. Възложителят взема 

решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява 

обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. 

Процедурата се открива на основание чл. 73, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП. 

 

1.2. Описание на предмета на поръчката:   

Общата разгъната застроена площ на сградите, предмет на обществената поръчка е: 

16112,81 кв.м. 

 

Обособена позиция №1  

Строително-монтажни дейности на многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. София, р-н “Средец”, бул.”Витоша” №39 

Сградата е въведена в експлоатация през 1953 година.   

Общата разгъната застроена площ е 2815,42 кв.м. 

 

Обособена позиция №2   

Строително-монтажни дейности на многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. София, р-н “Средец”, ул.”Петър Парчевич” №44; 
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Сградата е въведена в експлоатация 1942 год. Общата разгъната застроена площ е 1714,69 

кв.м. 

Строително-монтажни дейности на многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. София, р-н “Средец”, ул.”Хан Аспарух” №48; 

Сградата е въведена в експлоатация през 1961 година. Общата разгъната застроена площ е 

887,52 кв.м. 

Общата разгъната застроена площ по Обособена позиция № 2 е 2602,21 кв.м. 

 

Обособена позиция № 3 

Строително-монтажни дейности на многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. София, р-н “Средец”, ул. ”Авицена”№44; 

Сградата е въведена в експлоатация през 1954г. Общата разгъната застроена площ е 

663,63 кв.м. 

Строително-монтажни дейности на многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. София, р-н “Средец”, ул.”Светослав Тертер”№20; 

Сградата е въведена в експлоатация през 1960г. Общата разгъната застроена площ е 

829,40 кв.м. 

Строително-монтажни дейности на многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. София, р-н “Средец”, ул.”Цар Иван Асен” №60; 

Сградата е въведена в експлоатация 1941 год. Общата разгъната застроена площ е 1586,20 

кв.м. 

Общата разгъната застроена площ по Обособена позиция № 3 е 3079,23 кв.м. 

 

Обособена позиция № 4 

Строително-монтажни дейности на многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. София, р-н “Средец”, ул.”13 март” №15; 

Сградата е въведена в експлоатация 1941 год. Общата разгъната застроена площ е 986,76 

кв.м. 

Строително-монтажни дейности на многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. София, р-н “Средец”, ул. ”Л.Каравелов” №6, вх.А и вх.Б; 

Сградата е въведена в експлоатация 1936 год. Общата разгъната застроена площ е 1618,76 

кв.м. 

Общата разгъната застроена площ по Обособена позиция № 4 е 2605,52 кв.м. 
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Обособена позиция № 5 

Строително-монтажни дейности на многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. София, р-н “Средец”, ул.”Кракра” №12; 

Сградата е въведена в експлоатация 1939 год. Общата разгъната застроена площ е 2196,33 

кв.м. 

Строително-монтажни дейности на многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. София, р-н “Средец”, ул.”Цар Иван II” №8-10; 

Сградата е въведена в експлоатация 1928 год. Общата разгъната застроена площ е 478,14 

кв.м. 

Общата разгъната застроена площ по Обособена позиция № 5 е 2674,47 кв.м. 

 

Обособена позиция № 6 

Строително-монтажни дейности на многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. София, р-н “Средец”, кв. “Яворов”, бл.26, вх.А и вх.Б; 

Сградата е въведена в експлоатация 1960 год.  

Общата разгъната застроена площ е 2335,96 кв.м. 

 

Обособена позиция №7  

Упражняване на строителен надзор по време на строителството  на многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес: гр. София, р-н “Средец”, ул.”Витоша” №39 

(по обособена позиция 1); 

 

Обособена позиция №8  

Упражняване на строителен надзор по време на строителството  на на 

многофамилни жилищни сгради с административни адреси: гр.София, р-н“Средец”, 

ул.”Петър Парчевич” № 44 и гр. София, р-н “Средец”, ул. ”Хан Аспарух” № 48 (по 

обособена позиция 2); 

 

Обособена позиция №9  

Упражняване на строителен надзор по време на строителството  на многофамилни 

жилищни сгради с административнн адреси: гр. София, р-н“Средец”, ул.”Авицена”№ 
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44, гр.София, р-н“Средец”, ул.”Светослав Тертер” № 20 и гр. София, р-н “Средец”, 

ул.”Цар Иван Асен” №60 ( по обособена позиция 3); 

 

Обособена позиция №10  

Упражняване на строителен надзор по време на строителството  на многофамилни 

жилищни сгради с административни адреси: гр. София, р-н “Средец”, ул.”13 март” 

№15 и гр. София, р-н “Средец”, ул. ”Л.Каравелов” №6, вх.А и вх.Б ( по обособена 

позиция 4) ; 

 

Обособена позиция №11  

Упражняване на строителен надзор по време на строителството  на многофамилни 

жилищни сгради с административни адреси: гр. София, р-н “Средец”, ул.”Кракра” №12 

и гр. София, р-н “Средец”, ул.”Цар Иван II” №8-10 ( по обособена позиция 5); 

 

Обособена позиция №12  

Упражняване на строителен надзор по време на строителството  на многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес: гр. София, р-н “Средец”, кв. “Яворов”, 

бл.26, вх.А и вх.Б ( по обособена позиция 6); 

 

Обособена позиция №13  

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството  на 

многофамилни жилищни сгради с административни адреси:  

- гр. София, р-н “Средец”, ул.”Витоша” №39 ( по обособена позиция 1),  

- гр. София, р-н “Средец”, ул.”Петър Парчевич” №44 и гр. София, р-н “Средец”, ул.”Хан 

Аспарух” №48 ( по обособена позиция 2), 

- гр. София, р-н “Средец”, ул. ”Авицена”№44, гр. София, р-н “Средец”ул.”Светослав 

Тертер”№20 и гр. София, р-н “Средец”, ул.”Цар Иван Асен” №60 (обособена позиция 3);  

- гр. София, р-н “Средец”, ул.”13 март” №15 и гр. София, р-н “Средец”, ул. ”Л.Каравелов” 

№6, вх.А и вх.Б ( по обособена позиция 4);  

- гр. София, р-н “Средец”, ул.”Кракра” №12 и гр. София, р-н “Средец”, ул.”Цар Иван II” 

№8-10 ( по обособена позиция 5);  

- гр.София, р-н “Средец”, кв. “Яворов”, бл.26, вх.А и вх.Б (по обособена позиция 6) 
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2. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката 

 В офертата на участника се представя ценово предложение за изпълнението на 

всяка отделна сграда от обособената позиция, съгласно приложените количествено-

стойности сметки /КСС/. Стойността за изпълнение общо за всички сгради /в една 

обособена позиция/ не трябва да надвишава прогнозната стойност по съответната 

обособена позиция. 

 2.1. Прогнозна стойност на поръчката е до 1 894 866,48 лв. (един милион 

осемстотин деветдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и шест лева и четиридесет 

и осем) без ДДС разпределени, както следва: 

1. Обособена позиция 1: 323 773,30  лева без ДДС /включени непредвидени                 

разходи до 10 %/. 

2. Обособена позиция 2: 299 254,15 лева без ДДС /включени непредвидени                 

разходи до 10 %/. 

3. Обособена позиция 3: 354 111,45 лева без ДДС  / включени  непредвидени   

разходи  до 10 %/. 

4. Обособена позиция 4: 299 634,80 лева без ДДС   / включени  непредвидени  

разходи   до 10 %/. 

5. Обособена позиция 5: 307 564,05 лева без ДДС / включени  непредвидени  

разходи  до   10 %/. 

6. Обособена позиция 6: 268 635,40 лева без ДДС /  включени  непредвидени  

разходи до   10 %/. 

7. Обособена позиция 7: 4 926,99 лева без ДДС. 

8. Обособена позиция 8: 4 553,87 лева без ДДС. 

9. Обособена позиция 9: 5 388,66 лева без ДДС. 

10. Обособена позиция 10: 4 559,66 лева без ДДС. 

11. Обособена позиция 11: 4 680,33  лева без ДДС. 

12. Обособена позиция 12: 4 087,93  лева без ДДС. 

13. Обособена позиция 13: 13 695,89  лева без ДДС. 

 

2.2. Начин на плащане   

 Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по 

„Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 
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сгради", а разплащането по дейности ще става чрез администрацията на район „Средец” 

на СО и на база на механизма за разплащане, описан в Методическите указания по 

Националната програма, публикувани на интернет-страницата на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройство: http://mrrb.government.bg/?controller= 

category&catid=117 и съгласно проекта на договор към документацията за участие. 

Плащанията ще се извършват под формата на авансово (в случай, че такова е заявено от 

Изпълнителя), междинни и окончателно плащане, като начина на плащане е посочен в 

чл.2 и чл.3 от Проект на договора /образец9/ от настоящата документация.  

3. Обособени позиции 

Всеки участник има право да представи оферта само за една обособена позиция 

по настоящата поръчка. 

4. Възможност за представяне на варианти в офертите 

Няма възможност за представяне на варианти в офертите. 

5. Срок за изпълнение на обществената поръчка 

В своето предложение участникът представя срок за изпълнение за всяка отделна 

сграда от обособената позиция, като времето за изпълнение общо за всички сгради /в една 

обособена позиция/ не трябва да надвишава максималния срок на съответната обособена 

позиция. 

Максималният срок за изпълнение по обособените позиции е както следва:  

Обособена позиция 1: Срокът за изпълнение на строителството е не по-кратък от 60 

календарни дни и не по-дълъг от 120 календарни дни, като срокът за изпълнение на 

строително-ремонтните работи започва да тече след откриване на строителна площадка. 

Обособена позиция 2: Срокът за изпълнение на строителството е не по-кратък от 60 

календарни дни и не по-дълъг от 120 календарни дни, като срокът за изпълнение на 

строително-ремонтните работи започва да тече след откриване на строителна площадка. 

Обособена позиция 3: Срокът за изпълнение на строителството е не по-кратък от 60 

календарни дни и не по-дълъг от 120 календарни дни,  като срокът за изпълнение на 

строително-ремонтните работи започва да тече след откриване на строителна площадка. 

Обособена позиция 4: Срокът за изпълнение на строителството е не по-кратък от 60 

календарни дни и не по-дълъг от 120 календарни дни,  като срокът за изпълнение на 

строително-ремонтните работи започва да тече след откриване на строителна площадка. 

http://mrrb.government.bg/?controller=%20category&catid=117
http://mrrb.government.bg/?controller=%20category&catid=117
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Обособена позиция 5: Срокът за изпълнение на строителството е не по-кратък от 60 

календарни дни и не по-дълъг от 120 календарни дни,  като срокът за изпълнение на 

строително-ремонтните работи започва да тече след откриване на строителна площадка. 

Обособена позиция 6: Срокът за изпълнение на строителството е не по-кратък от 60 

календарни дни и не по-дълъг от 120 календарни дни,  като срокът за изпълнение на 

строително-ремонтните работи започва да тече след откриване на строителна площадка. 

Обособена позиция 7: от регистрационния индекс до не по-късно от 20 дни след 

въвеждане на обекта в експлоатация и включва срокове за изпълнение на отделните 

дейности съгласно техническото предложение на участника. 

Обособена позиция 8: от регистрационния индекс до не по-късно от 20 дни след 

въвеждане на обекта в експлоатация и включва срокове за изпълнение на отделните 

дейности съгласно техническото предложение на участника. 

Обособена позиция 9: от регистрационния индекс до не по-късно от 20 дни след 

въвеждане на обекта в експлоатация и включва срокове за изпълнение на отделните 

дейности съгласно техническото предложение на участника. 

Обособена позиция 10: от регистрационния индекс до не по-късно от 20 дни след 

въвеждане на обекта в експлоатация и включва срокове за изпълнение на отделните 

дейности съгласно техническото предложение на участника. 

Обособена позиция 11: от регистрационния индекс до не по-късно от 20 дни след 

въвеждане на обекта в експлоатация и включва срокове за изпълнение на отделните 

дейности съгласно техническото предложение на участника. 

Обособена позиция 12: от регистрационния индекс до не по-късно от 20 дни след 

въвеждане на обекта в експлоатация и включва срокове за изпълнение на отделните 

дейности съгласно техническото предложение на участника. 

Обособена позиция 13: от регистрационния индекс и е за целия период на изпълнение на 

строителството, включително времето до датата на подписване на Констативен акт обр.15 

 

IІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

  6. При изпълнение на СМР следва да се спазват следните технически 

спецификации: 

 6.1. При изпълнение на СМР следва да се спазват правилата и нормите на 

действащото законодателство. 
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6.2. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с изготвените проекти, предмет на 

настоящата поръчка и Количествено - стойностни сметки /КСС/. 

6.3. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да 

са придружени с „Декларация за съответствие” съгласно Наредба за съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета 

с ПМС № 325 от 06.12.2006 г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с 

технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни 

или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски 

стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.  

 

Обособена позиция №1 

 

Строително-монтажни дейности на многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. София, р-н “Средец”, бул.”Витоша” №39; 

Многофамилна жилищна сграда с адрес: бул.”Витоша” №39, р-н “Средец”, гр. София се 

състои от 8 надземни нива: сутерен, партер, мецанин, пет жилищни етажа и подпокривно 

ниво. 

Входът е от бул. Витоша през проход, който свързва булеварда с вътрешния двор.  

В сутерена са разположени мазата, абонаментна станция и общи помещения. Това ниво е 

изцяло под нивото на тротоара, едва във вътрешния двор има четири помещения с 

прозорци. 

На партера са развити два броя луксозни магазини; фасадите и витрините са добре 

оформени – с подходящи материали и рекламни табели. 

Конструктивната височина на етажа е 3,80m. Следващото ниво – мецанин е собственост 

на БАН – всички апартаменти са обединени в общ единадесет стаен обект. 

Конструктивната височина е 2,90m, каквато е височината на следващите 5 етажа с 

жилищно предназначение. На всеки етаж са развити по 4 броя апартаменти, съответно по 

2 апартамента с изложение към булеварда т.e. запад и два на изток – към вътрешния 

просторен двор. 

В подпокривното пространство са развити тавански складови помещения към всеки един 

от апартаментите. Жилищната сграда е въведена в експлоатация през 1953та 

година.Сградата е изградена между две сгради на калкан в сключено застрояване, какъвто 

е характера на булеварда.  
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Етажите са достъпни през вътрешна двураменна стълба с директно осветление и 

евакуация. 

Сградата е въведена в експлоатация през 1953 година.  Общата разгъната застроена 

площ е 2815,42 кв.м. 

Предвидени са да се извършат следните енергоспестяващи мерки: 

- Енергоспестяваща мярка: подмяна на стара дървена и метална дограма по апартаменти и 

общи части в сградата 

Енергоспестяваща мярка: полагане на топлоизолационна система тип EPS с δ= 8 сm и с 

коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK 

Енергоспестяваща мярка: полагане на топлоизолационна система тип каменна вата с δ= 12 

сm, плътност 24 кg/m³ и коефициент на топлопроводност λ≤0,04 W/mK по покриви 

Енергоспестяваща мярка: полагане на топлоизолационна система тип EPS с δ= 8 сm и 

коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK по еркери 

Целта на проекта е чрез предложените, съобразени със съвременните нормативи и 

строително-технически възможности, да се осигури икономия на енергия и 

топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване на здравето и живота на 

хората, обезпечаване на съвременен комфорт на обитаването и едновременно с това да 

подобри общия естетически вид на сградата. 

Обект на част архитектура са следните мерки: 

Мерки свързани с повишаване на енергийната ефективност на сградата. 

От обстоятелствения доклад за настоящата енергийна ефективност на сградата 

произлизат конкретни констатации: относно състоянието на ограждащите зидове, 

остъкляването на терасите и балконите, както и състоянието на покривните конструкции и 

покрития. Предвижда се подмяна на останалата дървена дограма с PVC такава, монтиране 

на топлоизолация по ограждащите зидове и възстановяване на покривните конструкции и 

покрития. 

Мярка за енергоспестяване B1: Подмяна на дограма  

Съществуващо положение 

По-голямата част от дограмата в жилищата е подменена с PVC или алуминий. По 

фасада запад – изцяло, а по източната фасада – частично. Изцяло за подмяна са 

покривните табакери.  

Описание на мярката 
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Предвижда се тотална подмяна на останалата дограма: демонтаж на дървената 

двукатна, дървената и метална единично остъклена по помещения, лоджии и балкони. 

Подмяната ще се осъществи с PVC петкамерна дограма с двоен стъклопакет с ниско 

емисионно външно стъкло с λ≤1.70W/mK. По приложената спецификация, където са 

отразени всички изискуеми параметри: размери, помещения, отваряемост и пр. Дограмата 

се комплектува с външни подпрозоречни плотове от  полиран варовик с ширина 35см. 

От одитния доклад и от желанието на собствениците произлиза намерението да 

бъдат остъклени останалите неостъклени балкони по западната фасада. При разработката 

на проекта за остъкляването сме се стремили да се уеднаквят стила, начина на избор на 

членение и отваряемост. Доставка и монтаж на покривни табакери с коефициент на 

топлопреминаване ≤1.90W/mK по таванските помещения. В рамките на прозорците и 

други отвори по фасадите се предвиждат ивици XPS с δ=2см, и λ≤0.035 W/mK по 

страниците, щуровете и под варовиковите первази, включително лепило, армировъчна 

мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и пр. изисквания към 

перфектното техническо изпълнение. 

Парапети – съгласно Наредба №7 от 2013г. всички парапети на неостъклените 

балкони трябва да бъдат приведени към h=1.05м.  

Мярка за енергоспестяване B2: Топлинно изолиране на външни стени  

Съществуващо положение 

Обследването на строителното състояние на жилищната сграда на базата на 

събрана първична информация, анализ на съществуващото положение, моделното 

изследване със софтуерен продукт EAB  и пр. информации стига до извода, че стените са 

в добро конструктивно отношение, но не осигуряват изискваните параметри за топлинен 

комфорт. Обобщеният коефициент на топлопроводимост по всички фасадни стени на 

сградата е U=1.79W/m
2
K, който е по-голям от референтния за 2009г. U=0.35W/m

2
K. 

Описание на мярката 

Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=8см и 

коефициент на топлопроводност λ≤0.035 W/mK - включително лепило, армировъчна 

мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна 

екстериорна мазилка по основната повърхнина, както и по стените на неостъклените 

балкони и лоджии.  

Доставка и монтаж на топлоизолационни системи по страниците на прозорци и 

балконски врати тип XPS δ=2см, с широчина до 30см с коефициент на топлопроводимост 
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λ≤0.03 W/mK (включително лепило, армировъчна мрежа, шпакловка, ъглови профили, 

крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка). 

По съществуващите парапети на остъклените и неостъклени балкони от външната 

страна, както и по таваните на балкони и лоджии ще бъде поставена топлоизолация тип 

EPS, δ=8см и λ≤0.035 W/mK (включително лепило, армировъчна мрежа, шпакловка, 

ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна 

мазилка) по западната фасада. 

След полагане на предписаните енергоспестяващи мерки, обобщеният коефициент 

за топлопреминаване на всички фасадни стени на сградата ще стане U=0.49W/m
2
K. 

Мярка за енергоспестяване B3: Топлинно изолиране на покрив 

 Съществуващо положение. 

 Покривите на сградата са 4 типа: първи и втори типове са скатни студени покриви - 

основен покрив на сградата, покрити с керемиди; трети тип скатен топъл, покрит с 

керемиди и четвърти тип плосък топъл покрив (покрив тераси). 

 Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите е U=1.18W/m
2
K, 

който е по-голям от референтния за 2009г – U=0.26W/m
2
K. 

 Описание на мярката. 

Предвижда се топлинно изолиране на покрива, което да доведе до намаляване на 

обобщеният коефициент на топлопреминаване от U=1,18 W/m2K до U=0,43 W/m2K. 

Демонтаж на покрив (вкл. керемиди и летвена обшивка) със сваляне. 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≤ 0,04 Wm/K по стоманобетоновите скатовете на покривната 

конструкция и затваряне с пожароустойчив гипскартон. Доставка и монтаж на дъсчена 

обшивка с δ=2,5 сm за покриване. Полагане на битумен грунд върху дъсчена обшивка. 

Хидроизолация с два пласта воалит на газопламъчно залепване. Покриване с нови 

керемиди на 100 % от площа на скатнити покриви. Предвижда се и подмяна на цялото 

отводняване на покрива, в това число улуци, казанчета, ламаринени обшивки и 

водосточни тръби. Възстановяване на мазилки по комини; изграждане на шапки; 

изпълнение на ламаринени поли под керемидите. След изпълнение на енергоспестяващите 

мерки, обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите ще стане U=0,43 

W/m²K. 

Мярка за енергоспестяване B4: Топлинно изолиране на под 

Съществуващо положение. 
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Установени са пет типа подове, както следват: първи и втори типове - под над 

неотопляем сутерен с различни по вид настилки, а трети, четвърти и пети типове - са 

подове граничещи с външен въздух  (еркери). По тавана на прохода (еркер - трети и 

четвърти типове под) има направен окачен таван с водоустойчив гипскартон на 

конструкция с минерална вата с δ= 6 сm и външна мазилка. По останалата част от 

подовете няма поставени топлоизоизолационни системи.    

Обобщеният коефициент на топлопреминаване през подовете е U=0,61 W/m²K, 

който е по-голям от референтния за 2009 г. - U=0,33 W/m²K.   Ще бъдат изпълнени 

енергоспестяващите мерки по нетоплоизолираните подове, граничещи с външен въздух. 

Описание на мярката. 

Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 8 сm и с коеф. на 

топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, 

крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по дъна на 

остъклени лоджии (еркери - Тип 5) и и XPS, δ=2см и λ≤0.035 W/mK (включително лепило, 

армировъчна мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на 

цветна силикатна екстериорна мазилка) под балконите на източната фасада.  След 

изпълнение на енергоспестяващите мерки, обобщеният коефициент на топлопреминаване 

на подовете ще стане U=0,57 W/m²K 

При изпълнението на всички мерки изпълнителят е задължен да използва 

материали и системи, които притежават необходимите сертификати за качество и 

гаранция, в съответствие с действащите норми и стандарти. 

При полагането на топлоизолациите да се спазват всички правила на 

технологичната последователност на строителната реализация като: изчукване на 

подкожушената мазилка до достигане на здрава в съседно поле такава, след което да 

се пристъпи към възстановяване на липсващото поле чрез шприцоване на основата с 

циментов разтвор или други подходящи материали за осигуряване на равна и здрава 

повърхност за полагане на топлоизолационните плоскости. 

I .ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ  

Параметри –заснемане      

ЗП = 347.5 м
2
  РЗП = 2815.42 м

2 
V =9283 м

2 

 

Параметри след полагане на топлоизолацията: 

ЗП= 349.5 м
2
  РЗП= 2845.32 м

2 
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Мерки свързани с благоустрояването на сградата 

Климатици: 

Преди полагането на топлоизолационните пластове в съществуващата мазилка и 

зид да бъдат положени гофрирани тръби с цел да бъде установена и обезпечена 

безпрепядствена връзка между външното и вътрешното тяло на климатиците. 

Проектът определя точните места за поставяне на външните климатични тела, 

съобразени с начина на отвеждане на конденза. Предвидени са декоративни кутии от 

панели от неръждаема метална мрежа за скриване на телата. 

Новите външни конзоли за външните климатични тела трябва да са съобразени с 

дебелината на топлоизолационната система. При изпълнение да се гледа архитектурният 

детайл и детайла на фирмата производител. 

Задължително е околното да бъде подготвено преди завършването на 

топлоизолацията при терена. Приложен е детайл за завършване на топлоизолацията при 

тротоарите. 

Преди завършването на топлоизолацията да бъде обезпечена преработката на 

тротоарите и достигането на необходимото ниво. 

 

 Обособена позиция №2 

 

Строително-монтажни дейности на многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. София, р-н “Средец”, ул.”Петър Парчевич” №44; 

Многофамилна жилищна сграда с адрес: ул.”Петър Парчевич” №44, р-н “Средец”, гр. 

София се състои от 6 надземни и 1 полуподземен етаж. Надземната част се състои от 6 

жилищни етажа и от подпокривно пространство. Полуподземният етаж се състои от  

мазета, абонатна станция. Жилищните нива на кота 0.00, +3.15, +12.60 се състоят от три 

апартамента, а останалите нива от два апартамента. Подпокривното  пространство се 

състои от тавански помещения и портиерно. 

Жилищната сграда е с архитектурен облик характерен за 40-те години на миналия век.  Тя 

е изградена като свързано застрояване, но калканите не са изцяло покрити - западният 

калкан е частично покрит, а източният е изцяло открит. Входът е от север, от страна на 

улицата и е подчертан с архитектурно оформена рамка и козирка. 
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Сградата е въведена в експлоатация 1942 год. Общата разгъната застроена площ е 1714,69 

кв.м. 

Предвидени са да се извършат следните енергоспестяващи мерки: 

- Енергоспестяваща мярка: подмяна на стара дървена и метална дограма по апартаменти и 

общи части в сградата; 

- Енергоспестяваща мярка: полагане на топлоизолационна система тип EPS с δ= 8 сm, с 

коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK; 

- Енергоспестяваща мярка: полагане на топлоизолационна система тип каменна вата с δ= 

12 сm, с коефициент на топлопроводност λ≤0,04 W/mK по покриви 

- Енергоспестяваща мярка: полагане на топлоизолационна система тип ХPS с δ= 8 сm, с 

коефициент на топлопроводност λ≤0,03 W/mK по външни стени на неотопляем сутерен 

(цокъл сграда); 

- Eнергоспестяващи мерки по сградни инсталации: Топлоизолиране на тръбна мрежа за 

вътрешно отоплителна инсталация в сутерен за ВОИ и БГВ. 

Предмет на проекта  

Целта на проекта е чрез предложените, съобразени със съвременните нормативи и 

строително-технически възможности, да се осигури икономия на енергия и 

топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване на здравето и живота на 

хората, обезпечаване на съвременен комфорт на обитаването и едновременно с това да 

подобри общия естетически вид на сградата. 

Обект на част архитектура са следните Мерки: 

 Мярка за енергоспестяване No1: Топлинно изолиране на външни стени  

 Съществуващо положение 

 Фасадните стени в сградата са пет типа. Основно те се състоят от тухлена зидария 

от плътни тухли с δ= 28 сm и стоманобетонови елементи. Няма поставени 

топлоизолационни системи по фасадите в сградата. 

- първи тип:  Вътрешна м-ка 2см,  Тухлен зид 28см, Външна м-ка 2см, Мозайка 2см, 

- втори тип:  Вътрешна м-ка 2см,  Стоманобетон 28см, Външна м-ка 2см, Мозайка 2см 

- трети: Вътрешна м-ка 2см, Тухлен зид 28см, Външна м-ка 3см.,  

- четвърти: Вътрешна м-ка 2см, Стоманобетон 28см, Външна м-ка 3см. 

- пети: Гипсокартон, XPS – 5см, Тухлен зид 28см, Външна м-ка 3см. 

 Обобщеният коефициент на топлопреминаване по всички фасади на сградата е 

U=1,82 W/m²K, който е по-голям от референтния за 2009 г. - U=0,35 W/m²K. 
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 Описание на мярката 

 Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 8 сm и с коеф. на 

топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, 

крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка). Доставка и 

монтаж на тополоизолационна система пo страници на прозорци, тип ХPS, δ=2 сm, с 

широчина до 25 сm с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, 

шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна 

екстериорна мазилка). Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, δ=8 сm 

и с коеф. на топлопроводност λ≤0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, 

крепежни елементи и полагане на мозаечна минерална мазилка) в/у външни стени на 

неотопляем сутерен (цокъл сграда). След изпълнение на енергоспестяващите мерки, 

обобщеният коефициент на топлопреминаване на фасадните стени ще достигне U=0,35 

W/m²K. 

 По всички тавани на открити тераси и по плътните парапети по фасада север да се 

положи само дълбокопроникващ грунд, шпакловка и цветна екстериорна силикатна м-ка, 

без полагане на топлоизолационна система. А по плътните парапети на фасада юг се 

положи топлоизолационна с-ма тип EPS, δ= 8 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 

W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и 

полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка). 

 С цел запазване архитектурния дух на сградата, Фасада Север да се изпълни с  

членения по мазилката – вертикални и хоризонтални, по проект. 

 Предвидени са съпътстващи СМР, свързани с топлинно изолиране на външни 

стени, именно демонтаж на съществуващи водосточни тръби и монтаж на нови от 

поцинкована безшевна ламарина след монтажа на топлоизолацията по фасадите. 

 Мярка за енергоспестяване No2: Подмяна на съществуващата дограма с PVC, 

остъклени с двоен стъклопакет 

 Съществуващо положение 

 Неподменената дървена дограма е монтирана преди около 70 години, което е 

предпоставка за висока инфилтрация в сградата. Останалата част от дограмата е 

подменена с PVC и алуминиеви профили с двоен стъклопакет. 

  

Описание на мярката 
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 Демонтаж на стара дървена дограма по апартаменти и общи части в сградата, 

доставка и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно 

външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, петкамерна – по 

приложена спецификация.  Доставка и монтаж на метална входна врата към двора, обков и 

остъкляване със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване ≤ 2,20 W/m²К. Доставка 

и монтаж на покривни табакери (0,40/0,60 m) c коефициент на топлопреминаване ≤ 1,90 

W/m²К – по тавански помещения. 

 Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз с широчина до 

30 сm. по всички прозорци и вътрешен PVC по тези, които подлежат на подмяна.  

 Да се остъкли източния балкон на Ап. 14, като се изгради плътен парапет на 

мястото на ажурния с Н=105см. 

 Парапети – съгласно Наредба №7 от 2013г. трябва да бъдат приведени към h=1.05м 

всички парапети на неостъклените балкони, които не отговарят на изискванията на 

Наредбата. За целта да се монтират стоманени ръкохватки захванати към съществуващия 

плътен парапет(По Детайл 11 от проекта), като по терасите на фасада Север, преди 

монтажа на ръкохватките да се  демонтират старите ажурни части, които не отговарят на 

оказаната височина.   

 Цялостно боядисване на стълбищна клетка.  

Да се подмени вратата отделяща мазетата в сутерена от стълбищната клетка с нова 

врата  отговаряща  на правила за пожарна безопасност –огнеустойчивост ЕI90.  

 Мярка за енергоспестяване No3: Топлоизолация на покрив 

 Съществуващо положение 

 Покривите в сградата представляват четири типа, както следва:  

 Необходимо е да се въведат енергоспестяващи мерки за намаляване на загубите 

през покривите на сградата. 

 - първи тип (скатен-студен):  Керемиди – 2см, Кал -2см,  Дъсчена обшивка – 

2,5см ,Въздух -  210см, Циментова з-ка -3см, Стоманобетон 10см., Вътрешна м-ка 2см. 

 - втори тип (скатен-студен):  Керемиди – 2см, Кал -2см,  Дъсчена обшивка – 

2,5см, Въздух -  80см, Стоманобетон 10см.,  Въздух -  30см, Каратован- 2см 

 - трети (скатен-студен): Керемиди – 2см, Кал -2см, Дъсчена обшивка – 2,5см, 

Въздух -  80см, Стоманобетон 10см., Въздух -  30см, Гипсокартон 

 - четвърти (покрив тераси): Теракот – 1см, Циментово лепило -1см, Мозайка – 

3см, Циментова з-ка -4см, Стоманобетон 12см., Циментова з-ка -2см 
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 Като цяло скатните покриви са в лошо състояние, открити са нарушения в 

дъсчената обшивка, констатирани са течове. Обобщен коефициент на топлопреминаване 

на покривите е U=1,16 W/m²K, който е по- голям от референтния за 2009 г. - U=0,27 

W/m²K.  

 Описание на мярката 

 Подмяна на изгнили елементи от покривната конструкция, както и на цялата 

дъсчена обшивка по скатните покриви. Полагане на битумен грунд и битумизирана 

мушама. Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от площта 

на скатните покриви. Доставка и монтаж на топлинна изолация от каменна вата на рула, с 

плътност 24 кg/m³), δ=12 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,04 Wm/²K по покривната 

конструкция с окачен таван от негорим гипскартон по скатовете на всички скатни 

покриви. Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 8 сm и с коеф. на 

топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, 

крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по надзид на 

покривите. Предвижда се и подмяна на цялото отводняване на покрива, в това число 

улуци, казанчета, ламаринени обшивки и водосточни тръби. Възстановяване на мазилки и 

шапки по комини.  

 Изграждане на нова мълниезащитна инсталация.  

 След изпълнение на енергоспестяващите мерки, обобщеният коефициент 

на топлопреминаване на покривите ще стане U=0,46 W/m²K. 

 Мярка за енергоспестяване No4: Топлоизолиране на тръбна мрежа за 

вътрешно отоплителна инсталация в сутерен ВОИ 

 Съществуващо положение 

 Отоплителната инсталация е с топлоносител вода 90/70 оС. 

 Разпределителната мрежа е тип „Тихелман”, изпълнена с черни газови тръби, 

топлоизолирани в сутерена със стъклена вата, с азбестово-циментова обмазка, 

компрометирана в някои участъци. Това води до загуба на топлинна енергия от 

топлообмен с околния въздух. Вертикалите и аншлусите също са изпълнени с черни 

газови тръби. Отоплителните тела са основно чугунени радиатори с неизчерпан 

експлоатационен ресурс и нови алуминиеви. Радиаторната арматура е с монтирани 

термостатични вентили. Поапартаментното отчитане на 

консумираната топлоенергия за отопление става с уреди за дялово отчитане. Тръбната 

мрежа е в задоволително общо състояние. В някои апартаменти са изградени обзидани 
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печки на твърдо гориво, но те почти не се използват и не са включени в енергийния 

баланс.  

Собствениците на ап. № 1 са се отказали от отопление с ТЕЦ, като са преминали изцяло 

на електроенергия. Поддържането на нормативните температури в част от помещенията 

става с конвенционални отоплителни уреди на електроенергия или с термопомпени 

агрегати въздух/въздух на директно изпарение, с вътрешни тела за висок стенен монтаж, и 

външни, монтирани по фасади. Те работят както в режим на охлаждане, така и в режим на 

отопление. Връзката между вътрешните и външните тела се осъществява с медни тръби 

топлоизолирани с 9 mm микропореста гума. 

 Описание на мярката 

 Полагане на тръбна изолация синтетичен каучук 13 mm. на тръбната мрежа на ВОИ 

в сутерена.  

 Мярка за енергоспестяване No5: Топлоизолиране на тръбна мрежа БГВ 

 Съществуващо положение 

 В сградата има изградена централизирана инсталация за топла вода. 

 Снабдяването с необходимото количество се осъществява от абонатната станция, 

през пластинчат топлообменнк 100kW. ЦП е „WILO” ZRS 15/4-1 P, Обследване за 

енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда р-н „Средец“, ул. „Петър 

Парчевич“ № 44, гр.София Страница 56 от 68 eдностепенна с N=0,065kW. 

  Преди топлообменника е монтиран водомер, отчитащ цялото количество 

подгрявана вода. Хоризонталната тръбна мрежа в сутерена е изпълнена с поцинковани 

тръби, топлоизолирани с въжета стъклена вата с азбестовоциментова обмазка, липсваща в 

някои участъци. Това води до загуба на топлинна енергия от топлообмен с околния 

въздух. Подменени са вертикалните щрангове в част от апартаментите, като новите са 

изпълнени с PVC 

тръби. Поапартаментното отчитане на консумираните количества топла вода става с 

персонални водомери. За аварийни нужди са монтирани електрически обемни бойлери с 

V=50 и 80 ltr, N=3,0kW. 

 Описание на мярката 

 Полагане на тръбна изолация синтетичен каучук 19mm на тръбната мрежа за БГВ в 

сутерена. 

Мерки свързани с благоустрояването на сградата 

Климатици 



                                                                

23 

 

Проектът определя точните места за поставяне на външните климатични тела, 

съобразени с начина на отвеждане на конденза. Предвидени са декоративни кутии от 

панели от неръждаема метална мрежа за скриване на телата. 

Новите външни конзоли за външните климатични тела трябва да са съобразени с 

дебелината на топлоизолационната система. 

 Възстановяване на съществуващите парапети на терасите, преодоляващи 

денивелацията спрямо терена. 

Задължително е околното да бъде подготвено преди завършването на 

топлоизолацията при терена. Приложен е детайл за завършване на топлоизолацията при 

тротоарите. 

 При изпълнението на всички мерки изпълнителят е задължен да използва 

материали и системи, които притежават необходимите сертификати за качество и 

гаранция, в съответствие на действащите норми и стандарти. 

 

Строително-монтажни дейности на многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. София, р-н “Средец”, ул.”Хан Аспарух” №48; 

Многофамилна жилищна сграда с адрес: ул.”Хан Аспарух” №48, р-н “Средец”, гр. София 

се състои от 5 надземни и 1 полуподземен етаж. Надземната част се състои от 4 жилищни 

етажа и подпокривно пространство, а полуподземната - от 7 мазета, абонатна станция, 

гараж и баня с WC. 

На жилищните етажи са разположени по два апартамента, само на третия етаж - един. 

Покривът на сградата е многоскатен, с покривни табакери. Той е със сложна 

конфигурация, с различни нива и наклони. Покривната конструкция е дървена, състояща 

се от ребра, дъсчена обшивка и керемиди тип „марсилски”.  

Сградата е въведена в експлоатация на два етапа. Първият етап е въведен в експлоатация 

през 1929 г. и включва полуподземния етаж и два жилищни етажа. Вторият етап включва 

надстрояването над втория етаж – трети и четвърти жилищен етаж, и покрив. Оформеното 

подпокривно пространство е предвидено за жилищни нужди и там е разположено второто 

ниво на мезонета Ап.7. Въведена е в експлоатация през 1961 година. 

 Общата разгъната застроена площ е 887,52 кв.м. 

Предвидени са да се извършат следните енергоспестяващи мерки: 

- Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма 

- Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени 
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- Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив 

- Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под 

- Енергоспестяваща мярка 5: Топлинно изолиране на тръбна разводка за ВОИ и за БГВ 

Предмет на проекта: 

Целта на проекта е чрез предвидените строително- монтажни  работи, да се осигури 

икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване 

здравето и живота на хората, и едновременно с това да подобри общия естетически вид на 

сградата. 

Мерки свързани с повишаване на енергийната ефективност на сградата. 

В проекта да са заложени всички мерки описани в доклада от обследването на 

сградата, също и такива възникнали допълнително във времето след изготвяне на 

докладите. 

Обект на тази разработка са мерки: 

Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма 

Съществуващо положение 

Неподменените прозорци и вратите по фасадите на жилищните етажи са 

дървени двукатни. Недоброто им състоянието е предпоставка за увеличаване 

на инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените части: изметнати и 

напукани елементи на дървената рамка, напукан и липсващ  маджун. 

Дограмата в стълбищната  клетка е алуминиева. Прозорците на неотопляемия 

сутерен са с дървени единични рамки. На някои от тях остъкляването липсва. 

Описание на мярката 

Мярката включва подмяна на старата дървена дограма на жилищните 

етажи и на сутерена с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно 

нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.70 

W/m2К. Входните врати се подменят с АL дограма с коефициент на 

топлопреминаване 2,00 W/m2K. 

Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща 

мярка Подмяна на дограма, които не водят до пряка икономия на енергия, но са 

необходими за цялостното изпълнение: 
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Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени 

Съществуващо положение 

Външни стени на сградата не са топлоизолирани. Коефициентът им на 

топлопреминаване U= 1,61 W/m2K е много по-голям от нормативния за 2009г. - U= 

0,35 W/m2K. 

Описание на мярката 

Мярката включва топлоизолиране от външната страна на неизолираните 

фасадни стени с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8 cm и коефициент на 

топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни 

елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка), както и 

тополоизолационна система пo страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2 cm, ширина 20 сm с 

коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, 

ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна 

мазилка). Коефициентът на топлопреминаване на тухлените стени намалява от U= 1,61 

W/m2K на U= 0,33 W/m2K. 

 Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма 

 Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно 

ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1.70 

W/m2К, пет камерна - по спецификация 

 Доставка и монтаж АL дограма с коефициент на 

топлопреминаване 2,00 W/m2K - входни врати 

 Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна врата 

 Вътрешно обръщане на дограма (вкл. гипсова шпакловка, ъгъл с 

мрежа и т.н.) 

 Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз 

с ширина до 30см 

 Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз 

 Доставка и монтаж на метална врата (EI 90) при вход на складов 

етаж. 
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Общата площ на стените подлежащи на топлинно изолиране е 479 m2, 

като в нея са включени и плътните части  на терасите, които подлежат или са 

остъклени. 

По стени на сутерена над ниво на терена се предвижда да се положи 

тополоизолационна система тип XPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 

W/mK. 

Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща 

мярка Топлинно изолиране на външни стени, които не водят до пряка икономия на 

енергия, но са необходими за цялостното изпълнение: 

 Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна 

система по фасади (вкл. страници на дограма); 

 Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 8 см и с коеф. 

на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и 

крепежни елементи) в/у външни стени 

 Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, δ= 8 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 НА СГРАДАТА 

 Доставка и монтаж на тополоизолационна система по страници на прозорци, 

тип ЕPS, δ=2.0 см, ширина 30 см. с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. 

лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) 

 Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) 

по външни топлоизолирани стени и страници, включително грундиране 

 Полагане на цветна акрилна екстериорна МОЗАЙКА (съгласно цветен проект) 

по ЦОКЪЛ СГРАДА 

 Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле 

 Демонтаж и преместване на подходящи места на кабели и тръби по фасадите 

 Изкърпване вароциментова мазилка по фасади, балюстри балкони, челa, 

стълбище и стрехи, вкл. очукване 

 Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа на стрехи, 

страници и дъна тераси 

 Шпакловка с мрежа Стрехи, балкони, страници балкони, челa, главен вход 

и др.  Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка 

 (съгласно цветен проект) по стрехи и страници и дъна. 
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Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив 

Съществуващо положение 

Покривът на сградата е 5 типа, като в по-голямата си част е дървен скатен - с 

въздушен слой. Топлоизолация не е монтирана. Обобщеният коефициент на 

топлопреминаване на покривите е U= 2,64 W/m2K, който е по-голям от 

нормативния за 2009г. - U= 0,28 W/m2K. 

Описание на мяркатa 

Мярката предвижда монтаж на топлоизолация от минерална вата между 

ребрата на дървената покривната конструкция и затваряне с пожароустойчив 

гипсокартон. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите намалява 

от U= 2,64 W/m2K, на U= 0,33 W/m2K. 

Скатният покрив е в недобро състояние. Констатирани са следи от системни 

течове, в резултат на което е компроментирана дървената конструкция на покрива. 

Покривът трябва задължително да бъде ремонтиран преди изпълнение на 

енергоспестяващи мерки. 

Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща 

мярка Топлинно изолиране на покрив, които не водят до пряка икономия на енергия, 

но са необходими за цялостното изпълнение: 

 Доставка и полагане на топлинна изолация от стъклена вата на рула, с плътност 

около 24 кг./m³), δ=16 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,042 Wm/2K между ребрата 

на дървения покрив и върху СТБ плочи 
 Доставка и монтаж на пожароустойчив гипсокартон за обшиване на дървената 

конструкция (отвътре) върху положената топлоизолация от минерална вата, 

включително полиетиленово фолио за пароизолация. 

 Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, δ= 8 см и с коеф. на 

топлопроводност λ=0,035 W/mK - малки покриви над жилищни помещения - фасади 

север и юг 
 Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, δ= 5 см и с коеф. на 

топлопроводност λ=0,035 W/mK - покривна тераса над жилищни помещения - фасада юг 

 Закрепване на бичмета, доставка, кроене и полагане на битумни ХИ-един пласт 

АРР-3-3,5кг/м2 и битумни шиндли - върху малки покриви над жилищни помещения - 

фасади север и юг. 
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 Поетапно разкриване покрив. Почистване таванска плоча. Демонтаж стари 

керемиди, обшивки от ПЦ ламарина и компроментирани дъсчени обшивки, изолации и 

други. 

 Подмяна на компроментирани минимално количество от дървени елементи от 

покривната конструкция. Доставка и монтаж на бичмета 8/12см върху СТБ плочи през 

60см. 

 Доставка и монтаж на нова дъсчена обшивка от иглолистен материал с дебелина 

2,50см 

 Доставка и монтаж на битумна хидроизолация около 3-3,5кг/м2-АРР материал с 

полиестерени или полиамиден воал 

 Доставка и монтаж на керамични керемиди, включително наковаване летви с 

уплътнителни шайби, нареждане и подмазване била с ВЦ разтвор. 

 Възстановяване на комини (вкл.шапки , зидария, мазилка) 

 Демонтажи, изработка, доставка и монтаж на обшивки от поцинкована ламарина 

0,52 мм - по обиколки комини, капандури, бордове, улами и др., включително закрепване, 

уплътняване и др. 

 Демонтаж стара и поставяне на нови челни дъски 3/24 см 

 Демонтаж, доставка и монтаж на висящи нови олуци, включително скоби и 

крепежни 

 Демонтаж, доставка и монтаж на нови водосточни тръби, включително скоби, "S"-

ове и други, включително заустване открити балкони и малки покриви фасада север 
 Демонтаж, доставка и монтаж на нови водосточни казанчета 

 Демонтаж, доставка и монтаж на нови покривни капандури 1,0/1,50м 

 Проверка чрез измерване на място и направа на нови заземителни инсталации 

 Ремонт и възстановяване на мълниезащитна инсталация (вкл.измерване и 

изпитване)  Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 kм 

Изграждане на брандмауер на калканна стена, като съществуващите зидове се надзиждат 

с 30 см над равнината на покривното покритие. Предвижда се монтаж на от ПЦ ламарина 

по цялата дължина на каклканната стена. 

  шапка  

  

  

  

  

  

  

  

  

Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под 

Съществуващо положение 

Подовете на жилищната сграда са 3 типа – под над неотопляем сутерен и 

под към външен въздух. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода е 

U= 0,96 W/m2K, който е по-голям от нормативния за 2009г. - U= 0,39 W/m2K. 
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Описание на мярката 

По подът към външен въздух се предвижда да се изолира с експандиран 

пенополистирол EPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. 

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода намалява от U= 0,96 

W/m2K на U= 0,80 W/m2K. 

Допустими дейности:  

 Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна 

система по еркери,стрехи, корнизи и други наддадени хоризонтални елементи 

 Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 8 см и с коеф. 

на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и 

крепежни елементи) по хоризонтални елементи-еркери, стрехи, дъна балкони и други 

 Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) 

по хоризонтални елементи- еркери, стрехи, дъна балкони и други, включително 

грундиране 

Енергоспестяваща мярка 5: Топлинно изолиране на тръбна разводка за ВОИ 

и за БГВ 

Съществуващо положение 

Топлоизолацията на разпределителната тръбна мрежа на водно-

отоплителната инсталация, разположена по тавана на сутерена и в неотопляемите 

пространства е стара на места дори липсва. При подмяната на тръбната разводка за 

вода за битови нужди не е монтирана топлоизолация по тръбите за битово горещо 

водоснабдяване. 

Липсата на качествена топлоизолация по тръбите, разположени в общите 

части на сградата е предпоставка за големи топлинни загуби.  

Описание на мярката и прогнозна цена 

Предвижда се поставяне на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 

19 mm на всички тръби разположени в общите части на сградата, както и доставка 

и монтаж на алуминиева лепенка за подлепване на снадки, ъгли и разклонения. 

Загубите от топлопреминаване през стените на тръбите намаляват от което 

ефективността на разпределителната мрежа на отоплителната инсталация се 

увеличава от 95% на 97%, а  на  инсталацията  за  битово  горещо  водоснабдяване  се  

увеличават  от 50% на 70% 
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Допустими дейности:  

- Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 19мм 

и подлепване на същата а алуминиева лепенка 

Извънбюджетни мерки, свързани с  благоустрояването на сградата и околната 

среда. 

Да се подменят всички тротоарни плочи  във вътрешния двор около сградата с 

ширина до 1 м с цел да се предпазят основите от наводняване от повърхностни води. 

Парапети 

Съществуващите парапети на лоджии и балкони по всички фасади са с 

недостатъчна височина и не отговарят на действащата нормативна уредба. Затова се 

предвижда  добавянето на алуминиева ръкохватка с която общата височина на парапетите 

да достига h=105 см. 

Климатици 

Неприемливо е съществуващото положение на външните климатични тела. 

Проектът определя точни места за поставяне на външните климатични тела, съобразен с 

начина на отвеждане на конденза. Предвидени са декоративни кутии от пана от 

неръждаема неплетена метална мрежа за скриване на телата. 

Новите външни конзоли за външните климатични тела трябва да са съобразени с 

дебелината на топлоизолационната система. При изпълнение да се гледа архитектурния и 

конструктивен детайл.  

При изпълнението на всички мерки изпълнителят е задължен да използва 

материали и системи, които притежават необходимите сертификати за качество и 

гаранция. 

I.ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Параметри – заснемане:      

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ:    151,58 кв.м 

РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ:  887,52 кв.м 

 

Обособена позиция №3 

 

Строително-монтажни дейности на многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. София, р-н “Средец”, ул. ”Авицена”№44; 
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Многофамилна жилищна сграда с адрес: ул.”Авицена”№44, р-н “Средец”, гр. София се 

състои от един полуподземен етаж и пет надземни. В сутерена са разположени мазета, 

помещения за абонатна станция и общи нужди. На първи етаж има три апартамента. На 

втори, трети и четвърти етажи са ситуирани по два апартамента. В подпокривния етаж 

има тавански помещения. Вертикалната комуникация е решена с двураменна стълба. 

Стълбищната клетка е без асансьор. Сградата е с полувкопан сутерен и 5 надземни нива.  

Сутеренът съдържа мазета и абонатна станция.  Надземните нива са приземен етаж, 3 

жилищни етажа и тавански  етаж с  тавански помещения.  В сградата има 9 апартамента. В 

сутерена са разположени абонатна станция, 7 мазета и общи части. На четвърти тавански 

етаж са разположени тавански помещения и общи части.  

Сградата е въведена в експлоатация през 1954г. и е обитавана от 10 обитатели. Общата 

разгъната застроена площ е 663,63 кв.м. 

Предвидени са да се извършат следните енергоспестяващи мерки: 

- Енергоспестяваща мярка: подмяна на стара дървена и метална дограма по апартаменти и 

общи части в сградата; 

- Енергоспестяваща мярка: полагане на топлоизолационна система тип EPS с δ= 8 сm и с 

коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK по фасадни стени; 

- Енергоспестяваща мярка: полагане на топлоизолационна система тип каменна вата с δ= 

12 сm, плътност 24 кg/m³ и коефициент на топлопроводност λ≤0,04 W/mK по покриви; 

- Eнергоспестяващи мерки по сградни инсталации: Полагане на тръбна изолация 

синтетичен каучук 13mm на неизолирани участъци от тръбната мрежа за ВОИ в сутерена; 

- Eнергоспестяващи мерки по сградни инсталации: Доподмяна и топлоизолиране на 

тръбната мрежа за топла вода и рециркулация; 

Описание на проектното решение  

Целта на проекта е чрез предвидените строително- монтажни  работи, да се осигури 

икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване 

здраве-то и живота на хората, и едновременно с това да подобри общия естетически вид 

на сградата. 

Мерки свързани с повишаване на енергийната ефективност на сградата. 

В проекта  са заложени всички мерки описани в доклада от обследването на 

сградата, също и такива възникнали допълнително мерки във времето след изготвяне на 

докладите.  

Мярка за енергоспестяване No1: Топлинно изолиране на външните стени 



32 

 

 Доставка и монтаж на тополоизолационна система no страници на прозорци, тип 

ХPS, δ=2 сm, с широчина до 25 сm с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,03 W/mK (вкл. 

лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна 

силикатна екстериорна мазилка). 

 Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, δ= 4 сm и с коеф. на 

топлопроводност λ≤0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни 

елементи и полагане на мозаечна минерална мазилка) в/у външни стени на неотопляем 

сутерен. 

 След изпълнение на енергоспестяващите мерки, обобщеният коефициент на 

топлопреминаване на фасадните стени ще достигне U=0,35 W/m²K. 

Описание на основни енергоспестяващи мерки – ЕСМ1 

 Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система 

EPS, δ= 8 сm върху външни стени  

 Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 8 сm и с коеф. на 

топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и 

крепежни елементи) в/у външни стени  

 Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по 

външни стени, страници на прозорци и врати, включително грундиране  

Описание на Съпътстващи строително-монтажни работи 

 Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система 

по страници на врати и прозорци ; 

 Доставка и монтаж на тополоизолационна система no страници на прозорци, тип 

ХPS, δ=2 сm, широчина 20 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,03 W/mK (вкл. 

лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи);  

 Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по 

страници на врати и прозорци, включително грундиране ; 

 Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле ; 

 Частично очукване на подкожушена мазилка по фасади, дъна и чела на открити 

тераси ; 

 Варова хастарна изравнителна мазилка по фасади, дъна и чела на открити тераси и 

лоджии ; 

 Очукване на подпрозоречни первази ; 
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 Демонтаж на външни конзоли - климатични тела (югозападна фасада), доставка на 

нови конзоли, съобразени с дебелината на топлоизолационната система и обратен 

монтаж на климатичните тела ; 

 Демонтаж на компрометирана топлоизолация по фасади (ЕPS с δ=5 сm) ; 

 Стъргане на блажна боя и подготовка на стоманени ръкохватки по тераси за 

боядисване ; 

 Грундиране с антикорозионен грунд по стоманени ръкохватки по тераси за 

боядисване ; 

 Боядисване с блажна боя на стоманени ръкохватки по тераси, двукратно;  

 Доставка и монтаж на водооткапващ профил до границата на топлоизолационната 

система по фасади ; 

 Доставка и монтаж на профил цокълен с водооткап ; 

 Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система 

по външни стени на неотопляем сутерен ; 

 Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, δ= 4 сm и с коеф. на 

топлопроводност λ≤0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и 

крепежни елементи) в/у външни стени на неотопляем сутерен ; 

 Полагане на мозаечна минерална мазилка (съгласно цветен проект) по външни 

стени на неотопляем сутерен, включително грундиране; 

Мярка за енергоспестяване No2: Подмяна на съществуващата дограма с 

PVC, остъклени с двоен стъклопакет 

Съществуващо положение 

Неподменената дървена дограма е монтирана преди около 60 години, което е 

предпоставка за висока инфилтрация в сградата. На апартамент 1б съществува метално 

единично остъкление (югоизточна фасада), което също е причина за големите топлинни 

загуби през дограмите в сградата. Останалата част от дограмата е подменена с PVC 

профили с двоен стъклопакет. 

Описание на мярката 

 Демонтаж на стара дървена дограма по апартаменти и общи части в сградата, доставка 

и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно 

стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, петкамерна - по приложена 

спецификация. 
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 Демонтаж на единично остъклени с метални профили остъкления по ап. 1б, доставка и 

монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно 

стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, петкамерна - по приложена 

спецификация. 

 В енергийния одит е остойностена доставка и монтаж на метална плътна врата с 

топлоизолация на партерен етаж (0,95/2,25 m) на ап. 1б. 

 Доставка и монтаж на метална входна врата за блок с обков и остъкляване със 

стъклопакет с коефициент на топлопреминаване ≤ 2,20 W/m²К - входна врата. 

 Доставка и монтаж на покривни табакери c коефициент на топлопреминаване ≤ 1,90 

W/m²К. 

 Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз с широчина до 30 сm. 

Цялостен вътрешен ремонт в стълбищна клетка. 

 Монтиране на метални надстройкикъм парапетите, боядисани с цвета на парапета,  за 

достигане на височина H=105см, мерена от Кота “Готов Под” 

Описание на основни енергоспестяващи мерки – ЕСМ2 

I. Подмяна дограма по апартаменти 

 Демонтаж на съществуваща дървена дограма  

 Демонтаж на съществуващо метално единично остъкление на ап. 1б Доставка и 

монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно 

стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, петкамерна - по 

спецификация (на мястото на стара дървена дограма и метално единично 

остъкление на ап. 1б)  

 Доставка и монтаж на метална плътна врата с топлоизолация на партерен етаж 

(0,95/2,25 m), ап. 1б  

II. Подмяна дограма в общите части на сградата 

 Демонтаж на съществуваща дървена дограма и метална дограма (сутерен, входна 

врата блок, стълбищна клетка, покривни табакера и капандури)  

 Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно 

външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, пет камерна - по 

спецификация - стълбищна клетка  

 Доставка и монтаж на метална входна врата за блок с обков и остъкляване със 

стъклопакет с коефициент на топлопреминаване ≤ 2,20 W/m²К - входна врата 

(1,35/2,05 m)  
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 Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна входна врата  

 Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно 

външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, пет камерна - по 

спецификация - неотопляем сутерен  

 Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно 

външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, пет камерна - по 

спецификация - покривни капандури  

 Доставка и монтаж на покривна табакера (0,40/0,60 m) c коефициент на 

топлопреминаване ≤ 1,90 W/m²К  

Описание на Съпътстващи строително-монтажни работи 

I.Съпътстващи СМР, свързани с подмяната на дограма по апартаменти  

 Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без 

финишен слой) - (по апартаменти)  

 Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз с широчина до 30 

сm  

 Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз  

 Премахване на стари решетки и монтиране на PVC декоративни решетки с рамка за 

вентилационните отвори  

 Монтаж на вентилатор на PVC рамка към отдушници към прилежащите тоалетни 

II. Съпътстващи СМР, свързани с подмяната в общите части на сградата 

 Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без 

финишен слой) - (по апартаменти) 

 Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз с широчина до 30 

сm  

 Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз  

 Сваляне на постна боя и грундиране по стени и тавани - стълбище и стълбищни п-

ки  

 Стъргане на подкожушена стара блажна боя и подготовка за боядисване по стени - 

стълбище и стълбищни п-ки  

 Шпакловка стени и тавани с гипсово лепило - стълбище и стълбищни п-ки  

 Боядисване шпакловани стени и тавани с цветен патекс, двукратно, вкл. Грунд - 

стълбище и стълбищни п-ки  



36 

 

 Боядисване по съществуващ цокъл с блажна боя с h=0,10 m, двукратно - стълбище 

и стълбищни п-ки  

 Полагане на хирдоизорация на козирката на входната площадка 

Мярка за енергоспестяване No3: Топлоизолация на покрив 

Съществуващо положение 

Покривите в сградата представляват шест типа, както следва: първи и втори 

типове: скатни студени покриви с подпокривно пространство (основен покрив на 

сградата), трети тип: скатен топъл покрив (стълбищна клетка), четвърти и пети типове: 

скатни покриви с каратван (тавански помещения - портиерни) и шести тип: ламаринен 

покрив на ап. 1б. В енергийния одит е отбелязан настоящия ремонт на ап. 7, по всички 

тавани на този апартамент има положен окачен таван с топлоизолационен материал тип 

каменна вата с дебелина от 5 сm - първи тип покрив. 

Обобщен коефициент на топлопреминаване на покривите е U=1,06 W/m²K, който е 

по-голям от референтния за 2015 г. - U=0,26 W/m²K. 

Необходимо е да се въведат енергоспестяващи мерки за намаляване на загубите 

през скатните покривите на сградата. 

Описание на мярката 

 Демонтаж на покрив (вкл. керемиди, хидроизолация и дъсчена обшивка). Подмяна на 

изгнили елементи от покривната конструкция, както и на дъсчената обшивка по 

скатните покриви. Полагане на битумен грунд и битумизирана мушама. Доставка и  

 монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от площта на скатния 

покрив. 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≤ 0,04 Wm/K по скатовете на 

покривната конструкция и новоизграден покрив на ап. 1б. Демонтаж на покрив 

(ламарина и единично остъкление) на ап. 1б, направа на лежаща покривна 

конструкция, нова дъсчената обшивка, полагане на битумен грунд и битумизирана 

мушама. Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от 

площта на покрив на ап. 1б. 

 Предвижда се и подмяна на цялото отводняване на покрива, в това число улуци, 

казанчета, ламаринени обшивки и водосточни тръби. Възстановяване на мазилки и 

шапки по комини. Изграждане на нова мълниезащитна инсталация. 

След изпълнение на енергоспестяващите мерки, обобщеният коефициент на 

топлопреминаване на покривите ще стане U=0,30 W/m²K. 
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Описание на основни енергоспестяващи мерки – ЕСМ3 

 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≤ 0,04 Wm/K по скатовете на 

покривната конструкция  

 Доставка и монтаж на пожароустойчив гипсокартон за обшиване на дървената 

конструкция (отвътре)  

 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≤ 0,04 Wm/K по скатовете на 

покривната конструкция на ап. 1б  

 Доставка и монтаж на пожароустойчив гипсокартон за обшиване на дървената 

конструкция (отвътре) на ап. 1б  

Съпътстващи СМР, свързани с топлинно изолиране на покрив 

 Демонтаж на покрив (вкл. керемиди, хидроизолация, каратаван и дъсчена обшивка) 

със сваляне  

 Подмяна на изгнили елементи от дървената покривна конструкция - съгласно 

проект по част Конструктивна  

 Доставка и монтаж на дъсчена обшивка с δ=2,5 сm за покриване  

 Полагане на битумен грунд върху дъсчена обшивка  

 Доставка и монтаж на нова летвена обшивка по покрив (летви 4х4сm)  

 Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с 

лепене  

 Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от площта на 

скатния покрив  

 Доставка и монтаж на нова челна дъска 3/24 сm  

 Демонтаж на покрив (ламарина и единично остъкление)  

 Направа на лежаща покривна конструкция на ап. 1б  

 Доставка и монтаж на дъсчена обшивка с δ=2,5 сm за покриване на ап. 1б  

 Полагане на битумен грунд върху дъсчена обшивка на ап. 1б  

 Доставка и монтаж на нова летвена обшивка по покрив (летви 4х4сm) на ап. 1б  

 Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с 

лепене на ап. 1б  

 Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от площта на 

покрива на ап. 1б  
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 Доставка и монтаж на нова челна дъска 3/24 сm  

 Заготовка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина  

 Заготовка и монтаж на нов висящ улук от поцинкована ламарина  

 Изработка и монтаж ново на водосточно казанче от поцинкована ламарина  

 Заготовка и монтаж на нова водосточна тръба от поцинкована ламарина  

 Демонтаж на стара, заготовка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина 

по стрехи, капандури, табакери и около комини  

 Демонтаж на стари, заготовка и монтаж на нови висящи улуци от поцинкована 

ламарина  

 Демонтаж, изработка и монтаж нови на водосточни казанчета от поцинкована 

ламарина  

 Демонтаж на стари водосточни тръби от поцинкована ламарина  

 Заготовка и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина  

 Възстановяване на бетонови шапки по комини  

 Възстановяване на мазилка по комини  

 Изработка на мълниезащитна инсталация по покрива в т.ч. доставка и монтаж на 

поцинкован заземителен кол - 63 / S3 / 6 mm  

 Доставка и монтаж на мълниеотвод - H = 4m  

 Доставка и монтаж на прав съединител  

 Доставка и монтаж на държатели  

 Доставка и монтаж на арматурна стомана ф8  

 Направа и монтаж на токоотводи арматурна стомана ф8  

 Измерване на специфично съпротивление на заземителя, R<10 Ω  

 Доставка и монтаж на поцинкована шина - 40 / 4 mm  

 Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 km  

 Мярка за енергоспестяване No4: Полагане на тръбна изолация - синтетичен 

каучук 13mm на неизолираните участъци от тръбната мрежа на ВОИ в сутерена 

Съществуващо положение 

От централно топлоснабдяване за отопление са се отказали собствениците на ап. № 

2 и бившите собственици на ап. № 7, където отоплението е изцяло на електроенергия с 

конвенционални отоплителни уреди. Към момента на одита тече вътрешен ремонт в ап. № 

7, след който отоплението ще бъде възстановено към ТЕЦ. Отоплителната инсталация 

сградата е с проектен топлоносител вода 90/70°С. Разпределителната мрежа е тип 
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„Тихелман”, изпълнена с черни газови тръби, топлоизолирани в сутерена с въжета 

стъклена вата с циментоазбестова обмазка. Топлоизолация в някои очастъци липсва, 

следствие на подмяна на тръбната мрежа за БГВ /били са с обща топлоизолация/. Това 

води до загуба на топлинна енергия от топлообмен с околния въздух. Вертикалите и 

аншлусите също са изпълнени с черни газови тръби, положени външно. Отоплителните 

тела са чугунени радиатори с неизчерпан експлоатационен ресурс и нови алуминиеви. 

Радиаторната арматура е с монтирани термостатични вентили. Поапартаментното 

отчитане на консумираната топлоенергия за отопление става с уреди за дялово отчитане. 

Тръбната мрежа е в задоволително общо състояние. 

Описание на мярката 

 Полагане на тръбна изолация - синтетичен каучук 13mm на неизолираните 

участъци от тръбната мрежа на ВОИ в сутерена. 

Описание на основни енергоспестяващи мерки – ЕСМ4 

 Доставка и монтаж на тръбна изолация по ВОИ в неотопляем сутерен - синтетичен 

каучук 42/13mm и 35/13mm  

 Алуминиева лента 50mm по ВОИ в неотопляем сутерен  

Мярка за енергоспестяване No5: Доподмяна и топлоизолиране на тръбната 

мрежа за топла вода и рециркулация. 

Съществуващо положение  

Тръбната мрежа е изпълнени с поцинковани тръби, с изчерпан експлоатационен 

ресурс и множество запушвания, топлоизолирани в сутерена с въжета стъклена вата с 

циментоазбестова обмазка. Подменени са част от хоризонталите в сутерена, като ремонта 

в по-голямата си част е заплатен от собствениците на ап. № 2. Подменени са вертикалите в 

ап. № 2, 5 и 7. Новите тръби са полипропиленови, без топлоизолация. Поради запушвания 

в рециркулационните тръбопроводи, инсталацията за БГВ работи като еднотръбна, което 

води до загуба на вода и топлинна енергия от „източване”. Необходима е цялостна 

доподмяна и топлоизолиране на щранговете за топла вода и рециркулация. 

Поапартаментното отчитане на консумираните количества топла вода става с персонални 

водомери. 

Описание на мярката 

 Доподмяна и топлоизолиране на тръбната мрежа за топла вода и рециркулация. 

Описание на основни енергоспестяващи мерки – ЕСМ5 
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 Доподмяна на хоризонтална тръбна мрежа на водоснабдителна инсталация в сутерен 

/топла, рециркулация/, с полагане на топлоизолация;  

 Подмяна на вертикална тръбна мрежа на водоснабдителна инсталация /щрангове 

топла, рециркулация/, с полагане на топлоизолация ; 

Цветно решение 

Полагането на фасадна боя е спрямо цветното решение в част  “Архитектура”. 

Цветовете се избират от проектантите по фирмен каталог след избор на фирма 

изпълнител. 

При изпълнението на всички мерки изпълнителят е задължен да използва 

материали и системи, които притежават необходимите сертификати за качество и 

гаранция. 

Мерки извън бюджет, свързани с  благоустрояването на сградата и околната 

среда 

Климатици 

Проектирани са декоративни кутии за скриване на климатицте монтирани по фасадите , с 

което ще се подобри общият образ на сградата. Да се изгради и инсталация за отвеждане 

на кондеза. По тази начен се организират позициите на монтаж на съществуващите 

климатични външни тела и се залага логиката за бъдещо монтиране на нови. По този 

начин биха се подобрили и естетическите качества на сградата.  

Плочници 

Препоръчително е възстановяване на плочниците около сгратата (подмяна на минимум 

2-3 реда плочки по периферията на сградата) с цел да се предпазят основите от 

наводняване от повърхностни води. 

I.ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Параметри - заснемане  

Застроена площ (ЗП): 136.57 кв.м; 

Разгъната застроена площ(РЗП): 663.63 кв.м; 

 

Строително-монтажни дейности на многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. София, р-н “Средец”, ул.”Светослав Тертер”№20; 

Многофамилна жилищна сграда с адрес: ул.”Светослав Тертер”№20, р-н “Средец”, гр. 

София се състои от се състои от 5 надземни и 1 полуподземен етаж. Входът е от юг-изток, 

от страна на вътрешния и е подчертан с козирка и две външни стъпала.  
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Жилищната сграда е с архитектурен облик характерен за 50-те години на миналия век.  Тя 

е част от свързано застрояване и е ограничена от едната си страна с калкан. Околните 

сгради са в синхрон със същата и образуват единна архитектурна рамка. 

Сградата е въведена в експлоатация през 1960г. Общата разгъната застроена площ е 

829,40 кв.м. 

Предвидени са да се извършат следните енергоспестяващи мерки: 

- Енергоспестяваща мярка: подмяна на стара дървена и метална дограма по апартаменти и 

общи части в сградата; 

- Енергоспестяваща мярка: полагане на топлоизолационна система тип EPS с δ= 5 сm и с 

коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK по фасадни стени; 

- Енергоспестяваща мярка: полагане на топлоизолационна система тип каменна вата с δ= 

12 сm, плътност 24 кg/m³ и коефициент на топлопроводност λ≤0,04 W/mK по покриви; 

- Eнергоспестяващи мерки по сградни инсталации: Полагане на тръбна изолация 

синтетичен каучук 13mm на тръбната мрежа за ВОИ в сутерена; 

- Eнергоспестяващи мерки по сградни инсталации: Полагане на тръбна изолация 

синтетичен каучук 13mm на тръбната мрежа за БГВ в сутерена; 

Предмет на проекта  

Предметът на проекта е изпълнение на мерки за енергийна   ефективност на 

жилищната сграда, предвидени в Обследване по енергийна ефективност. 

Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма 

Съществуващо положение 

Неподменените прозорци и вратите по фасадите на жилищните етажи са дървени 

двукатни в жилищните апартаменти и стълбищната клетка. Недоброто им състоянието е 

предпоставка за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените 

части: напукан и липсващ маджун.  

Описание на мярката 

Мярката включва доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно 

ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, пет 

камерна - по апартаменти, стълбищна клетка и неотопляем сутерен. Доставка и монтаж на 

покривни табакери c коефициент на топлопреминаване ≤ 1,90 W/m²К - по тавански 

помещения. Изграждане на ново остъкление на балкон, на апартамент номер 1, 

югоизточна фасада. 
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Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща 

мярка Подмяна на дограма, които не водят до пряка икономия на енергия, но са 

необходими за цялостното изпълнение са:; Доставка и монтаж на външен алуминиев 

подпрозоречен перваз ширина до 35 см; Доставка и монтаж на вътрешен PVC 

подпрозоречен перваз; Доставка и монтаж на обезопасителна решетка за най-горния 

прозорец на стълбищна клетка. Частичен ремонт на стълбищна клетка. 

Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени 

Съществуващо положение 

Фасадното покритие на сградата е от вароциментова мазилка, в не много добро състояние. 

На места са констатирани обрушени участъци. Цокълът е изпълнен от бучарда. Фасадните 

стени в сградата основно се състоят от тухлени зидове (единични плътни тухли с δ= 28 

сm) и стоманобетонови колони, греди и плочи. Съществува частично монтирана 

топлоизолация по фасадните стени с дебелина 5 сm с коеф. на топлопроводност λ=0,035 

W/mK. 

Описание на мярката 

Предвижда се доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 5 сm 

и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови 

профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по 

неизолираната част на североизточната фасада.   

На местата, по които има поставена топлоизолация, се полага шпакловка с армировъчна 

мрежа, грундиране и цветна силикатна екстериорна мазилка.  

По фасадните стени в откритите тераси също се предвижда полагане на топлоизолационен 

материал тип EPS, δ= 5 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. 

мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна 

екстериорна мазилка).  

Доставка и монтаж на тополоизолационна система no страници на прозорци, тип ХPS, δ=2 

сm, широчина 30 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, 

шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна 

екстериорна мазилка).  

Цветовете по фасадите ще се изберат по каталог на производителя, след като е 

избран изпълнител на обекта. 
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Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка 

Топлинно изолиране на външни стени, които не водят до пряка икономия на 

енергия, но са необходими за цялостното изпълнение: 

Премахване на недовършена топлоизолация по стени на партерен етаж. Зидария от 

газобетонови блокчета с размери 600/250/250 mm (за зазиждане на отвор - неизползваем 

достъп до сутерен по северозападна фасада). По парапетите и таваните на откритите 

тераси се предвижда шпакловка с армировъчна мрежа, грундиране и полагане на цветна 

силикатна екстериорна мазилка. Ремонт на козирка над входна врата 

Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив 

Съществуващо положение 

Сградата има два типа покриви. Първи тип скатен (топъл покрив) е със 

стоманобетонови скатове покрит с керамични керемиди - апартамент №9 и стълбищна 

клетка. Втори тип студен покрив с подпокривното пространство и дървена носеща 

конструкция също покрит с керамични керемиди. Керемидите, дъсчената обшивка и 

дървената носеща конструкция са в лошо състояние, което налага частичната им подмяна.  

Описание на мярката 

Дейности по 1 тип покрив (апартамент №9 и стълбищна клетка) -демонтаж на 

покрив (вкл. керемиди, кал и дъсчената обшивка); направа на лежаща покривна 

конструкция, 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≤0,04 WmK от горната страна 

върху стоманобетоновите скатовете на покривната конструкция, направа на дъсчена 

обшивка, полагане на хидроизолация и препокриване с марсилски керемиди.  

Дейности по 2 тип покрив (студен покрив с подпокривното пространство) - демонтаж на 

покрив (вкл. керемиди, кал, дъсчената обшивка и компрометирана част от носещата 

конструкция); подмяна на изгнили елементи от дървената покривна конструкция направа 

на дъсчена обшивка, полагане на хидроизолация и препокриване с марсилски керемиди, 

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≤0,04 WmK по скатовете на дървената покривната 

конструкция, доставка и монтаж на пожароустойчив гипсокартон за обшиване на 

дървената покривна конструкция (отвътре).  

Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка 

Топлинно изолиране на покрив, които не водят до пряка икономия на енергия, но 

са необходими за цялостното изпълнение: 
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Предвижда се и подмяна на цялото отводняване на покрива, в това число улуци, 

казанчета, ламаринени обшивки и водосточни тръби. Възстановяване на мазилки и шапки 

по комини. Ремонт на стрехи (шпакловка с армировъчна мрежа, грундиране и полагане на 

цветна силикатна екстериорна мазилка).  Изграждане на нова мълниезащитна инсталация..  

Енергоспестяваща мярка 4: Полагане на тръбна изолация синтетичен каучук 

13mm на тръбната мрежа на ВОИ в сутерена 

Съществуващо положение 

Отоплителната инсталация е с проектен топлоносител вода 90/70 оС. 

Разпределителната мрежа е тип „Тихелман”, изпълнена с черни газови тръби, без 

топлоизолация. Това води до загуба на топлинна енергия от топлообмен с околния въздух. 

Вертикалите и аншлусите също са изпълнени с черни газови тръби, положени външно. 

Отоплителните тела са основно чугунени радиатори с неизчерпан експлоатационен 

ресурс. Радиаторната арматура е с монтирани термостатични вентили. Поапартаментното 

отчитане на консумираната топлоенергия за отопление става с уреди за дялово отчитане. 

Тръбната мрежа е в задоволително общо състояние.  

Необходимо е да се положи топлоизолационен материал по тръбната мрежа на ВОИ 

поради големи топлинни загуби. 

Описание на мярката 

Полагане на тръбна изолация синтетичен каучук с δ=13mm, коефициент на 

топлопроводност λ0ºC≤0,033 W/mK и паронепроницаемост μ≥10.000 на тръбната мрежа 

на ВОИ в сутерена. 

Енергоспестяваща мярка 5: Полагане на тръбна изолация синтетичен каучук 

19mm на тръбната мрежа за БГВ в сутерена 

Съществуващо положение 

Тръбната мрежа е изпълнена с поцинковани тръби, подменени отново с такива в 

сутерена. Подменени са и вертикалните щрангове в два апартамента /ап. №2, ап. №4 с 

предвидена рециркулация/, като новите са изпълнени с PVC тръби. Топлоизолация по 

тръбната мрежа за БГВ не е полагана. Това води до загуба на топлинна енергия от 

топлообмен с околния въздух. Поапартаментното отчитане на консумираните количества 

топла вода става с персонални водомери.  

Необходимо е да се положи топлоизолационен материал по тръбната мрежа за БГВ 

поради големи топлинни загуби. 

Описание на мярката 
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Полагане на тръбна изолация синтетичен каучук с δ=19mm, коефициент на 

топлопроводност λ0ºC≤0,033 W/mK и паронепроницаемост μ≥10.000 по тръбната мрежа 

за БГВ в сутерена. 

КАТЕГОРИЯ НА ОБЕКТА  

Четвърта категория: 

 жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за 

обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с 

капацитет от 100 до 200 места за посетители; 

 реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на 

строежите от тази категория; 

Мерки свързани с  благоустрояването на сградата  

Климатици 

Проектът определя точни места за поставяне на външните климатични тела, 

съобразени с начина на отвеждане на конденза. Предвидени са декоративни кутии от 

панели от нераждаема метална мрежа за скриване на телата. 

Новите външни конзоли за външните климатични тела трябва да са съобразени с 

дебелината на топлоизолационната система. При изпълнение да се гледа архитектурния 

детайл и детайла на фирмата производител. 

При изпълнението на всички мерки изпълнителят е задължен да използва материали и 

системи, които притежават необходимите сертификати за качество и гаранция, в 

съответствие на действащите норми и стандарти. 

 

Строително-монтажни дейности на многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. София, р-н “Средец”, ул.”Цар Иван Асен” №60; 

Многофамилна жилищна сграда с адрес: ул.”Цар Иван Асен” №60, р-н “Средец”, гр. София 

се състои от 5 надземни, 1 полуподземен етаж и 1 подпокривен етаж. Надземната част се 

състои от 5 жилищни етажа и от един подпокривен. Полуподземният етаж се състои от 

мазета и абонатна станция. Жилищните нива са на кота 0,00, +3,10, +6,25, +9,35, 12,40 и се 

състоят от по три апартамента. Подпокривното  пространство се състои от тавански 

помещения и ателие. 

Жилищната сграда е с архитектурен облик характерен за 40-те години на миналия век.  Тя 

е част от свързано застрояване. Жилищната сграда е ситуирана  на ул. “Цар Иван Асен II” 
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между ул. “Светослав Тертер” и ул. “Николай Ракитин”. Входът е от югоизток, от към 

вътрешен двор, като е подчертан с архитектурна рамка. 

Сградата е въведена в експлоатация 1941 год. Общата разгъната застроена площ е 1586,20 

кв.м. 

Предвидени са да се извършат следните енергоспестяващи мерки: 

- Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма; 

- Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени; 

- Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на под; 

- Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на покрив; 

- Енергоспестяваща мярка 5: Доставка и монтаж на изолация по тръбна мрежа за БГВ в 

неотопляем сутерен /топла и рециркулация/. 

Предмет на проекта  

Предметът на проекта е изпълнение на мерки за енергийна   ефективност на 

жилищната сграда, предвидени в Обследване по енергийна ефективност. 

Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма 

Съществуващо положение 

Неподменените прозорци и вратите по фасадите на жилищните етажи са дървени 

двукатни в жилищните апартаменти. Недоброто им състоянието е предпоставка за 

увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените части: напукан и 

липсващ маджун. 

Описание на мярката 

Мярката включва подмяна на старата дървена  дограма на жилищните етажи с 

PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с 

коефициент на топлопреминаване ≤1.70 W/m
2
К, както и с алуминиева дограма с 

прекъснат термомост, двоен стъклопакет и с едно нискоемисионно външно стъкло, за 

входната врата на сградата.  

Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка 

Подмяна на дограма, които не водят до пряка икономия на енергия, но са 

необходими за цялостното изпълнение са:; Доставка и монтаж на външен алуминиев 

подпрозоречен перваз ширина до 30 см; Доставка и монтаж на вътрешен PVC 

подпрозоречен перваз;  

Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени 

Съществуващо положение 
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Фасадното покритие на сградата е от вароциментова мазилка, в не много добро 

състояние. На места са констатирани обрушени участъци. Цокълът е изпълнен от бучарда.  

Описание на мярката 

Предвижда се доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 5 сm 

и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, 

ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна 

мазилка) по основната повърхнина, както и по плътна част на парапети на усвоени 

балкони. По челата на балконите се полага топлоизолационна система тип XPS, δ= 2 сm 

и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, 

ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна 

мазилка).  Доставка и монтаж на тополоизолационна система пo страници на прозорци, 

тип ХPS, δ=2 сm, с широчина до 25 сm с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,03 W/mK (вкл. 

лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементии полагане на 

цветна силикатна екстериорна мазилка). 

Цветовете по фасадите ще се изберат по каталог на производителя, след като е избран 

изпълнител на обекта. 

Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка 

Топлинно изолиране на външни стени, които не водят до пряка икономия на 

енергия, но са необходими за цялостното изпълнение: 

Шпакловка по открити балконски парапети и фасадни елементи (вкл. арм. мрежа и 

глови профили). Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен 

проект) по открити балконски парапети и фасадни елементи, включително грундиране. 

Полагане фасадна боя  (съгласно цветен проект) по дъна балкони и фасадни елементи, 

вкл. грундиране. Изработване на метален парапет на балкони с h=0,30 м, за достигане на 

нормална височина от h балк.=1.05 м, вкл. закотвяне в съществуващия парапрет. 

Боядисване на метални парапети с блажна боя, двукратно. Да се монтира парапет/ решетка 

с височина 105 см на прозореца на стълбищната клетка на подпокривно ниво с цел 

обезопасяване.  

Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на под 

Съществуващо положение 

Подовете в сградата са пет типа, както следват: първи тип - под над неотопляем 

сутерен, втори тип - под на отопляем сутерен и трети и четвърти типове са подове 
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граничещи с външен въздух (еркери). Необходимо е внедряване на енергоспестяващи 

мерки по всички подове, граничещи с външен въздух.  

Описание на мярката 

Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 5 сm с коеф. на 

топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, 

крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по еркери и 

дъна на неостъклени балкони с цел постигане естетически облик на сградата.  

Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, δ= 4 сm и с коеф. на 

топлопроводност λ≤0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни 

елементи и полагане на мозаечна минерална мазилка) в/у външни стени на неотопляем 

сутерен. 

Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка 

Топлинно изолиране на под, които не водят до пряка икономия на енергия, но са 

необходими за цялостното изпълнение: 

Доставка и монтаж на плочи от гранитогрес за настилка цокли по открити балкони. 

Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на покрив 

Съществуващо положение 

Покривите в сградата представляват шест типа, както следва: първите четири типа: 

скатни покриви, два от които са с подпокривно пространство (студени), а другите два са 

скатни топли покриви, пети и шести типове: плоски топли покриви (покрив тераси). Не са 

открити нарушения в покрините конструкции, но са откритти течове, причинени от 

ламаринени обшивки около коминни тела и покривни табакери. Няма поставени 

топлоизолационни продукти по покривите в сградата, което е причина за топлинни загуби 

през тях. Необходимо е внедряване на енергоспестяващи мерки по всички скатни покриви 

в сградата. По покрив-терасите не се предвижда доставка и монтаж на топлоизолационни 

системи, поради невъзможността за изпълнение 

Описание на мярката 

Демонтаж на покрив (вкл. керемиди, летвена обшивка и компрометирани греди) 

със сваляне. 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≤ 0,04 Wm/K по скатовете на 

покривната конструкция. Доставка и монтаж на пожароустойчив гипсокартон за 

обшиване на дървената конструкция (отвътре). Доставка и монтаж на дървени греди. 

Доставка и монтаж на дъсчена обшивка с δ=2,5 сm за покриване. Полагане на битумен 
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грунд върху дъсчена обшивка. Доставка и монтаж на нова летвена обшивка по покрив 

(летви 4х4сm). Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един 

пласт с лепене. Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от 

площта на скатния покрив.  

Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка 

Топлинно изолиране на покрив, които не водят до пряка икономия на енергия, но 

са необходими за цялостното изпълнение: 

Предвижда се подмяна на цялото отводняване на покрива, в това число улуци, казанчета, 

ламаринени обшивки и водосточни тръби. Възстановяване на мазилки и шапки по 

комини. Изграждане на  мълниезащитна инсталация 

Енергоспестяваща мярка 5: Доставка и монтаж на изолация по тръбна мрежа 

за БГВ в неотопляем сутерен /топла и рециркулация/ 

Съществуващо положение 

В сградата има изградена инсталация за топла вода. Снабдяването с необходимото 

количество се осъществява от абонатната станция, през пластинчат топлообменник. 

Циркулационната помпа е „WILO” ZRS 25/6-1 P, eдностепенна с N=0,093kW. Монтиран 

е водомер пред топлообменника за БГВ, отчитащ цялото количество подгрявана вода. 

Тръбната мрежа е изпълнени с поцинковани тръби, с неизчерпан експлоатационен 

ресурс, без топлоизолация в някои участъци, главно по тръбата за рециркулация. Това 

води до загуба на топлинна енергия от топлообмен с околния въздух.  

Описание на мярката 

Топлоизолиране на неизолирани участъци от тръбната мрежа за топла вода и 

рециркулация на сутеренно ниво. 

КАТЕГОРИЯ НА ОБЕКТА  

Четвърта категория: 

 жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за 

обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с 

капацитет от 100 до 200 места за посетители; 

 реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на 

строежите от тази категория; 

Мерки свързани с  благоустрояването на сградата  

Климатици 
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Проектът определя точни места за поставяне на външните климатични тела, 

съобразени с начина на отвеждане на конденза. Предвидени са декоративни кутии от 

панели от нераждаема метална мрежа за скриване на телата. 

Новите външни конзоли за външните климатични тела трябва да са съобразени с 

дебелината на топлоизолационната система. При изпълнение да се гледа архитектурния 

детайл и детайла на фирмата производител. 

Дворната настилка е в лошо състояние. С цел опазване основите на сградата от навлизане 

на вода, строго препоръчително е да бъде подменена с нова, с подходящи наклони. 

При изпълнението на всички мерки изпълнителят е задължен да използва 

материали и системи, които притежават необходимите сертификати за качество и 

гаранция, в съответствие на действащите норми и стандарти. 

 

Обособена позиция №4 

 

Строително-монтажни дейности на многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. София, р-н “Средец”, ул.”13 март” №15; 

Многофамилна жилищна сграда с адрес: ул.”13 март” №15, р-н “Средец”, гр. София се 

състои от 4 надземни и 1 полуподземен етаж. Надземната част се състои от 4 жилищни 

етажа и подпокривно пространство, в което има тавански помещения и ателие. 

Полуподземният етаж се състои от мазета и абонатна станция. 

Жилищните нива се състоят от по два апартамента на етаж или общо 8 за цялата сграда. 

Подпокривното пространство се състои от тавански помещения и едно ателие. 

Жилищната сграда е с архитектурен облик характерен за 40 те години на миналия век. Тя 

е част от свързано застрояване. Жилищната сграда е ситуирана на терен с лек наклон на 

ул. „13-ти Март“ рaйон "Средец", гр.София, Разположена на ул. „13-ти Март“ №15 и 

притежава един вход.  

Сградата е въведена в експлоатация 1941 год. Общата разгъната застроена площ е 986,76 

кв.м. 

Предвидени са да се извършат следните енергоспестяващи мерки: 

- Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма; 

- Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени; 

- Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив; 

- Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под; 
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Описание на проекта 

Целта на проекта е чрез предвидените строително- монтажни  работи  да се осигури 

икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване 

здравето и живота на хората и едновременно с това да подобри общия естетически вид на 

сградата.  

 Мерки свързани с повишаване на енергийната ефективност на сградата. 

В проекта са заложени всички мерки описани в доклада от обследването на 

сградата, също и такива възникнали допълнително във времето след изготвяне на 

докладите. 

Обект на тази разработка са мерки: 

Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма 

Съществуващо положение 

Неподменените прозорци и вратите по фасадите на жилищните етажи са двойни с 

дървени рамки. Недоброто им състоянието е предпоставка за увеличаване на 

инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените части: изметнати и напукани 

елементи на дървената рамка, напукан и липсващ маджун. 

Дограмата в стълбищната  клетка е единична с дървени рамки. 

Описание на мярката 

Мярката включва подмяна на старата дървена дограма на жилищните етажи и на 

сутерена с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с 

коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m2К. 

Входната врата не се подменя. 

Доставка и монтаж на външен алумниев подпрозоречен перваз с широчина до 30 см. на 

всички прозорци. 

Предвижда се и доставка и монтаж на вътрешен подпрозоречен перваз от PVC, само на на 

подменяните прозорци. 

След смяната на дограмата в стълбището и стълбищните клетки ще се подготви основата,  

отстранят компроментираните участъци, ще се почисти и грундира по стени и тавани 

боядисани с латекс и цокъла от блажна боя. Пасажи и входове също. 

След това ще се шпакловат стените, таваните и парапетите с гипсово лепило на 

стълбищната клетка и стълбището. 

Цокъла на споменатите помещения ще бъде боядисан с алкидни бои, с окончателния цвят 

избран от проектанта на място по фирмен каталог, предоставен от строителя.  
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Предвидено е боядисване с цветен латекс  по тавани и парапети върху вече шпакловани 

стените. 

За изработване на дограма, изпълнителят да се съобрази с необходимостта от влагане на 

системен профил-вложка за увеличаване на дограмата от /от 2-4см/, след като вземе мерки 

от място-при необходимост! 

Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени 

Съществуващо положение 

Топлоизолация EPS с дебелина 5 cm е монтирана по част от фасадните стени на 

сградата. Останалите външни стени на сградата не са топлоизолирани. Коефициентът им 

на топлопреминаване U= 1,82 W/m2K е много по-голям от нормативния за 2015г. - U= 

0,28 W/m2K. 

Описание на мярката 

Мярката включва топлоизолиране от външната страна  на неизолираните фасадни 

стени с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8 cm и коефициент на 

топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни 

елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка, водооткап), както и 

тополоизолационна система пo страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2 cm, ширина 20 сm с 

коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови 

профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).  

По изолираните фасадни стени мярката предвижда полагане тополоизолационна система 

тип EPS, δ= 3 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, 

ъглови профили, крепежни елементи, водооткапващ профил, грундиране и полагане на 

цветна екстериорна мазила). 

Коефициентът на топлопреминаване на тухлените стени намалява от U= 1,82 W/m2K на 

U= 0,35 W/m2K. 

Общата площ на стените подлежащи на топлинно изолиране е 591,5 m2, като в нея са 

включени и плътните части  на терасите, които подлежат на остъкляване. Площта включва 

и вече изолираните фасадни стени.  

По стени на сутерена над ниво на терена се предвижда да се положи тополоизолационна 

система тип екструдиран пенополистирол (XPS), δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност 

λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, 

грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип „мозайка”). 
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Преди цялостното полагане на топлоизолация се предвижда изкърпване на 

вароциментовата мазилка по фасади и стрехи (вкл. Очукване, почистване и консолидация 

на основата). 

Минимално количество дюбели - 6 до 10 бр./кв.м., в зависимост от дебелината и типа на 

изолационните плоскости и височината на полагане. Дюбелирането се извършва върху 

плътни части - местата с нанесен лепилен материал 

Преди монтажа на топлоизолационната система по фасадите, вкл. подпрозоречните 

первази, компрометираните мазилки ще 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). 

Ще се спазва изискването към технологията за полагане на топлоизолационни системи с 

нанасяне на лепилния слой чрез задължително рамкиране в допълнение на масово 

разпространения метод на нанасяне на топки. Компенсирането на неравностите по 

фасадата, ще се извършва чрез използване на различни дебелини топлоизолационни 

плоскости. След завършване на топлоизолацията фасадите ще бъдат измазани с цветна 

силикатна екстериорна мазилка, включително страници на прозорци и врати, стрехи, 

парапети и дъна на тераси съгласно цветен проект. 

Да се демонтират всички декоративни и масивни елементи, които надстърчат пред 

равнината на фасадите. В т.ч. ако има такива: сателитни чинии, външни щори, тента-

сенник и пр. И в последствие обратно да се монтират, ако има разрешение за това от 

собствениците на сградата: 

Демонтаж и обратен монтаж с доставка на нови конзоли на външни климатични тела:3бр. 

Демонтаж и обратен монтаж на метални предпазни решетки: 7 броя - по прозорци на 

апартаменти, стълбищна клетка, балкони от парапет до плоча.  

Демонтаж и обратен монтаж на сателитни антени или чинии: 1 брой 

Климатици: 3 бр., предвидени са нови конзоли, съобразени с дебелината на 

топлоизолацията. 

Предвиден е водооткапващ профил до границата на топлоизолационната система по 

фасади.  

Балконските парапети ще бъдат надградени до достигане на нормативната височина с 

алуминиев парапет.  
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Всички закачени по фасадата висящи кабели и кутии се демонтират преди полагане на 

топлоизолацията и отново се монтират тези, които имат разрешение за поставяне в 

новопредвидени кабел канали! 

Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив 

Съществуващо положение 

Покривът на сградата е 3 типа, като  в по-голямата си част е четирискат дървен. 

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите е U= 1,84 W/m2K, който е 

по-голям от нормативния за 2015г. - U= 0,25 W/m2K. 

Описание на мярката 

Мярката предвижда монтаж на топлоизолация от минерална вата между ребрата на 

дървената покривната конструкция и затваряне с пожароустойчив гипсокартон. 

Предвижда се полагане на минерална вата и затваряне с пожароустойчив гипсокартон от 

вътрешната страна над стълбищната клетка и ап.9. Обобщеният коефициент на 

топлопреминаване на покривите намалява от U= 0,85 W/m2K,  на U= 0,39 W/m2K. 

Скатният покрив е в недобро състояние. Констатирани се следи от системни течове, в 

резултат на което е компроментирана дървената конструкция на покрива. Покривът 

трябва задължително да бъде ремонтиран преди изпълнение на енергоспестяващи мерки. 

Ще се разкрият поетапно покривните равнини, ще се демонтират керемидите, 

компроментираната дъсчена обшивка и изолации. Предвижда се доставка и монтаж на 

нова дъсчена обшивка от иглолистен материал с дебелина 2.50см за цялата площ. 

Възстановяване на комините (вкл. шапки, зидария, мазилка). Ще се извърши демонтаж, 

изработка и монтаж на на обшивки от подцинкована ламарина 0.52мм по обиколки 

комини, капандури, бордове, улами и др., включително закрепване, уплътняване и др. 

Доставка и монтаж на битумна хидроизолация около 3-3,5кг/кв.м. APP материал с 

полиестерени или полиамиден воал. Ще се доставят керамични керемиди, включително 

наковаване на летви с уплътнителни шайби, нареждане и подмазване на била с варо-

циментов разтвор.  

Ще се достави нова челна дъска с размери 3х24см. Както и нови безшевни висящи улуци, 

водосточни тръби, включително скоби, „S”-ове, казанчета и други.   

Покривът трябва задължително да бъде ремонтиран преди изпълнение на 

енергоспестяващи мерки. 

Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под 

Съществуващо положение 
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Подовете на жилищната сграда са 2 типа – под над неотопляем сутерен и под към 

външен въздух. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода е U= 0,85 W/m2K, 

който е по-голям от нормативния за 2015г. - U= 0,36 W/m2K.  

Описание на мярката 

По стени на сутерена над ниво на терена се предвижда да се положи 

тополоизолационна система тип екструдиран пенополистирол (XPS), δ= 8 cm и с коеф. на 

топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 

елементи).  

Подът към неотопляем сутерен се предвижда да се топлоизолира с експандиран 

пенополистирол EPS, δ= 5 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, 

арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи), както и пода към външен въздух с 

експандиран пенополистирол EPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK.  

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода намалява от  U= 0,85 W/m2K  на 

U= 0,39 W/m2K. 

Ще се положи вододисперсионна боя по тавана на неотопляемия сутерен, включително 

грундиране.  

При финансова възможност ще се проектират мерки свързани с  благоустрояването 

на сградата! 

 Климатици 

Проектът определя точни места за поставяне на външните климатични тела, 

съобразени с начина на отвеждане на конденза, след полагане на топлоизолацията. 

Предвидени са декоративни кутии от панели от нераждаема метална мрежа за скриване на 

телата. 

Новите външни конзоли за външните климатични тела трябва да са съобразени с 

дебелината на топлоизолационната система. При изпълнение да се гледа архитектурния 

детайл.  

Проектът определя поставянето на кутии-кабел канали на точни места, с цел прокарването 

на мрежата от кабели в уеднаквени кутии. Те са различни на брой, по съответните фасади 

фасади.   

 При изпълнението на всички мерки изпълнителят е задължен да използва 

материали и системи, които притежават необходимите сертификати за качество и 

гаранция, в съответствие на действащите норми и стандарти. При изпълнение на 
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строително-монтажните работи изпълнителят е длъжен да спазва всички правила за 

поточност в строителството. 

 Подготовката на фасадите за полагането на топлоизолационните слоеве да се 

предхожда от изчукване на подкожушената мазила до контакт с околната здрава мазилка. 

Оформяните при изчукванито петна ще се изпълнят с циментова замазка и/или в 

зависимост от дебелината на слоя до изравняване на повърхностите.  

Задължително е спазването на технологичната последователност. 

При изпълнението на всички мерки изпълнителят е задължен да използва материали и 

системи, които притежават необходимите сертификати за качество и гаранция, в 

съотвествие със действащите норми и стандарти. 

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Параметри –заснемане          Параметри след полагане на топлоизолация 

 ЗП= 200,78 кв.м                      ЗП= 201,31 кв.м. 

РЗП= 986.76 кв.м                    РЗП= 996,08 кв.м. 

Кота било – 17.60м 

Кота корниз- 13.95м 

Височина на съществуващи балконски парапети: 0.85м 

Надстройка на съществуващи балконски парапети: 0.20м 

 

Строително-монтажни дейности на многофамилна жилищна сграда с администрат 

ивен адрес: гр. София, р-н “Средец”, ул. ”Л.Каравелов” №6, вх.А и вх.Б; 

Многофамилна жилищна сграда с адрес: ул.”Л.Каравелов” №6, вх.А и вх.Б, р-н “Средец”, 

гр. София се състои от 4  надземни етажа и 1 полуподземен етаж. Надземната част се 

състои от 4 жилищни етажа и подпокривно пространство - таван. 

На полуподземно ниво са разпределени мазета към апартаментите – 13 броя, техническо 

помещения и WC. На първо входно ниво са разположени вътрешно 7 бр. диференциални 

стъпала за вх. А и 6 бр. стъпала за вх. Б, осигуряващи връзка с първо жилищно ниво. От 

първо жилищно ниво, противоположно разположен на входа и със стъпала е осигурен 

подход към вътрешен двор. Вертикалната комуникация между етажите се осъществява с 

вътрешна двураменна стълба. Стълбищният  парапет отговаря на изискванията на Наредба 

№7, чл.89.   

За вх. А на  четирите жилищните етажи са разположени по два апартамента, а за вх. Б по 

един апартамент.  
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Сградата е въведена в експлоатация 1936 год. Общата разгъната застроена площ е 1618,76 

кв.м. 

Предвидени са да се извършат следните енергоспестяващи мерки: 

- Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма; 

- Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени; 

- Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив; 

- Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под; 

- Енергоспестяваща мярка 5: Ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на 

енергоспестяващо осветление. 

Описание на проекта  

Целта на проекта е чрез предвидените строително- монтажни  работи  да се осигури 

икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване 

здравето и живота на хората и едновременно с това да подобри общия естетически вид на 

сградата. 

1. Мерки, свързани с повишаване на енергийната ефективност на сградата. 

В проекта са заложени всички мерки описани в доклада от обследването на 

сградата, също и такива възникнали допълнително във времето след изготвяне на 

докладите. 

Обект на тази разработка са мерки: 

Мярка за енергоспестяване №1: Подмяна на съществуваща стара дограма 

Съществуващо положение 

Неподменените прозорци и вратите по фасадите на жилищните етажи са двойни с 

дървени рамки. Недоброто им състоянието е предпоставка за увеличаване на 

инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените части: изметнати и напукани 

елементи на дървената рамка, напукан и липсващ маджун. 

Прозорците на сутерена са дървени със слепени крила и единично остъкляване. 

Описание на мярката 

Мярката включва подмяна на старата дървена дограма на жилищните етажи и на 

сутерена с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, 

с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m
2
К. Предвижда се монтаж на външни АL 

подпрозоречни первази и вътрешни PVC подпрозоречни первази само за подменена 

дограма. 
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За входните врати се предвижда демонтаж на съществуваща дървена дограма и 

входна от ПВЦ, доставка и монтаж на нови входни врати, отварящи се навън -  AL 

дограма с 1/3 остъкление, с коефициент на топлопреминаване λ<1,70 W/m2K. 

По фасадите към вътрешния двор на жилищната сграда има нерегламентирано 

надстрояване на балкони и остъкление от единично стъкло на метален винкел. Проектът 

предвижда възстановяване на съществуващото проектно положение преди направените 

нерегламентирани промени. Остъклението по балкони се демонтира, като се поставят 

нови PVC модули от ниво под до ниво таван, закрепени към метална к-ция по 

констурктивен проект. Монтират се  метални парапети по открити балкони, с премахнато 

надстрояване (използват се демонтираните стари парапети по остъклените балкони, като 

се преработят и монтират по открити балкони). 

Предвижда се боядисване на стени, тавани и парапети с цветен латекс, двукратно, 

вкл.грунд по стълбище и стълбищни площадки 

Мярка за енергоспестяване №2: Топлинно изолиране на външни стени 

Съществуващо положение 

Външните стени на сградата не са топлоизолирани. 

Описание на мярката 

Мярката включва топлоизолиране по външни фасадни стени с експандиран 

пенополистирол (EPS) с дебелина 6 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK 

(вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на 

цветна екстериорна мазила), както и тополоизолационна система пo страници на 

прозорци, тип EPS, δ=2 cm, ширина 30 сm с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK 

(вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и 

полагане на цветна екстериорна мазилка).  

По стени на сутерена, над терена до кота нула се предвижда да се положи 

тополоизолационна система от екструдиран пенополистирол (XPS), с δ= 6 cm и с коеф. на 

топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 

елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип „мозайка”). 

По изолирани фасадни стени, югоизток и югозапад (откъм улиците) се предвижда 

допълнително монтаж на декоративни профили от EPS, по детайл на фирма производител 

и боядисване с фасадна силиконова боя по цветен проект. 

Мярка за енергоспестяване №3: Топлинно изолиране на покрив 

Съществуващо положение 
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Покривът на сградата е 3 типа, като  в по-голямата си част е четирискатен дървен. 

Описание на мярката 

Мярката предвижда монтаж на топлоизолация от минерална вата между ребрата на 

дървената покривната конструкция и затваряне с пожароустойчив гипсокартон при 

покрив тип 1. При покрив тип 2 се предвижда полагане на минерална вата и затваряне с 

пожароустойчив гипсокартон от вътрешната страна над стълбищната клетка.  

Съпътстващи мерки са подмяна на изгнили елементи от дървената покривна 

конструкция - съгласно проект по част Конструктивна, доставка и монтаж на битумна 

хидроизолация около 3-3,5кг/м2-АРР материал с полиестерени или полиамиден воал, 

доставка и монтаж на керамични керемиди, включително наковаване летви с 

уплътнителни шайби, нареждане и подмазване била с ВЦ разтвор.  

Демонтажи, изработка, доставка и монтаж на обшивки от поцинкована ламарина 0,52мм-

по обиколки комини, капандури, бордове, улами и др., включително закрепване, 

уплътняване и др. Демонтаж, изработка, доставка и монтаж на нови Безшевни олуци от 

поцинкована ламарина, включително нови Челни дъски 2/24см от третиран иглолистен 

материал. Демонтаж, доставка и монтаж на нови водосточни тръби-тръби,скоби, S-ове, 

уплътнения и т.н.-комплект. Демонтаж, доставка и монтаж на нови водосточни 

Казанчета(комплект)-крепежни, снадки, уплътнения и т.н. 

За постигане на мин. височина на балконски парапет – 105 см  се предвижда и 

монтаж на нова метална надстройка над ажурен балконски парапет. 

Скатният покрив е в недобро състояние. Констатирани са следи от системни 

течове, в резултат на компроментирани ламаринени обшивки на покрива. Покривът 

трябва задължително да бъде ремонтиран преди изпълнение на енергоспестяващи мерки. 

Мярка за енергоспестяване №4: Топлинно изолиране на под 

Съществуващо положение 

Подовете на жилищната сграда са 2 типа – под над неотопляем сутерен и под към 

външен въздух. 

Описание на мярката 

Подът към външен въздух се предвижда да се изолира с експандиран 

пенополистирол EPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. 

Монтира се тополоизолационна система тип EPS, δ= 8 см и с коеф. на 

топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 

елементи) по дъна остъклени балкони, еркери, стрехи, корнизи и други наддадени 
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хоризонтални елементи. Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно 

цветен проект) по хоризонтални елементи, граничещи с външна среда- еркери, дъна 

балкони, корнизи и др. 

Мярка за енергоспестяване №5: Ремонт на електроинсталация в общите части 

и въвеждане на енергоспестяващо осветление. 

Съществуващо положение  

Електрическата инсталация в общите част и инсталацията за стълбищното 

осветление са амортизирани. Осветителните тела са с нажежаема жичка. Стълбищният 

автомат е остарял и често осветлението не се изключва дори през светлата част на деня. 

Описание на мярката 

Предвижда се подмяна на съществуващи източници на осветление в 

осветителните тела в общите части на сградата (вход, стълбищни площадки) – лампи с 

нажежаема спирала (ЛНС) с енергоспестяващи лампи 13W/220V.  

 На входовете, на жилищната кооперация може да се монтират осветителни тела 

LED 50W с IP 54, с предпазна решетка, ванадалоустойчива. Командване комбинирано от 

часовник и комбиниран детектор за движение и осветеност /постоянно светещо в 

определен период и задействане автоматично /по решение на живущите/.  

Съществуващата ел. инсталация за общото осветление не се подменя – запазват се 

инсталацията и стълбищните бутони за управление. 

Мерки, свързани с благоустрояване на сградата при налични финансови 

средства 

 Благоустрояване на околното пространство-вътрешен двор 

Поради недоброто състояние на външните тротоарни настилки около сградата във 

вътрешния двор се предписва ремонт, за да се предпазят основите на сградата. 

 При изпълнението на всички мерки изпълнителят е задължен да използва 

материали и системи, които притежават необходимите сертификати за качество и 

гаранция, в съответствие на действащите норми и стандарти. 

 При изпълнение на строително-монтажните работи изпълнителят е длъжен да 

спазва всички правила за поточност в строителството. 

 Подготовката на фасадите за полагането на топлоизолационните слоеве да се 

предхожда от изчукване на подкожушената мазила до контакт с околната здрава 

мазилка. Оформяните при изчукваните петна ще се изпълнят с циментова замазка 

и/или в зависимост от дебелината на слоя до изравняване на повърхностите.  
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Задължително е спазването на технологичната последователност. 

 

I .ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ  

Параметри–заснемане  Параметри след полагане на топлоизолация

 ЗП =   315,92 кв.м.            ЗП+ЕЕ =   323.55 кв.м. 

            РЗП = 1 618,76 кв.м.       РЗП+ЕЕ = 1 644.99 кв.м. 

Кота ± 0,00 ≡ липсва иформация          H сграда      =              15,00 м 

Кота Корниз - 13,80 

Кота Било    - 17,00 

 

Обособена позиция №5 

  

Строително-монтажни дейности на многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. София, р-н “Средец”, ул.”Кракра” №12; 

Многофамилна жилищна сграда с адрес: ул.”Кракра” №12, р-н “Средец”, гр. София се 

състои от партерен етаж с обекти със стопанско предназначение, 4 жилищни етажа, 

подпокривно пространство и подземен етаж. Подземната част се състои от 13 мазета, 

абонатна и санитарен възел и стълбище към магазин за художествени материали.  

Партерния етаж се състои от  офис, магазин за художествени материали , магазин аптека, 

гараж, ателие, фризьорски салон, стълбищна клетка ,входно  пространство и проход към 

вътрешния двор. Първият етаж се състои от 3 апартамента (Ап .3, Ап. 4А и Ап.4Б). На 

втория етаж са разположени 3 апартамента (Ап .5, Ап.6А и Ап. 6Б). На третия етаж са 

разположени 4 апартамента (Ап .7А, Ап .7Б, Ап.8А и Ап. 8Б). На четвртия  етаж съответно 

Ап.9 и Ап.10. 

 Съгласно предоставената архитектурна документация на всеки етаж са разположени по 

два апартамента.  През годините някои от собствениците са ги разделяли на по 2 по малки 

–съответно с означения А и Б. Таванският етаж се състои от 12 бр. тавани, машинно 

асансьор и 2 общи тавански помещения.  

В полуподземния етаж са разположени 13 мазета, абонатна и санитарен възел, и стълбище 

към магазин за художествени материали. Достъпа до това ниво става чрез стълбище,  

разположено  в северозападната част на сградата.  

Сградата е въведена в експлоатация 1939 год. Общата разгъната застроена площ е 2196,33 

кв.м. 
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Предвидени са да се извършат следните енергоспестяващи мерки: 

- Енергоспестяваща мярка: подмяна на стара дървена и метална дограма по апартаменти и 

общи части в сградата; 

- Енергоспестяваща мярка: полагане на топлоизолационна система тип EPS с δ= 8 сm и с 

коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK; 

- Енергоспестяваща мярка: полагане на топлоизолационна система тип каменна вата с 

δ=12 сm, плътност 24 кg/m³ и коефициент на топлопроводност λ≤0,04 W/mK по покриви: 

- Енергоспестяваща мярка: полагане на топлоизолационна система тип EPS с δ= 8 сm и 

коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK по еркари и : полагане на 

топлоизолационна система тип ХPS с δ= 8 сm и коефициент на топлопроводност λ≤0,03 

W/mK по външни стени на неотопляем сутерен. 

       Описание на проекта 

Целта на проекта е чрез предвидените строително- монтажни  работи, да се осигури 

икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване 

здравето и живота на хората, и едновременно с това да подобри общия естетически вид на 

сградата. 

Мярка за енергоспестяване No1: Топлинно изолиране на външните стени 

Съществуващо положение 

Фасадните стени в сградата са седемнадесет типа. Основно се състоят от тухлени 

зидове (единична плътна тухла с δ= 45 сm и δ= 30 сm) и стоманобетонови колони, греди и 

плочи. Обобщеният коефициент на топлопреминаване по всички фасади на сградата е 

U=1,83 W/m²K, който е по-голям от референтния за 2015 г. - U=0,28W/m²K. 

Описание на мярката 

Предвижда се доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 8 сm 

и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови 

профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по 

фасадни стени. По плътната част от парапетите на балконите по фасада изток не се 

монтира топлоизолационнен материал, а се полага цветна  силикатна екстериорна 

мазилка. По плътната част от парапетите на балконите по фасада запад се нанася същия 

топлоизолационен материал, както по останала част на фасадата. 

Задължителни строително-монтажни работи (СМР), които не водят до пряка 

икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение на мярката: 

 Очукване на циментови подпрозоръчни външни первази 
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 Частично очукване на подкожушена мазилка по фасади и дъна на балкони и лоджии 

 Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле 

 Демонтаж на външни конзоли - климатични тела (източна и западна фасада), доставка 

на нови конзоли, съобразени с дебелината на топлоизолационната система и обратен монтаж на 

климатичните тела 

 Доставка и монтаж на плочи от гранитогрес за цокли на открити балкони и лоджии 

 Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по тавани, вътрешна и 

външна плътна част на парапети на балкони (фасада изток) 

 Шпакловка по тавани, вътрешна и външна плътна част на парапети на балкони (фасада 

изток), (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили) 

 Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по 

тавани, вътрешна и външна плътна част на парапети на балкони (фасада изток), включително 

грундиране 

 Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по вътрешна част на 

парапети на открити лоджии, (фасада запад) 

 Шпакловка по вътрешна част на парапети на открити лоджии, (фасада запад), (вкл. арм. 

мрежа, шпакловка, ъглови профили) 

 Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по 

вътрешна част на парапети на открити лоджии, (фасада запад), включително грундиране 

 Доставка и монтаж на външни шапки с подлепка от изкуствен гранит по плътни 

парапети на балкони и лоджии 

 Доставка и монтаж на водооткапващ профил до границата на топлоизолационната 

система по фасади 

 Ремонт на козирка над входна врата (фасада запад) 

 Ремонт на козирка над магазини, входна врата и ателие (фасада изток), вкл. полагане на 

цветна силикатна екстериорна мазилка по дъно и полагане на обмазваща хидроизолация от горе 

 Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа върху калканна стена 

проход 

 Шпакловка по калканна стена проход (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили) 

 Стъргане на блажна боя и подготовка на стоманени парапети за боядисване (фасада юг) 

 Грундиране с антикорозионен грунд по стоманени парапети боядисване (фасада юг) 

 Боядисване с блажна боя по стоманени парапети, двукратно (фасада юг) 
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 Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по 

калканна стена проход, включително грундиране 

 Измазване на комини и полагане на екстериорна мазилка. 

Мярка за енергоспестяване No2: Подмяна на съществуващата дограма с PVC, 

остъклени с двоен стъклопакет 

Съществуващо положение 

Дограма в сградата е монтирана преди повече от 75 години, което е предпоставка 

за висока инфилтрация в сградата. На апартамент №5 съществува метално единично 

остъкление на лоджия, което също е причина за големите топлинни загуби през дограмите 

в сградата. Останалата част от дограмата е подменена с PVC, алуминиеви и дървени 

профили остъклен със стъклопакет. 

Описание на мярката 

 Демонтаж на съществуваща дървена дограма 

 Демонтаж на съществуващо метално единично остъкление по лоджия - ап. 5 

(фасада запад) и ателие (фасада изток) 

 Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско 

емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, петкамерна 

- по спецификация (на мястото на стара дървена дограма) 

 Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско 

емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, петкамерна 

- по спецификация (на мястото на съществуващо метално единично остъкление по лоджия 

- ап. 5 - фасада запад) и ателие (фасада изток) 

 Доставка и монтаж АL дограма с коефициент на топлопреминаване ≤ 2,00 

W/m²К - входна врата, ателие (фасада изток) 

 Демонтаж на съществуваща дървена дограма (стълбищна клетка, сутерен, 

покривни табакери) 

 Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско 

емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, пет камерна 

- по спецификация – стълбищна клетка и английски двор 

Задължителни строително-монтажни работи (СМР), които не водят до пряка 

икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение на мярката: 

 Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова  шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. 

без финишен слой) - (по апартаменти) 
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 Доставка и монтаж на външни подпрозоречни шапки от изкуствен гранит с 

широчина до 30сm 

 Доставка и монтаж на метална плътна врата с топлоизолация - общо помещение 

в проход 

 Доставка и монтаж на покривни табакери (0,50/0,80 m) c коефициент на 

топлопреминаване ≤ 1,90 W/m²К - по тавански помещения 

 Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. 

без финишен слой) - (по общи части) 

 Доставка и монтаж на външни подпрозоречни шапки от изкуствен гранит с 

широчина до 30 сm 

 Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз 

 Боядисване с блажна боя на външни метални врати - двустранно, двукратно (вкл. 

шлайфане и грундиране с антикорозионен грунд) на проход. 

 Доставка и монтаж на врата с огнеустойчивост ЕІ90 за отделяне на мазетата от 

стълбищната клетка; 

 Доставка и монтаж на врата  с огнеустойчивост ЕІ60 за отделяне на таванските 

помещения и машинното от стълбищната клетка. 

  Мярка за енергоспестяване No3: Топлоизолация на покрив 

Съществуващо положение 

Покривите в сградата представляват три типа, както следва: първи тип: скатен 

студен покрив с подпокривно пространство (основен покрив на сградата), втори тип: 

скатен студен покрив с подпокривно пространство (покрив над стълбищна клетка) и трети 

тип: плосък топъл покрив – тераси. Обобщен коефициент на топлопреминаване на 

покривите е U=0,78 W/m²K, който е по-голям от референтния за 2015 г. - U=0,27 W/m²K. 

Описание на мярката 

Демонтаж на покрив (вкл. керемиди и летвена обшивка) със сваляне. 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≤ 0,04 Wm/K по скатовете на покривната конструкция на 

първи и втори тип покриви. Доставка и монтаж на дъсчена обшивка с δ=2,5 сm за 

покриване. Полагане на битумен грунд върху дъсчена обшивка. Доставка и монтаж на 

нова летвена обшивка по покрив (летви 4х4сm). Покриване с битумизирана мушама върху 

готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене. Доставка и монтаж на марсилски керемиди 

за препокриване на 100% от площта на скатния покрив. Предвижда се и подмяна на 
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цялото отводняване на покрива, в това число улуци, казанчета, ламаринени обшивки и 

водосточни тръби. Възстановяване на мазилки и шапки по комини. 

Изграждане на нова мълниезащитна инсталация. 

Задължителни строително-монтажни работи (СМР), които не водят до пряка 

икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение на мярката: 

 Демонтаж на покрив (вкл. керемиди, хидроизолация и дъсчена обшивка) със сваляне 

 Подмяна на изгнили елементи от дървената покривна конструкция - съгласно проект по част 

 Доставка и монтаж на дъсчена обшивка с δ=2,5 сm за покриване 

 Полагане на битумен грунд върху дъсчена обшивка 

 Доставка и монтаж на нова летвена обшивка по покрив (летви 4х4сm) 

 Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене 

 Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от площта на скатния 

покрив 

 Доставка и монтаж на нова челна дъска 3/24 сm 

 Демонтаж на стара, заготовка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по стрехи, 

табакери и около комини 

 Демонтаж на стари, заготовка и монтаж на нови висящи улуци от поцинкована ламарина 

 Демонтаж, изработка и монтаж нови на водосточни казанчета от поцинкована ламарина 

 Демонтаж на стари водосточни тръби от поцинкована ламарина 

 Заготовка и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина 

 Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по стрехи 

 Шпакловка по стрехи (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили) 

 Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по стрехи, 

включително грундиране 

 Възстановяване на бетонови шапки по комини 

 Възстановяване на мазилка по комини 

 Изработка на мълниезащитна инсталация по покрива в т.ч. доставка и монтаж на поцинкован 

заземителен кол - 63 / S3 / 6 mm 

 Доставка и монтаж на мълниеотвод - H = 4m 

 Доставка и монтаж на прав съединител 

 Доставка и монтаж на държатели 

 Доставка и монтаж на арматурна стомана ф8 
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 Направа и монтаж на токоотводи арматурна стомана ф8 

 Измерване на специфично съпротивление на заземителя, R<10 Ω 

 Доставка и монтаж на поцинкована шина - 40 / 4 mm 

 Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 km 

Мярка за енергоспестяване No4: Топлоизолация на под 

Съществуващо положение 

Установени са три типа подове, както следват: първи тип - под над неотопляем 

сутерен, втори и трети типове са подове граничещи с външен въздух (еркери). 

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на подовете е U=0,60 W/m²K, който е 

по-голям от референтния за 2015 г. - U=0,31 W/m²K. 

Необходимо да се въведат енергоспестяващи мерки за намаляване на загубите 

през подовете на сградата. 

Описание на мярката 

Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, δ= 8 сm и с коеф. На 

топлопроводност λ≤0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 

елементи) в/у външни стени на неотопляем сутерен. 

Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 8 сm и с коеф. на 

топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 

елементи) по еркери и тавани на открити балкони, и лоджии. 

Задължителни строително-монтажни работи (СМР), които не водят до пряка 

икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение на мярката: 

 Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 8 сm и с коеф. на 

топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, 

крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по таван  на 

проход. 

 Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система 

по външни стени на неотопляем сутерен (фасада запад) 

 Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, δ= 8 сm и с коеф. на 

топлопроводност λ≤0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 

елементи) в/у външни стени на неотопляем сутерен (фасада запад) 

 Полагане на мозаечна минерална мазилка (съгласно цветен проект) по външни 

стени на неотопляем сутерен, включително грундиране (фасада запад) 
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Извънбюджетни мерки, свързани с  благоустрояването на сградата и околната 

среда 

Да се подменят всички тротоарни плочи  във вътрешния двор около сградата с 

ширина до 1 м с цел да се предпазят основите от наводняване от повърхностни води. 

Парапети 

Съществуващите парапети на лоджии и балкони по всички фасади са с 

недостатъчна височина и не отговарят на действащата нормативна уредба. Затова се 

предвижда  добавянето на метална ръкохватка или удължаване на стойките на металните 

декоративни елементи. С тази мярка общата височина на парапетите трябва да достига 

h=105 см. 

Климатици 

Неприемливо е съществуващото положение на външните климатични тела. 

Проектът определя точни места за поставяне на външните климатични тела, съобразен с 

начина на отвеждане на конденза. Предвидени са декоративни кутии от пана от 

неръждаема неплетена метална мрежа за скриване на телата. 

Новите външни конзоли за външните климатични тела трябва да са съобразени с 

дебелината на топлоизолационната система. При изпълнение да се гледа архитектурния и 

конструктивен детайл. 

При изпълнението на всички мерки изпълнителят е задължен да използва 

материали и системи, които притежават необходимите сертификати за качество и 

гаранция. 

Да се съблюдават техническите характеристики, както и технология и условия на 

изпълнение, които са част от спецификацията на предвидените за влагане 

строителни продукти. При полагането на системата Изпълнителят следва да влага 

строителни материали с маркировка за съответствие (СЕ), които отговарят на 

изискванията в Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти и да са придружени с Декларации за 

експлоатационни показатели, издадени по реда на Регламент № 305/2011 на 

Европейския парламент и съвета от 9 март 2011 г. или с Декларации за 

характеристиките на строителния продукт, изготвени на български език (при липса 

на хармонизирани стандарти за продуктите). Характеристиките на всички 

интегрирани топлоизолационни системи се обявяват в Декларацията за 

експлоатационни показатели за цялата система. Изпълнението задължително да бъде 
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от монтажно скеле, подсигурено с фасадна предпазна мрежа. Да се изиска от 

кандидат изпълнителите да предоставят декларация /пълномощно/ от 

производителя за съгласие за участие с негови продукти (системи/материали) в 

процедурата.  

За приемане на извършените стрителни дейности Изпълнителят да представя 

декларация от производителя за доставка на съответните количества материали.   

I.ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗП=357,28 кв.м. 

РЗП= 2196,33 кв.м. 

 

Строително-монтажни дейности на многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. София, р-н “Средец”, ул.”Цар Иван II” №8-10; 

Многофамилна жилищна сграда с адрес: ул.”Цар Иван II” №8-10, р-н “Средец”, гр. София 

се състои от 3 надземни и 1 полуподземен етаж. Надземната част се състои от 3 жилищни 

етажа, а полуподземната - от 6 мазета.На първото жилищно ниво са разположени три 

апартамента, а на останалите две по два. Покривът на сградата е многоскатен. Той е с 

правилна конфигурация, с различни наклони. Покривната конструкция е дървена - ребра, 

дъсчена обшивка и керемиди тип „марсилски”. Комините са измазани. На места по 

покрива са констатирани течове. Състоянието на покрива е лошо. Улуците и водосточните 

тръби са компрометирани. 

Осигурен е подход до сградата от прилежащата улица. Входът е подчертан и защитен с 

козирка.  Околното пространство около сградата не e добре благоустроено, плочниците 

около сградата са компрометирани. Стълбищната клетка е двураменна права стълба, без 

асансьор. Фасадното покритие на сградата е от „обикновена” варова мазилка, която на 

места е компрометирана. 

Сградата е въведена в експлоатация 1928 год. Общата разгъната застроена площ е 478,14 

кв.м. 

Предвидени са да се извършат следните енергоспестяващи мерки: 

- Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма; 

- Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени; 

- Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив; 

- Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под; 
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Описание на проекта 

 Целта на проекта е чрез предвидените строително- монтажни  работи, да се осигури 

икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване 

здравето и живота на хората, и едновременно с това да подобри общия естетически вид на 

сградата. 

Мерки свързани с повишаване на енергийната ефективност на сградата. 

В проекта да са заложени всички мерки описани в доклада от обследването на 

сградата, също и такива възникнали допълнително във времето след изготвяне на 

докладите. 

Обект на тази разработка са мерки: 

Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма 

Съществуващо положение 

Част от дограмата в жилищата е подменена с PVC двоен стъклопакет и 

алуминиева. Старите неподменени прозорци и врати са двукатни с дървена рамка, недобре 

уплътнена и деформирана на места в резултат на дългия период на експлоатация. 

Входната врата е плътна дървена. Дограмата в стълбищната  клетка е дървена със слепни 

крила с единично остъкляване. Неподменените прозорци и вратите по фасадите на 

жилищните етажи са дървени двукатни. Недоброто им състоянието е предпоставка за 

увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените части: изметнати и 

напукани елементи на дървената рамка, напукан и липсващ маджун. 

Прозорците на неотопляемия сутерен са с дървени и метални рамки. На някои от 

тях остъкляването липсва. 

Описание на мярката 

Мярката включва подмяна на старата дървена дограма на жилищните етажи и на 

сутерена с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с 

коефициент на топлопреминаване ≤1.70 W/m2К. Входната врата и вратите към сутерена се 

подменят с АL дограма с коефициент на топлопреминаване 2,00 W/m2K.За изработване на 

дограмата, изпълнителят да се съобрази с необходимостта от влагане на системен профил 

– вложка за увеличаване на дограмата/ от 2-4 см/, след  като вземе мерки от място. 

Предвидени са външни алуминиеви подпрозоречни первази на всички прозорци и 

вътрешни подпрозоречни  PVC на прозорците подлежащи на смяна. 
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Подмяната на прозорците към капандури и покривните табакери е прибавена към 

мярка Топлоизолиране на покрив. 

Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка 

Подмяна на дограма, които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за 

цялостното изпълнение: 

- Демонтаж на съществуваща дървена  и/или метална дограма  

- Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно 

външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1.70 W/m2К, пет камерна - по 

спецификация 

- Доставка и монтаж АL дограма с коефициент на топлопреминаване ≤ 2,00 W/m2K - 

входни врати в съответствие с противопожарните норми 

- Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна врата 

- Вътрешно обръщане на дограма (вкл. гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н.) - 

стълбищна клетка, сутерен и вх.врати 

- Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз широчина до 30 см 

- Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз 

- Подготовка на основата, отстраняване на компроментирани участъци, почистване и  

грундиране по стени, тавани и парапети, боядисани с латекс и цокъл от блажни бои-

стълбище и стълбищни клетки, пасажи и входове  

- Шпакловка стени, тавани и парапети с гипсово лепило - стълбище и стълбищни к-ки  

- Боядисване шпакловани стени, тавани и парапети с цветен латекс, двукратно, 

вкл.грунд - стълбище и стълбищни к-ки  

- Боядисване шпакловани стени-ЦОКЪЛ с алкидни бои, двукратно- стълбище и 

стълбищни к-ки 

- Вратата отделяща сутерена се подменя с пожароустойчива с EI90C 

Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени 

Съществуващо положение 

Топлоизолация EPS с дебелина 5 cm е монтирана от вътрешната страна на западна 

фасадна стени на ап. 1 (стени тип 2). Останалите външни стени на сградата (стени тип 1) 

не са топлоизолирани. Коефициентът им на топлопреминаване U= 1,86 W/m2K е много 

по-голям от нормативния за 2009г. - U= 0,35 W/m2K. 

Описание на мярката 
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Мярката включва топлоизолиране от външната страна  на неизолираните фасадни 

стени (стени тип 1) с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8 cm и коефициент на 

топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни 

елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила), както и 

тополоизолационна система пo страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2 cm, ширина 20 сm с 

коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови 

профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка). 

Коефициентът на топлопреминаване на тухлените стени намалява от U= 1,86 W/m2K на 

U= 0,345 W/m2K. 

Общата площ на стените подлежащи на топлинно изолиране е 475 m2, като в нея са 

включени и плътните части  на терасите, които подлежат на остъкляване. Площта включва 

вече изолираните стени на ап. 1.  

По стени на сутерена над ниво на терена се предвижда да се положи 

тополоизолационна система тип XPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 

W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, грундиране и 

полагане на цветна екстериорна мазилка тип „мозайка”).  

Всички закачени по фасадата висящи кабели и кутии се демонтират преди полагане 

на топлоизолацията и отново  да се монтират в кабел канали тези, за които има 

разрешения за поставяне.  

Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка 

Топлинно изолиране на външни стени, които не водят до пряка икономия на енергия, но 

са необходими за цялостното изпълнение: 

- Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди монтаж на топлоизолационна 

система по фасади (вкл. страници на дограма); 

- Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 8 см и с коеф. на 

топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 

елементи) в/у външни стени 

- Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, δ= 8 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 НА СГРАДАТА 

- Доставка и монтаж на тополоизолационна система no страници на прозорци, тип 

ЕPS, δ=2.0 см, ширина 30 см. с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, 

арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) 



                                                                

73 

 

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по 

външни топлоизолирани стени и страници, включително грундиране 

- Полагане на цветна акрилна екстериорна МОЗАЙКА (съгласно цветен проект) по 

ЦОКЪЛ СГРАДА 

- Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле 

- Демонтаж и преместване на подходящи места на кабели и тръби по фасадите 

- Изкърпване вароциментова мазилка по фасади и стрехи (вкл. очукване) 

- Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди шпакловка с мрежа на стрехи, 

страници и дъна тераси 

- Шпакловка с мрежа на стрехи, страници и дъна тераси 

- Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по 

стрехи и страници и дъна  - неостъклени лоджии 

На северната фасада е монтирана възпоменателна плоча за живота и творчеството 

на писателя Ран Босилек. Да се демонтира внимателно и се монтира отново след нанасяне 

на външната мазилка. 

Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив  

Съществуващо положение 

Покривът на сградата е многоскатен, състоящ от основен покрив и капандура. 

Покривната конструкция е дървена. Покривът на сградата е 4 типа, като  в по-голямата си 

част е дървен скатен - с въздушен слой. Топлоизолация не е монтирана. Обобщеният 

коефициент на топлопреминаване на покривите е U= 1,24 W/m2K, който е по-голям от 

нормативния за 2009г. - U= 0,28 W/m2K. 

Описание на мярката 

Мярката предвижда монтаж на топлоизолация от каменна вата между ребрата на 

дървената покривната конструкция и затваряне с пожароустойчив гипсокартон. 

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите е U= 1,24 W/m2K, който е 

по-голям от нормативния за 2009г. - U= 0,28 W/m2K. 

Скатният покрив е в недобро състояние. Констатирани се следи от системни 

течове, в резултат на което е компроментирана дървената конструкция на покрива. 

Покривът трябва задължително да бъде ремонтиран преди изпълнение на 

енергоспестяващи мерки. 

Задължителните СМР съпътстващи топлинно изолиране на покрив са: 
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- Поетапно разкриване покрив. Почистване таванска плоча. Демонтаж стари 

керемиди и компроментирани дъсчени обшивки, изолации и други. 

- Подмяна на компроментирани елементи от покривната конструкция 

- Доставка и монтаж на нова дъсчена обшивка от иглолистен материал с дебелина 

2,50см 

- Доставка и монтаж на битумна хидроизолация около 3-3,5кг/м2-АРР материал с 

полиестерени или полиамиден воал 

- Доставка и монтаж на керамични керемиди, включително наковаване летви с 

уплътнителни шайби, нареждане и подмазване била с ВЦ разтвор. 

- Възстановяване на комини (вкл.шапки , зидария, мазилка) 

- Демонтажи, изработка, доставка и монтаж на обшивки от поцинкована ламарина 

0,52мм-по обиколки комини, капандури, бордове, улами и др., включително закрепване, 

уплътняване и др.  

- Демонтаж стара и поставяне на нови челни дъски 3/24 см 

- Демонтаж, доставка и монтаж на висящи нови олуци, включително скоби и 

крепежи 

- Демонтаж, доставка и монтаж на нови водосточни тръби, включително скоби, "S"-

ове и други, включително заустване открити балкони и малки покриви Фасада Север. 

- Демонтаж, доставка и монтаж на нови водосточни казанчета 

- Демонтаж, доставка и монтаж на нови покривни капандури 1,0/1,50м 

- Преработка на достъпа до таванско помещение. Разширяване на отвор в таванска 

плоча, подмазване, доставка и монтаж на топлоизолиран капак от АЛ материал, 

включително метална стълба и др. 

Парапети 

Съществуващите парапети на лоджии и балкони по всички фасади са с 

недостатъчна височина и не отговарят на действащата нормативна уредба. Затова се 

предвижда  добавянето на ръкохватка с която общата височина на парапетите да достига 

h=105 см. 

Съществуващите парапети се демонтират , почистват се и се обработват с 

антикорозионни материали. След добавянето на допълнителна ръкохватка където е 

необходимо се монтират отново.  

В случаите когато се монтира само ръкохватка за достигане на височина от готов 

под 105 см – същата да е горещо поцинкована и прахово боядисана. 
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Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под 

Съществуващо положение 

Подовете на жилищната сграда са 3 типа – под над неотопляем сутерен и под към външен 

въздух. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода е U= 0,93 W/m2K, който е 

по-голям от нормативния за 2009г. - U= 0,39 W/m2K. 

Описание на мярката 

По стени на сутерена над ниво на терена се предвижда да се положи 

тополоизолационна система тип XPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 

W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).  

Подът към външен въздух, също се предвижда да се изолира с експандиран 

пенополистирол EPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK.  

Монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 5 см и с коеф. на 

топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 

елементи) по ТАВАН СУТЕРЕН. 

Полагане на топлинна изолация от XPS δ=8 cm с коеф. на топлопроводност λ=0,030 

W/mK върху  хор. участъци, покриващи жилищни помещения (Фасади Север и Юг) и тип 

тераса-Фасада Запад. 

Направа на защитна армирана циментова замазка върху хидроизолационни 

мембрани, включително полагане на крайно покритие от мразоустойчива керамика с 

показател на хлъзгане не по-малък от R11. 

Задължителните СМР съпътстващи топлинно изолиране на под са: 

 Полагане на дълбокопроникващ грунд  преди монтаж на топлоизолационна 

система по ТАВАН СУТЕРЕН, еркери,стрехи, корнизи и други наддадени 

хоризонтални елементи 

 Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 5 см и с 

коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови 

профили и крепежни елементи) по ТАВАН СУТЕРЕН, еркери и др. 

 Полагане на акрилна вододисперсионна БОЯ по топлоизолирани тавани 

сутерен, включително грундиране 

 Доставка и полагане рулонна или мазана хидоризолация (минимум 2 пласта) 

включително подложна изравнителна (с наклони) армирана циментова 

замазка 1:3 с дебелина до 5см и грунд по открити балкони покриви над 

жилищни помещения-Фасади Север, Юг и Запад. 
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 Направа на защитна армирана циментова замазка 1:3 с дебелина до 5см 

върху хидроизолационни мембрани, включително полагане на крайно 

покритие от мразоустойчива керамика с показател на хлъзгане не по-малък 

от R11. 

 Доставка и полагане на топлинна изолация от XPS δ=8 cm с коеф. на 

топлопроводност λ=0,030 W/mK върху  хор. участъци, покриващи жилищни 

помещения (Фасади Север и Юг) и тип тераса-Фасада Запад. 

 Демонтаж стари покрития, мозайки и хастари над жилища /къртене-мозайки 

балкони/. 

Мерки извън бюджет-Мерки свързани с благоустрояването на сградата и 

околната среда 

Вертикална планировка 

Съществуващо положение. 

Околното пространство около сградата не e добре благоустроено, плочниците 

около сградата са компрометирани и се затруднява отвеждането на повърхностните води. 

Описание на мярката 

Да се подменят всички тротоарни плочи  във вътрешния двор около сградата с 

ширина 1 м или 90 см в зависимост от вида тротоарни плочи с цел да се предпазят 

основите от наводняване от повърхностни води. 

При изпълнението на всички мерки изпълнителят е задължен да използва 

материали и системи, които притежават необходимите сертификати за качество и 

гаранция. 

I.ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ 

Параметри –заснемане      

ЗП= 166,22 кв.м;  

РЗП=  478,14 кв.м;  

 

Обособена позиция №6 

 

Строително-монтажни дейности на многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. София, р-н “Средец”, кв. “Яворов”, бл.26, вх.А и вх.Б; 

Многофамилна жилищна сграда с адрес: кв.”Яворов” бл.26, вх.А и вх.Б, р-н “Средец”, гр. 

София се състои от един полуподземен етаж, пет жилищни етажа и едно подпокривно 
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ниво. Разделена е на две огледални секции, всяка с отделен вход от североизточната ѝ 

фасада.  

В сутерена са разположени мазета, абонатна станция и помещения за общи нужди. На 

първи, втори, трети, четвърти и пети етаж се намират двадесет броя апартаменти (по 

четири броя на етаж). В подпокривния етаж са обособени тавански помещения.  

Сградата е въведена в експлоатация 1960 год. Общата разгъната застроена площ е 2335,96 

кв.м. 

Предвидени са да се извършат следните енергоспестяващи мерки: 

- Енергоспестяваща мярка: подмяна на стара дървена и метална дограма по апартаменти и 

общи части в сградата; 

- Енергоспестяваща мярка: полагане на топлоизолационна система тип EPS с δ= 5 сm и с 

коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK; 

- Енергоспестяваща мярка: полагане на топлоизолационна система тип каменна вата с δ= 

12 сm, плътност 24 кg/m³ и коефициент на топлопроводност λ≤0,04 W/mK по покриви. 

Целта на проекта е чрез предложените, съобразени със съвременните нормативи и 

строително-технически възможности, да се осигури икономия на енергия и 

топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване на здравето и живота на 

хората, обезпечаване на съвременен комфорт на обитаването и едновременно с това да 

подобри общия естетически вид на сградата. 

Обект на част архитектура са следните Мерки: 

Мерки свързани с повишаване на енергийната ефективност на сградата. 

В проекта са заложени всички мерки описани в доклада от обследването на 

сградата, също и такива възникнали допълнително във времето след изготвяне на 

докладите. 

Обект на тази разработка са мерки: 

Енергоспестяваща мярка 1: Топлинно изолиране на външните стени  

Съществуващо положение  

Фасадните стени в сградата са тринадесет типа. Основно те се състоят от тухлена 

зидария от плътни тухли с δ= 25 сm и стоманобетонови елементи.  

Фасадните стени на остъклените с PVC профили със стъклопакет балкони са 

изградени от съществуващите стоманобетонни парапети и предстенна зидария от 

газобетонови блокчета.  
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Парапетите на балконите, остъклени с метални профили и единично стъкло, нямат 

допълнително подзиждане и като фасадна стена се явяват единствено стоманобетоновите 

пана.  

Съществува частично монтирана топлоизолация тип EPS с δ= 10 сm, δ= 5 сm и δ=4 

сm и коеф. на топлопроводност λ=0,035 WmK по фасадните стени на първи жилищен 

етаж. Съществува частично монтирана топлоизолация с δ= 5 сm по надземните стени на 

неотопляемия сутерен. 

Обобщеният коефициент на топлопреминаване по всички фасади на сградата е 

U=1,67 W/m²K, който е по-голям от референтния за 2015 г. - U=0,28 W/m²K. 

Описание на мярката  

Да се достави и монтира  тополоизолационна система тип EPS, δ= 5 сm и с коеф. на 

топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, 

крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по неизолирани 

фасадни стени. 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 спазва 

изискването към технологията за полагане на топлоизолационни системи с нанасяне на 

лепилния слой чрез задължително рамкиране в допълнение на масово разпространения 

метод на нанасяне на топки. От изключително значение е изкърпването на 

вароциментовата мазилка по фасадите преди полагането на топлоизолацията, вкл. 

очукване и консолидация на основата. Всички външни циментови подпрозоречни первази 

да се очукат. Преди полагането на топлоизолацията, външните тела на климатици и 

сателитни антени се демонтират. Поставят се конзоли за обратен монтаж на външни 

климатични тела, чиято дължина е съобразена с дебелината на топлоизолационната 

система. След приключване се монтират обратно съгласно цветния архитектурен проект. 

По североизточна фасада да се демонтират съществуващите метални решетъчни 

парапети на съществуващите открити балкони и  остъклените с метални профили и 

единично стъкло такива и на тяхно място да се изградят нови плътни парапети с h=0,85 m 

от газобетонни блокчета с δ= 10 сm и завършващ укрепителен стоманобетонов пояс с 

анкериране към фасадните стени с h= 0,20 m.  

 Върху външната плътна фасадна част на всички неизолирани остъклени балкони 

да се положи тополоизолационна система тип EPS, δ= 5 сm и с коеф. на топлопроводност 



                                                                

79 

 

λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи 

и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка).  По дъната на пода на остъклените 

балкони да се положи тополоизолационна система тип EPS, δ= 5 сm и с коеф. на 

топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, 

крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) с цел да не се 

получат на топлинни мостове. При остъклените тераси на 5-ти етаж апартаменти №9 и 

№10 във вход А и апартамент №9 във вход Б да се монтират покривни термопанели с 

размер 110/330/10 см. 

От външната страна на новоизградените парапети на открити балкони по 

североизточната фасада  да се положи тополоизолационна система тип EPS, δ= 5 сm и с 

коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови 

профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) с цел 

постигане на завършен естетичен облик на фасадата.  

По югозападната фасада съществуващите парапети са с височина 95см. По тази 

фасада да се демонтират металните ръкохватки при парапетите и да се монтира метален 

парапет с вертикален пълнеж (праховобоядисан съгласно цветен проект) с височина 30 см. 

По този начин парапетите достигат височина от 108см.Да се доставят и монтират плочи от 

гранитогрес за цокли по откритите балкони на североизточната и югозападната фасади. Да 

се доставят и монтират барбакани за отводняване на откритите балкони (общо 21 броя). 

Да се достави и монтира изкуствен камък (мразоустойчив гранитогрес) по плътна част на 

открити балконски парапети с широчина до 25 сm. 

Да се достави и монтира тополоизолационна система тип XPS, δ= 5 сm и с коеф. на 

топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни 

елементи и полагане на мозаечна минерална мазилка) в/у външни стени на неотопляем 

сутерен с цел избягване на топлинни мостове и уеднаквяване на фасадата. 

Да се достави и монтира тополоизолационна система no страници на прозорци, тип 

ХPS, δ=2 сm, с широчина до 20 сm с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,03 W/mK (вкл. 

лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи). 

Предвиден е водооткапващ профил до границата на топлоизолационната система 

по фасади.  

По козирки, страници, тавани на балкони и други без топлоизолация се полага 

дълбокопроникващ грунд, шпакловка с мрежа и цветна силикатна или мозаечна мазилка 

(съгласно цветен проект), като предварително се изкърпва вароциментовата мазилка и се 
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отремонтират компроментираните участъци. Козирките да се ремонтират по приложен 

детайл. Демонтаж, стъргане на съществуваща боя, грундиране, боядисване с блажна боя и 

монтиране на метални решетки. Да се доставят и монтират нови метални решетки при 

прозорци в сутерен. 

Всички закачени по фасадата висящи кабели и кутии се демонтират преди полагане 

на топлоизолацията. 

След изпълнение на енергоспестяващите мерки, обобщеният коефициент на 

топлопреминаване на фасадните стени ще достигне U=0,51 W/m²K. 

Енергоспестяваща мярка 2: Подмяна на съществуващата дограма с PVC, 

остъклени с двоен стъклопакет  

Съществуващо положение  

Неподменената дървена дограма е монтирана преди повече от 50 години, което е 

предпоставка за висока инфилтрация в сградата. На някои от апартаментите съществува 

метално единично остъкление по балкони, което също е причина за големите топлинни 

загуби през дограмите в сградата. Останалата част от дограмата е подменена с PVC и 

алуминиеви профили с двоен стъклопакет. 

Описание на мярката  

Да се демонтира старата дървена дограма по апартаменти и общи части в сградата, 

доставка и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно 

външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, петкамерна - по 

приложена спецификация.  

Да се демонтира единично остъклените с метални профили остъкления по балкони, 

доставка и монтаж на нова PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно 

външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К, петкамерна - по 

приложена спецификация. По желание на собствениците да се остъклят три броя балкони 

на апартаменти №9 и №10 във вход А, и апартамент №6 във вход Б по североизточна 

фасада. Да се достави и монтира метална плътна врата - неотопляем сутерен. Да се 

достави и монтира метална входна врата за блок с 10бр. пощенски кутии и остъкляване 

със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване ≤ 2,20 W/m²К.  

Да се доставят и монтират покривни табакери c коефициент на топлопреминаване 

≤ 1,90 W/m²К - по тавански помещения.  
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Да се монтират подпрозоречни външни первази от алуминий с шир. до 25 см. на 

всички прозорци без тези на ап. 1 вх. Б и вътрешни PVC первази само на прозорците, 

подлежащи на подмяна. 

Цялостен вътрешен ремонт в стълбищна клетка. 

Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив  

Съществуващо положение  

Покривите в сградата представляват четири типа, както следва: първи тип: скатен 

покрив с подпокривно пространство (студен), втори тип: скатен топъл покрив (стълбищна 

клетка), останалите два типа са покрив - тераси (топли покриви).  

Като цяло скатните покриви са в лошо състояние, открити са нарушения в дъсчената 

обшивка, констатирани са течове.  

Обобщен коефициент на топлопреминаване на покривите е U=1,24 W/m²K, който е 

по-голям от референтния за 2015 г. - U=0,26 W/m²K.  

Описание на мярката  

Подмяна на изгнили елементи от покривната конструкция, както и на цялата 

дъсчена обшивка по скатните покриви. Полагане на битумен грунд и битумизирана 

мушама. Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от площта 

на скатните покриви.  

Доставка и монтаж на топлинна изолация от каменна вата на рула, с плътност 24 

кg/m³), δ=12 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,04 Wm/²K по покривната конструкция с 

окачен таван от негорим гипскартон на първи тип покрив (основен покрив на сградата) и 

втори тип – стълбищни клетки.  

Да се подмени цялото отводняване на покрива, в това число улуци, казанчета, 

ламаринени обшивки и водосточни тръби със безшевни, праховобоядисани.  

Възстановяване на мазилки и шапки по комини.  

След изпълнение на енергоспестяващите мерки, обобщеният коефициент на 

топлопреминаване на покривите ще стане U=0,57 W/m²K. 

Препоръчителни мерки, свързани с благоустрояването на сградата - при 

наличие на финансиране:  

Климатици 

Проектът определя точните места за поставяне на външните климатични тела, 

съобразени с начина на отвеждане на конденза, след полагане на топлоизолацията. 
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Предвидени са декоративни кутии от панели от нераждаема метална мрежа за скриване на 

телата. 

Новите външни конзоли за външните климатични тела трябва да са съобразени с 

дебелината на топлоизолационната система. При изпълнение да се гледа архитектурния 

детайл и детайла на фирмата производител. 

Възстановяване на плочници около сградата с цел да се предпазят основите от 

наводняване от повърхностни води. 

 При изпълнението на всички мерки изпълнителят е задължен да използва 

материали и системи, които притежават необходимите сертификати за качество и 

гаранция, в съответствие на действащите норми и стандарти. 

 При изпълнение на строително-монтажните работи изпълнителят е длъжен да 

спазва всички правила за поточност в строителството. 

 Подготовката на фасадите за полагането на топлоизолационните слоеве да се 

предхожда от изчукване на подкожушената мазила до контакт с околната здрава мазилка. 

Оформяните при изчукваните петна ще се изпълнят с циментова замазка и/или в 

зависимост от дебелината на слоя до изравняване на повърхностите.  

Задължително е спазването на технологичната последователност. 

I .ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ  

Параметри –заснемане      

ЗП= 377,74м
2
  РЗП= 2 335,96м

2
  

Параметри след полагане на топлоизолацията: 

ЗП= 380,9 м
2
  РЗП= 2 354,2м

2
  

Кота корниз: +16,49 м 

Кота било: +19,97 м 

 

6.4. Общи и специфични изисквания към строителните продукти 

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за 

предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в 

продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на 

съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на 

предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, 

монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания, ремонти и реконструкции на 

сградите. 
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По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за 

определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:  

 „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и 

пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито 

експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните 

характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;  

 „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен 

производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които 

трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите; 

 „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния 

продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите; 

 „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните 

показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, 

клас или в описание. 

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в 

съответствие с Регламент № 305/2011, чл. 5, ал. 2  и 3 от ЗТИП и Наредбата за 

съществените изисквания към строежите на МРРБ, приета с ПМС № 325 от 06 декември 

2006г. на МС и оценяване на съответствието на строителните продукти. Строителните 

продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи 

предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на 

български език. Декларациите са: 

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент 

(ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато 

за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена 

Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни 

показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ; 

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е 

обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При 

съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася 

маркировката „СЕ“; 

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато  

строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно 

производство, за влагане в един единствен строеж. 
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Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания 

по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени. 

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи 

характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само 

такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически 

характеристики, съответстващи  на техническите правила, норми и нормативи, 

определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. 

Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на 

строежа. 

Доставка на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на 

енергоспестяващи мерки в сградите трябва да бъде придружено с документи, изискващи 

се от Наредба на МС за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна 

информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на 

консумацията на енергия и на други ресурси.  

6.4.1. Специфични технически изисквания към топлофизичните характеристики на 

строителните продукти за постигане на енергоспестяващия ефект в сградите. 

Доставката на всички строителни продукти (материали, елементи, изделия, комплекти, и 

др.) предварително се съгласува с Възложителя и с Консултанта. 

За намаляване на разхода на енергия и подобряване на енергийните характеристики на 

съответната сграда по националната програма, следва да се предвиждат 

топлоизолационни продукти, чиито технически характеристики съответстват на 

нормативните изисквания за енергийна ефективност в сградите. Връзката между 

изискването за икономия на енергия и съответните продуктови области, повлияни от това 

изискване е направена в табл. 1: 

 

Таблица 1 
Съответствие на продуктовите области с показателите за разход на енергия, 

регламентирани в националното законодателство по енергийна ефективност 

А. Продуктови области, които са обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 г. 

Код на 

област* 
Продуктова област 

Връзка с показатели за разход на енергия от наредбата 

за енергийните характеристики на сградите 

2 

Врати, прозорци, капаци, врати за 

промишлени и търговски сгради и за 

гаражи и свързаният с тях обков 

коефициент на топлопреминаване през прозорците (W/ 

m
2
K) 

топлинни загуби от топлопреминаване към околната 

среда (kW) 
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топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух (kW) 

4 

Продукти за топлоизолация. 

Комбинирани изолационни 

комплекти/системи 

коефициент на топлопреминаване през външните стени 

(W/ m
2
K) 

топлинни загуби от топлопреминаване към околната 

среда (kW) 

14 Дървесни плочи (панели) и елементи 
коефициент на топлопреминаване през външните стени 

(W/ m
2
K) 

17 

Зидария и свързани с нея продукти. 

блокове за зидария, строителни 

разтвори, стенни връзки 

коефициент на топлопреминаване през външните стени 

(W/ m
2
K) 

топлинни загуби от топлопреминаване към околната 

среда (kW) 

22 

Покривни покрития, горно осветление, 

покривни прозорци и спомагателни 

продукти, покривни комплекти 

коефициент на топлопреминаване през прозорците (W/ 

m
2
K); 

коефициент на топлопреминаване през покрива (W/ m
2
K) 

топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух (kW) 

25 Строителни лепила 

коефициент на топлопреминаване през външните стени 

(W/ m
2
K) 

топлинни загуби от топлопреминаване към околната 

среда (kW) 

27 

Устройства за отопление  (отоплителни 

тела от всякакъв тип като елементи от 

система) 

- коефициент на полезно действие на преноса на топлина 

от източника до отоплявания и/ или охлаждания обем на 

сградата (%); 

- коефициент на полезно действие на генератора на 

топлина и/ или студ (%); 

34 
Строителни комплекти, компоненти, 

предварително изготвени елементи 

общ годишен специфичен разход на енергия за 

отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 

осветление и уреди (kWh/ m2); 

Б. Продуктови области, които не са обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 – продукти, потребяващи 

енергия, за които в делегирани регламенти на Европейската комисия са определени изисквания във 

връзка с изпълнението на Директива 2010/30/ЕС 

1 Лампи за осветление общи специфични топлинни загуби/ притоци (W/ m
3
) 

2 Автономни климатизатори 

коефициент на трансформация на генератора на топлина 

и/ или студ 

топлинна мощност на системата за отопление (kW) 

топлинна мощност на системата за охлаждане (kW) 

общ годишен специфичен разход на енергия за 

отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 

осветление и уреди (kWh/m
2
) 

3 
Водогрейни котли за отопление и БГВ 

(вкл. изгарящи пелети и дърва) 

топлинна мощност на системата за отопление (kW); 

общ годишен специфичен разход на енергия за 

отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 

осветление и уреди (kWh/m
2
) 

4 Слънчеви колектори 
топлинна мощност на системата за гореща вода (kW) 

общ годишен специфичен разход на енергия за 
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6.4.2. Продуктови области, обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 г. 

отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 

осветление и уреди (kWh/m
2
) 

5 Абонатни станции (комплекти) 

топлинна мощност на системата за отопление (kW) 

топлинна мощност на системата за БГВ (kW) 

общ годишен специфичен разход на енергия за 

отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 

осветление и уреди (kWh/m
2
 

6 
Водоохлаждащи агрегати и 

въздухоохладители 

общ годишен специфичен разход на енергия за 

отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 

осветление и уреди (kWh/m
2
) 

7 Термопомпи (комплекти) 

общ годишен специфичен разход на енергия за 

отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 

осветление и уреди (kWh/ m
2
 

9 Рекуператори на топлина 

общ годишен специфичен разход на енергия за 

отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 

осветление и уреди (kWh/m
2
) 

Таблица 2 
Технически спецификации в конкретната продуктова област 

N
o
 Продуктова област Продукти Стандарти в конкретната тематична област 

1 

Врати, прозорци, 

капаци, врати за 

промишлени и 

търговски сгради и 

за гаражи и 

свързаният с тях 

обков 

 

 

 

Сглобяеми 

готови за 

монтаж 

елементи 

БДС EN 13241-1:2003+A1 - Врати за промишлени и търговски 

сгради и за гаражи 

стандарт за продукт  

БДС EN 14351-1/NА - Врати и прозорци  

стандарт за продукт, технически характеристики  

Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за 

устойчивост на огън и/или пропускане на дим 

БДС ISO 18292 - Енергийни характеристики на остъклени 

системи за жилищни сгради  

 

2 

Продукти за 

топлоизолация. 

Комбинирани 

изолационни 

комплекти/системи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БДС EN 13163 - Топлоизолационни продукти за сгради 

продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в 

заводски условия 

БДС EN 13164 - Топлоизолационни продукти за сгради 

продукти от екструдиран полистирен (XPS), произведени в 

заводски условия 

БДС EN  13166 - Топлоизолационни продукти за сгради 

продукти от твърд пенофенопласт (PF), произведени в заводски 

условия 

БДС EN 13167 - Топлоизолационни продукти за сгради 

продукти от пеностъкло (cg), произведени в заводски условия 

БДС EN 13168 – Топлоизолационни продукти на сгради 

Продукти от дървесна вата (WW) произведени в заводски 
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Полистирени 

Вати 

Дървесни  

Влакна 

Минерални 

топлоизолационни 

плочи 

условия 

БДС EN 13169 -Топлоизолационни продукти за сгради 

продукти от експандиран перлит (EPB), произведени в 

заводски условия 

БДС EN 13170 - Топлоизолационни продукти за сгради 

продукти от експандиран корк (ICB), произведени в заводски 

условия 

БДС EN 13171 - Топлоизолационни продукти за сгради 

продукти от дървесни влакна (WF), произведени в заводски 

условия 

БДС EN 13162 - Топлоизолационни продукти за сгради. 

продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски 

условия.  

БДС EN ISO 13788 -Хигротермални характеристики на 

строителни компоненти и строителни елементи. Температура 

на вътрешната повърхност за предотвратяване на критична 

влажност на повърхността и конденз в пукнатини. 

Изчислителни методи (ISO/DIS 13788-2011) 

БДС EN ISO 14683 – Топлинни мостове в строителните 

конструкции. Коефициент на линейно топлопреминаване. 

Опростени методи и и ориентировъчни изчислителни 

стойности 

ЕТО 05-093 Минерални топлоизолационни плочи 

3 

Зидария и свързани с 

нея продукти. 

блокове за зидария, 

строителни разтвори, 

стенни връзки 

 

 

 

 

 

 

 

Тухли 

Камък 

Газобетон 

БДС EN 771-1 +А1 – Изисквания за блокове за зидария 

БДС EN 771-1/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 1: 

Глинени блокове за зидария  

Национално приложение (NА) 

БДС EN 771-2 - Изисквания за блокове за зидария Част 2: 

Калциево-силикатни блокове за зидария 

БДС EN 771-2/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 2: 

Калциево-силикатни блокове за зидария 

БДС EN 771-4 +А1 - Изисквания за блокове за зидария Част 4: 

Блокове за зидария от автоклавен газобетон 

БДС EN 771-4/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 4: 

Блокове за зидария от автоклавен газобетон 

БДС EN 771-5/NА - Изисквания за блокове за зидария  

Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък 

БДС EN 771-6/NА - Изисквания за блокове за зидария  

Част 6: Блокове за зидария от естествен камък 

БДС EN 1745 – Зидария и продукти за зидария Методи за 

определяне на изчислителни топлинни стойности 

4 

Покривни покрития, 

горно осветление, 

покривни прозорци и 

спомагателни 

продукти, покривни 

комплекти 

Стъкло и  

Рамки от 

PVC или  

Алуминий 

или дърво 

БДС EN 1304/NA - Глинени покривни керемиди и 

приспособления 
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Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната 

програма през сградните ограждащи конструкции и елементи на сгради, които се използват за 

сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в жилищните сгради 

№ 

по 

ред 

Видове ограждащи конструкции и елементи  

U, W/m
2
K 

за сгради със среднообемна вътрешна 

температура  

θi ≥ 15 
0
С 

1. Външни стени, граничещи с външен въздух  0,28 

2. 

Стени на отопляемо пространство, граничещи с 

неотопляемо пространство, когато разликата между 

среднообемната температура на отопляемото и 

неотопляемото пространство е равна или по-голяма от 5 
0
С 

0,50 

3. 
Външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи 

със земята  
0,60 

4. Подова плоча над неотопляем подземен етаж 0,50 

5. 
Под на отопляемо пространство, директно граничещ със 

земята в сграда без подземен етаж  
0,40 

6. Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земята  0,45 

7. 

Под на отопляемо пространство, граничещо с външен 

въздух, под над проходи или над други открити 

пространства, еркери  

0,25 

8. 
Стена, таван или под, граничещи с външен въздух или 

със земята, при вградено площно отопление 
0,40 

9. 

Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой 

с дебелина δ ≤ 0,30 m; таван на наклонен или скатен 

покрив с отоплявано подпокривно пространство, 

предназначено за обитаване  

0,25 

10. 

Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с 

въздушен слой с  дебелина   

δ > 0,30 m  

Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или 

невентилиран наклонен/скатен покрив със или без 

вертикални ограждащи елементи в подпокривното 

пространство  

0,30 

11. Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух 2,2 
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12. Врата, плътна, граничеща с неотопляемо пространство 3,5 

 

 

Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната програма през 

прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за  жилищни и нежилищни сгради, които се използват 

за сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в сградите 

№ 

по 

ред 

Вид на сглобения елемент - завършена прозоречна система Uw, W/m
2
K 

1. 

Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и 

хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид 

(PVC) с три и повече кухи камери; покривни прозорци за всеки тип 

отваряемост с рамка от PVC 

1,4 

2. 

Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и 

хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци за 

всеки тип отваряемост с рамка от дърво 

1,6/1,8 

3. 

Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и 

хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат 

топлинен мост 

2,0 

4. Окачени фасади/окачени фасади с повишени изисквания 1,75/1,9 

 

6.4.3. Технически изисквания към топлофизични характеристики на доставени на 

строежа продукти за топлоизолация от: полистироли - експандиран (EPS) и 

екструдиран (XPS) и вати, както и топлоизолационни комплекти (системи) с такива 

продукти 

Препоръчва се техническите спецификации за строителство да се съставят за 

топлоизолационни комплекти стандартна или висока технология, която включва най-

малко следните елементи: 
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 Негорим, стабилизиран фасаден експандиран полистирол, с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK, със съответна плътност при определени условия 

на изпитване.  

или 

 Негорим, стабилизиран фасаден екструдиран полистирол, с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,033 W/m.K, със съответна плътност при определени 

условия на изпитване. 

или 

 Фасадни плоскости от минерална вата - λ ≤ 0,040 W/m.K, със съответна плътност 

при определени условия на изпитване. 

или 

 Топлоизолационни продукти от пенополиуретан с плътност, съответстваща на - 

коефициент на топлопроводност  λ ≤ 0,029 W/m.K при определени условия на 

изпитване. 

 Минерални топлоизолационни плочи - λ ≤ 0,045 W/m.K, при определени условия 

на изпитване. 

 

За EPS и XPS се препоръчва да се декларират също: деформация при определени 

условия на натоварване на натиск и температурно въздействие; якост на опън 

перпендикулярно на повърхностите; напрежение на натиск при 10 % деформация; 

продължително водопоглъщане чрез дифузия; мразоустойчивост; дифузия и 

пренасяне на водни пари; динамичнa коравина; реакция на огън; клас на горимост – по 

норми за съответното предназначение в сградата. 

За вати се препоръчва да се декларират също: дифузия на водни пари; стабилност на 

размерите при определена температура и при определена влажност на въздуха; 

динамична якост; свиваемост; якост на опън перпендикулярно на лицевата част; 

клас на горимост – А1. 

Топлоизолационните  продукти от пенополиуретан следва да се съобразят с 

конкретното им предназначение и дебелината на покритието следва да бъде 

оразмерена в зависимост от коефициента на топлопроводност за съответната 

плътност. 
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 еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи, 

съвместима с конкретната топлоизолационна система и основния 

топлоизолационен продукт; 

 еластична лепилно-шпакловъчна прахообразна смес за лепене и шпакловане на 

топлоизолационни плочи от EPS, за шпакловане на основи от цимент, сглобяеми 

елементи от бетон, мазилки на циментова основа, термоизолиращи мазилки, за 

декоративни детайли; 

 армираща стъклотекстилна мрежа с алкалоустойчиво покритие за вграждане в 

топлоизолационната система, съвместима с предлаганата топлоизолационна 

система; 

 импрегнатор-заздравител на дисперсна основа, предназначен за основи, които ще 

бъдат третирани с продукти от групата на акрилни, силикатни или силиконови 

продукти според конкретното предназначение; 

 отлично защитно и декоративно покритие за външни и вътрешни повърхности, 

комбинация от акрилен и силиконов полимер, подбрани инертни материали с 

различен гранулометричен състав, добавки, подпомагащи по-бързото съхнене на 

продукта, както и оцветители с висока устойчивост към UV лъчи и лоши 

климатични условия, съдържащи специални антибактериални добавки срещу 

мухъл и лишеи. Паропропусклива и водоотблъскваща мазилка съгласно 

архитектурен проект на сградата. 

Дебелината на топлинната изолация от съответния вид се оразмерява в техническия 

проект на съответната сграда в част „Енергийна ефективност“ и се съобразява с 

техническите параметри, заложени за съответната енергоспестяваща мярка в енергийното 

обследване.  

Посочените по-горе топлоизолационни продукти и техническите им характеристики са 

препоръчителни и не изчерпват приложението на други продукти, които отговарят на 

приложимите нормативни изисквания и стандарти и имат енергоспестяващ ефект. 

Изчисленията, направени в част „Енергийна ефективност“ на инвестиционния проект са 

задължителни за спазване от строителя при изготвяне на офертата за изпълнение на 

топлинна изолация на сградата. Изпълнението на архитектурно-строителните детайли, 

разработени в част архитектурна са също задължителни за строителя, като корекции на 

архитектурно – строителните детайли се извършват съгласно предвидения законов ред.  
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В техническата спецификация за строителство възложителят следва да посочи ясно 

коефициентите но топлопреминаване през външните ограждащи елементи на сградата, 

които трябва да се постигнат с полагане на топлоизолационна система за съответното 

предназначение в сградата, като тези коефициенти също се взимат от инвестиционния 

проект, където на по-ранен етап са съобразени и съгласувани с резултатите от 

обследването за енергийна ефективност.  

6.4.4. Технически изисквания към хидроизолации и хидроизолационни системи  

Проектните решения на хидроизолациите и на хидроизолационните системи на сгради се 

представя в част архитектурна на инвестиционния проект. 

Във фаза технически проект проектните решения за изпълнение на хидроизолациите и/или 

на хидроизолационните системи се представят в чертежите на проекта с характерните 

детайли, а така също се задават минималните експлоатационни показатели на 

съществените характеристики на избраните хидроизолационни продукти. 

Във фаза работен проект за хидроизолационни системи се разработват подробно детайли 

за характерните зони, като дилатационни или работни фуги, водоприемници, отдушници, 

ограждащи бордове и всички повърхнини, пресичащи изолираната повърхност, отвори за 

преминаване на инсталации през изолираните части на сградата, покриви с променящ се 

наклон и др. В  работния проект се дават и изискванията към строителните продукти, и 

към технологията за изпълнение на хидроизолациите и/или на хидроизолационните 

системи в съответствие с техническия проект; предписания за извършване на водна проба 

и изискванията за поддържане по време на експлоатация. 

Физико-механичните характеристики на предвидените за изпълнение хидроизолации и 

хидроизолационни системи и условията за полагането им трябва да отговарят на 

нормативните изисквания на Наредба № 2 от 2008 г. в зависимост от вида на продуктите и 

предвидените им функции и предназначение.  

Видовете строителни продукти, които могат да се предвиждат при проектирането на 

хидроизолации и на хидроизолационни системи на плоски покриви на сгради и 

съоръжения и за които в наредбата са определени физико-механични характеристики, са 

съответно на база на:  

 огъваеми битумни мушами;  

 пластмасови и каучукови мушами;  

 битумнополимерни състави; 

 течни полимерни състави; 
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 циментнополимерни състави. 

Видът на хидроизолацията и на хидроизолационната система на плоски покриви на 

сгради и съоръжения се избира в зависимост от: 

 техническите характеристики и технологията за изпълнение на строежа; 

 вида на строежа: ново строителство, основен ремонт, реконструкция, основно 

обновяване или преустройство; 

 вида на основата, върху която ще се изпълнява хидроизолацията (бетон, 

циментно-пясъчен разтвор, торкретбетон, дървесина, метал, зидария и др.); 

 компонентите (слоевете) на хидроизолационната система; 

 вида и начина на водоотвеждането; 

 използваемостта на покрива. 

6.4.5. Технически изисквания към доставени на строежа комплекти от сглобени 

прозорци и врати, които ще се монтират върху фасадите на сградите. 

В съответствие с Наредба № 7 от 2004г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и 

икономия на енергия в сгради, на етапа на изпълнение на строителството доставените на 

строежа комплекти трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие от 

изпитване на типа за доказване на съответствието на продукта с БДС EN 14351-1:2006 и 

БДС  EN ISO 10077-1:2006, която съдържа най-малко следната информация за: 

 коефициента на топлопреминаване на сглобения образец (Uw) в 

W/m
2
K; 

 коефициента на топлопреминаване на остъкляването (Ug) в W/m
2
K; 

 коефициента на топлопреминаване на рамката (Uf) в W/m
2
K; 

 коефициента на енергопреминаване на остъкляването (g); 

 радиационните характеристики - степен на светлопропускливост и 

спектрална характеристика; 

 въздухопропускливостта на образеца; 

 водонепропускливостта; 

 защитата от шум. 

6.4.6. Технически изисквания към енергийните характеристики за слънчеви 

колектори за системи, оползотворяващи слънчева енергия за загряване на вода за 

битови нужди в сградата. 

С отчитане нивото на технологиите препоръчителни за техническите спецификации са 

следните изисквания: 
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6.4.6.1. Плоски слънчеви колектори 

 Коефициент на абсорбция (α) >/= 90% 

 Коефициент на емисия (ε ) </= 5% 

 Обобщен коефициент на топлинни загуби ( UL </= 5 Вт/м
2
К ) 

 Използваната прозрачна изолация да е от закалено стъкло с ниско 

съдържание на желязо 

 Работно налягане на колектора – 6 бара  

6.4.6.2. Вакуумно тръбни слънчеви колектори 

 Коефициент на абсорбция (α) >/= 90% 

 Коефициент на емисия (ε ) </= 5% 

 Обобщен коефициент на топлинни загуби ( UL </= 1,5  Вт/м
2
К ) 

6.4.7. Технически изисквания към някои доставени на строежа продукти, 

потребяващи енергия (осветление и уреди). 

6.4.7.1. Светлинен поток за консумирана мощност на източника на светлина или 

светлинен добив на източника за вграждане в осветителите: 

• Компактни флуоресцентни осветители не по-малко от   70 lm/W; 

• Флуоресцентни осветители не по-малко от  70 lm/W; 

• Натриеви осветители не по-малко от  120 lm/W; 

• Метал-халогенидни осветители: не по-малко от  60 lm/W; 

6.4.7.2. Светлинен добив на източника за вграждане в осветителите – за светодиодни 

- не по-малко от  60 lm/W; 

Енергиен клас на осветителя – препоръчва се клас A, съгл. Регламент (ЕО) 

874/2012. 

Енергиен клас на баласта - съгласно Регламент (ЕО) 245/2009 и Регламент (ЕО) 

347/2010. 

Среден (номинален) период на работа, по време на който известен брой 

осветители отказват напълно: 

Компактни флуоресцентни осветители: 50%  не по-малко от 20 000 часа; 

Флуоресцентни осветители 50%  не по-малко от 15 000 часа; 

Натриеви осветители 50%  не по-малко от 15 000 часа.  

Намаляване на светлинния поток - за светодиодни осветители: • не повече от 

30 % за не по-малко от 50 000 часа 
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Всички светлотехнически параметри на осветителя  се удостоверяват с 

протокол от изпитвателна лаборатория. 

В случаите когато се ползва самостоятелно източник на светлина за директна замяна, 

неговите технически параметри се удостоверяват, като изрично се подчертава, че 

става въпрос за използван светлинен източник, а не за осветител.  

6.4.8. Технически изисквания към термопомпи  

Техническите изисквани се отнасят за минимален COP (коефициент на преобразуване на 

енергията). Според вида на термопомпата се препоръчват да се залагат следните 

изисквания: 

 Вид на термопомпата:   СОР: 

Солов разтвор - вода    - 3.5  

 Вода – вода      - 4.0  

 Въздух – въздух     - 3.5 

 Въздух - вода     - 3.5  

 Директен обмен земя, свързана с вода - 4.0 

6.4.9. Технически изисквания към водогрейни котли  

Вид на котела 
Мощност 

(kW) 

КПД при 

номинална мощност 

КПД при 

частичен товар 

средна 

температура 

на 

водата (в °С) 

изисквания 

за КПД, 

изразен 

в %  

средна  

температура на 

водата  (в °С) 

изисквания 

за КПД, 

изразен 

в %  

Стандартни котли 4 - 400  70  >= 84+2 logPn >= 50  >= 80+3 logPn 

Нискотемпера-

турни котли 
(1)

 
4 - 400  70  

>= 87,5+1,5 

logPn 
40  >= 87,5+1,5 logPn 

Газо- 

кондензиращи 

котли 

4 - 400  70  >= 91+1 logPn 30 
(2)

 >= 97+1 logPn 

Подобрени 

кондензацион 

ни котли 

4-400 70 

 

94,0 +1,0 * 

logPn 

  

 
Година на 

производство 
 

Котли на биомаса 

с естествена тяга  

Произведени 

преди 1978 
70 

78,0 +2,0 * 

log(ФPn/1000) 
50 

72,0 +3,0 * 

log(ФPn/1000) 
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Произведени 

1978-1994 
70 

80,0 +2,0 * 

log(ФPn/1000) 
50 

75,0 +3,0 * 

log(ФPn/1000) 

Произведени 

след 1994 
70 

81,0 +2,0 * 

log(ФPn/1000) 
50 

77,0 +3,0 * 

log(ФPn/1000) 

Котли на биомаса 

с изкуствена тяга 

Произведени 

преди 1978 
70 

80,0 +2,0 * 

log(ФPn/1000) 
50 

75,0 +3,0 * 

log(ФPn/1000) 

Произведени 

1978-1986 
70 

82,0 +2,0 * 

log(ФPn/1000) 
50 

77,5 +3,0 * 

log(ФPn/1000) 

Произведени 

1986-1994 
70 

84,0 +2,0 * 

log(ФPn/1000) 
50 

80,0 +3,0 * 

log(ФPn/1000) 

Произведени 

след 1994 
70 

85,0 +2,0 * 

log(ФPn/1000)
(3)  

81,5 +3,0 * 

log(ФPn/1000) 

(1)
 Включително кондензиращи котли, използващи течни горива. 

(2)
 Температура на захранващата вода в котела. 

(3)  
Топлинна мощност на котела при номинално налягане 

 

Забележка: Навсякъде в документацията, където е използван конкретен стандарт, тип, 

спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва 

да се има предвид и еквивалент на същите. 

 

6.5. СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР (Обособени позиции от № 7 до № 12)  

 Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 

166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за 

въвеждане в експлоатация), в следния задължителен обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 

от ЗУТ: 

- законосъобразно започване на строежа; 

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 

- изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията 

за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите спецификации за 

пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на строителството; 

- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 

- качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за 

безопасност; 
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- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 

- оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания; 

- годност на строежа за въвеждане в експлоатация; 

- контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР. 

 Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за 

безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба 

№3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

 Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и 

ниво за съответния строеж, в присъствието на лицата  по чл.  223, ал.  2 от ЗУТ, при 

съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството; 

 Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен 

срок от заверката, компетентните органи в общинска администрация, РДНСК, РСПБС, 

Инспекция по труда; 

 Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на 

строителството съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания 

за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи. 

 Предоставяне пред Възложителя на едномесечни отчети и окончателен отчет 

за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажните 

работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа като цяло, 

за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както за 

възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването 

им.  

 Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за 

издаване на Удостоверение за въвеждането му в експлоатация или Разрешение за 

ползване, включително технически паспорти, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за 

техническите паспорти на строежите. 

 Внасяне на съответните окончателни доклади в Общинската администрация/ДНСК 

6.6. ИВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ по време на строителството (Обособена 

позиция № 13) 

Упражняване на контролни дейности при изпълнение на строителството:  
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Упражняване на контрол на строителния процес, вкл. контрол на количествата, качеството 

и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите строителни продукти с проектната 

документация и договорите за изпълнение; 

Подписване на протокол за приемане на техническия/работния проект, протокол за 

предаване на строителната площадка; протокол за установяване годността за ползване на 

обекта; както и Протоколите за приемане на изпълнените количества и видове 

строително-монтажни работи до пълна реализация на провежданите мерки по обновяване 

на сградата. 

Забележка: Навсякъде в документацията, където е използван конкретен стандарт, тип, 

спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва 

да се има предвид и еквивалент на същите. 

 

IIІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

7. Общи изисквания към участниците в процедурата 

 7.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват  

български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, 

както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителството или 

услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено. 

 7.2. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано 

като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на 

съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за 

изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт 

и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на обединението. 

 7.3. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, 

под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.  

 7.4. Когато Участникът е  обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг 

приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена 

поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които 
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ще изпълнява всеки член на обединението и 3. уговаряне на солидарна отговорност между 

участниците в обединението.  

 7.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде 

определен и посочен партньор, който да представлява обеденението за целите на 

настоящата обществена поръчка. 

    7.6. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на 

подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или 

друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 

която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция 

при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане 

изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът 

следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното 

класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена 

поръчка; 

 7.7. Подизпълнители 

7.7.1  Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще 

им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.  

7.7.2.  Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 

основания за отстраняване от процедурата.  

7.7.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по 

т.7.7. 2. 

 7.7.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя.  

7.7.5. Разплащанията по 7.7.4. се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

възложителя в 15-дневен срок от получаването му.  

7.7.6 Към искането по т. 7.7.5. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 

дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.  

7.7.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.7.7.4., когато искането за плащане 

е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.  
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7.7.8. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в 

настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на 

поръчката.  

7.7.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.  

7.7.10. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за 

всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.  

7.7.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице 

основанията за отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на 

критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по 

отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно 

изпълнените до момента дейности.  

7.7.12. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.7.7.11. 

заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в 

тридневен срок от тяхното сключване. 

 7.8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 

може да участва само в едно обединение. 

 7.9. Свързани лица по смисъла на паргр.2,т.45 от доп.разпоредби на ЗОП не могат 

да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 

7.10. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, 

ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и  т.4  от ЗОП. 

Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:  

а/. лицата, които представляват участника или кандидата;  

б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата;  
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в/. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 

членовете на управителните или надзорните органи. 

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, 

всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на 

личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 

информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в 

отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при 

подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се 

съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява 

съответния стопански субект. 

7.11. Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния 

европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици, включително следва да представи Декларация Образец №7А. 

 

IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

8. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност: 

8.1. За обособени позиции от №1 до №6: Участникът трябва да е вписан в Централния 

регистър на Камарата на строителите за първа група, трета категория строежи или да е 

вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен за посочения обхват на дейности. 

8.2. За доказване на професионалната годност за обособени позиции от № 1 до № 6: 

Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 8.1 съобразно националната база 

данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 

които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са 

длъжни да предоставят информацията. 

8.3. За обособени позиции от №7 до №12: Участникът да притежава валидно 

Удостоверение/Лиценз  съгласно чл. 167 от ЗУТ за извършването на консултантски услуги 

по чл. 166 от ЗУТ. В случай че участникът е чуждестранно лице съгласно чл. 166, ал. 7 от  
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компетентен орган на държава членка на ЕС, или на друга държава – страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, удостоверяващ правото да 

извършват такава дейност. 

8.4. За доказване на професионалната годност за обособени позиции от №7 до № 12. 

Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.8.3 съобразно националните база 

данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 

които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са 

длъжни да предоставят информацията. 

8.5. За обособена позиция №13 не се поставят изисквания към участниците относно 

годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност. 

 

9.Икономически и финансови изисквания към участниците 

9.1. ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОТ №1 до №6 

Всеки участник трябва да е реализирал: 

За обособена позиция 1 - минимален общ оборот, включително минимален оборот 

в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за 

последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която 

участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 400 000,00 ( четиристотин 

хиляди) лева без ДДС, от който   324 000,00 ( триста двадесет и четири хиляди) лева без 

ДДС в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. 

За обособена позиция 2 - минимален общ оборот, включително минимален оборот 

в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за 

последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която 

участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 400 000,00 ( четиристотин 

хиляди) лева без ДДС, от който 300 000,00 (триста хиляди) лева без ДДС  в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката. 

За обособена позиция 3 - минимален общ оборот, включително минимален оборот 

в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за 

последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която 

участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на   450 000,00 (четиристотин 

и петдесет хиляди) лева без ДДС, от който 355 000,00 ( триста петдесет и пет хиляди)  

лева без ДДС в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. 
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 За обособена позиция 4 - минимален общ оборот, включително минимален оборот 

в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за 

последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която 

участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на  400 000,00 ( четиристотин 

хиляди) лева без ДДС, от който 300 000,00 (триста хиляди)  лева без ДДС в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката. 

За обособена позиция 5 - минимален общ оборот, включително минимален оборот 

в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за 

последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която 

участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 400 000,00 ( четиристотин 

хиляди) лева без ДДС лева, от който   308 000,00 ( триста и осем хиляди) лева без ДДС в 

сферата, попадаща в обхвата на поръчката. 

За обособена позиция 6 - минимален общ оборот, включително минимален оборот 

в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за 

последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която 

участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 400 000,00 ( четиристотин 

хиляди)  лева без ДДС, от който 269 000,00 (двеста шестдесет и девет хиляди) лева без 

ДДС в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. 

 

ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОТ №7 до №12 Възложителят не поставя  

изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците. 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №13 Възложителят не поставя изисквания за 

икономическо и финансово състояние на участниците. 

  9.2. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.9.1 и годишния 

финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части, когато публикуването им се 

изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.  

Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи 

исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото 

си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 
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10.Технически възможности и квалификации 

ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОТ  №1 до №6. 

10.1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 

5 години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне две дейности с 

предмет и обем идентични или сходни с тези на  поръчката 

* Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбират СМР за 

преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или 

строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ, 

включващи комбинация от следните дейности: 

 - поставяне на топлоизолация на покриви и стени; 

- поставяне на хидроизолация; 

- подмяна на съществуваща дограма; 

- подмяна или монтаж на отоплителна, В и К и електрическа инсталация. 

10.2. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.1 

за строителството изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване 

на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, придружено с 

удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания; 

 10.3. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за 

изпълнение на поръчката, включващ най-малко: 

Ръководител на екипа: •Висше образование с професионална квалификация 

"строителен инженер" или еквивалентна. •Професионален опит в техническо ръководство 

най-малко на един въведен в експлоатация строит. обект. •Пет години опит в упражняване 

на професионалната си квалификация/специалност. 

Технически ръководител: технически правоспособно лице съгл. чл.163а, ал.4 от 

ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, 

в която са установени. Пет години професионален опит като технически ръководител. 
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Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството: •Висше 

образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. 

•Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за 

съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания 

за безопасност или еквивалент. Професионален опит - най-малко 2 (две) години опит в 

контрола по качеството на строителни обекти; 

  Специалист по здравословни и безопасни условия на труд: •Завършен курс на 

обучение за безопасност и здраве при работа съгл. Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд, Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на 

специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, 

свързани със защитата и профилактиките на професионалните рискове и Наредба № РД-

07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и 

инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.102/2009 г.) и/или по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. 

за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строит. и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37/.2004 г.) или еквивалентен курс на 

обучение. •Професионален опит в осигуряване на здравосл. и безопасни условия на труд 

най-малко на един въведен в експлоатация строит. обект.  

10.4. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.3. за инженерно-

техническият персонал, в който посочва образователната и професионална квалификация 

и опит на лицата.  

10.5. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, което включва 

минимум 2 000 (две хиляди) кв. м. фасадно скеле.  

10.6. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.5. за 

разполагаемото техническо оборудване, което ще ползва. 

10.7.  Участникът трябва да прилага : 

  1.Система за управление на качеството  EN ISO 9001:2008 или еквивалентна с 

обхват включващ строително-монтажни работи; 

  2. Система за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004 или 
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еквивалентна. 

 10.8. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.7. за прилагане на:  

 1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 

или еквивалент с обхват включващ строително-монтажни работи; 

2. Система за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004 или 

еквивалент; 

Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са 

акредитирани по съответната серияевропейски стандарти от Изпълнителна агенция 

"Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е 

страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 

организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за 

признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на  органи за 

оценяване на съответствието. 

Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки 

за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.  

 

ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОТ №7 до №12. 

10.11. Участникът да има опит в извършването на строителен надзор. През 

последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне 

една услуга по упражняване на строителен надзор на най-малко един обект за 

преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство 

на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ. 

10.12. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 10.11. за услугите за 

упражняване на строителен надзор, изпълнени през последните три години, считано от 

датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената услуга (референции, публични регистри, удостоверения и 

др. по преценка на участиците). 
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ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №13. 

10.13. Участникът да има опит в осъществяване на инвеститорски контрол 

самостоятелно или като част от строителен надзор. През последните 3 (три) години, 

считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне една услуга по 

осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен 

надзор. 

10.14. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 10.13 за услугите, 

осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен 

надзор, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 

услуга. 

10.15. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за 

изпълнение на поръчката, включващ най-малко: 

 Ръководител на екип: минимална образователно-квалификационна степен 

магистър, инженер специалност „ПГС/ССС” или архитект, специалност 

„Архитектура“, или еквивалентна,  опит в осъществяване на инвеститорски 

контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 

1 (един) сходен обект; 

 Двама експерти – с  минимална образователно-квалификационна степен –

средно или висше строително-техническо образование, опит в осъществяване на 

инвеститорски контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор 

на минимум 1 (един) сходен обект; 

*Под сходен обект (за доказване опита на експертите) следва да се разбира обект 

с въвеждане на  енергоефективни мерки в съществуващи или новопостроени жилищни 

и/или обществени сгради, вкл. ремонтни строителни работи по полагане на хидро- и 

топлоизолация и поставяне на дограма (отнася се за всички обособени позиции). 

10.16. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 10.15 от настоящата 

документация. 
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11. Използване на капацитета на трети лица. 

11.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 

финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.  

11.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, 

участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 

образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на 

възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим 

този капацитет.  

11.3 Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може 

да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от 

третите лица задължения.  

11.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата.  

11.5 Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то 

не отговаря на някое от условията по т.11.4.  

11.6. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от 

участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с 

критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.  

11.7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически 

лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети 

лица при спазване на условията по т.11.2 – 11.4. 

12. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или 

друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 

лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. 
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V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ 

13. Съдържание 

13.1. Офертата включва:  

13.1. 1. опис на съдържанието;  

13.1.2. техническо предложение, съдържащо:  

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника;  

б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на възложителя: 

 ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОТ № 1 до № 6.  

  Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по Образец №1 – за 

позициията, за която се подава Оферта, което трябва да съдържа: 

 Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;  

 Технология на строителството; 

 Управление на рисковете; 

 Линеен календарен план-график за изпълнение на СМР; 

 Описание на предвижданите за влагане материали; 

 Гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи. 

Предложението за изпълнение на поръчката трябва да съдържа срок за изпълнение на 

СМР за всяка сграда от обособената позиция, подробно описание на изпълнението на 

поръчката, описание на материалите, които ще се използват в строителството и 

предложение за гаранционен срок за извършените СМР. В предложението за срок на 

изпълнение на СМР участниците следва да докажат, че предложеното планиране е 

реалистично чрез представен линеен календарен план - график за обособената позиция. 

Графикът следва да е разработен за всяка сграда отделно с начало и край на СМР, 

без прекъсване на работния процес на обектите.  

Към техническото предложение се прилагат Сертификати/Декларации за 

съответствие, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на 

качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните 

спецификации и стандарти. 
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 Техническото предложение трябва да е в пълно съответствие с техническата 

спецификация и документацията. 

Важно! Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане 

на настоящата обществена поръчка, ако не се е съобразил с изискванията на 

Възложителя, отразени в т.13.1.2, буква“б”. 

 

ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОТ №7 до №12 „Предложение за изпълнение на 

поръчката“ изготвено по Образец №1А – за позициията, за която се подава Оферта. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №13 „Предложение за изпълнение на поръчката“ 

изготвено по Образец №1Б. 

 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец №2;  

г) декларация за срока на валидност на офертата - Образец №3; 

д ) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - 

Образец №4; 

е) Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. 

с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец №5; 

 13.1.3. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета 

на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 

подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.  Когато участикът е 

обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в 

обединението. 

  13.1.4. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо; 

 13.1.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя 

копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от 

който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната 

информация във връзка с конкретната обществена поръчка:  

- правата и задълженията на участниците в обединението;  
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- разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

-  дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.  

В документа за създаване на обединение се определя партньор, който да представлява 

обединението за целите на обществената поръчка;  

 13.1.6. Ценово предложение - Образец № 6, 6А, 6Б - за позициията за която се 

подава Оферта.  

 Към ценовото предложение - Образец № 6, се прилага количествено-

стойностна сметка - Приложение за всяка обособена позиция, която е неразделна 

част от плик “Предлагани ценови параметри” от офертата на участника. 

При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид 

изписаната с думи. 

 В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 

поръчката в описания вид и обхват.  

 Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си 

извън плика "Предлагани ценови параметри " елементи, свързани с предлаганата 

цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата! 

13.1.7. Образец № 7 – декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54, 

ал.2 от ЗОП. 

13.1.8. Образец № 7А – по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственицил 

13.1.8. Образец № 8 Декларация за запознаване с условията на откритата 

процедура и строителната площадка  

 

      VI. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА  

  14.1. Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника 

или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска 

услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес ул. “Леге” №6, р-н “Средец”, 

1000 гр.София. 

  14.2. Документите свързани с участието в процедурата се представят от участника в 

запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, 

включително участниците в обединението, когато е приложимо;  адрес за кореспонденция, 
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телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката и 

обособената позиция за която се подават документите.  

  14.3. Опаковката включва документите по т. 13, опис на представените документи, 

както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри", който съдържа ценовото предложение по т. 13.1.6. 

14.4. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или в незапечатана или скъсана опаковка. 

14.5. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 

мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в 

списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. 

Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като 

не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени 

в списъка. Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на 

комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от 

предаващото лице и от председателя на комисията 

15. Критерият за оценка на предложенията по всички обособени позиции е 

икономически най-изгодна оферта -  „най-ниска цена“ ( чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП).  

16. Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане: 

16.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на 

договора за обществена поръчка без включен ДДС. 

16.2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:  

16.2.1. парична сума; 

16.2.2. банкова гаранция; 

16.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на изпълнителя.  

16.3. Гаранцията по т. 16.2.1 или 16.2.2 може да се предостави от името на 

изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.  

16.4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение или за авансово предоставените средства.  
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16.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки 

от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител 

на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

16.6. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са 

указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и 

Изпълнителя. 

16.7. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната 

сума се внася по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, IBAN BG 88 SOMB 9130 33 24908901, BIC  

SOMBBGSF, ОБЩИНСКА БАНКА АД. 

16.8. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, 

тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено 

поискване,  в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по 

договора за възлагане на обществената поръчка.  

16.9. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

17. При сключване на договор за обществената поръчка по отделните позиции, 

възложителят изисква от участника, определен за изпълнител на основание чл.67, 

ал.6 и чл. 112, ал.1 от Закона за обществените поръчки да предостави актуални 

документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. 

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

18.Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по 

реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на 

договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в 

съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП. 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

19. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
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труд, които са в сила в Република България и относими към строителството, предмет на 

поръчката, както следва: 

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

 Национална агенция по приходите: 

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg 

- Относно задълженията, опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите 

Информационен център на МОСВ: 

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. 

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 

Телефон: 02/ 940 6331 

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ 

- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 

Министерство на труда и социалната политика: 

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 

София 1051, ул. Триадица №2  

Телефон: 02/8119 443 

 

20. Огледи на обектите 

Посещение на строителните площадки се организира от Възложителя всеки четвъртък в 

часовете 10:00 до 12:00 часа до крайната дата за подаване на офертите. Всеки 

участник изпраща предварително писмено уведомление до Възложителя, в което посочва 

дата, на която ще посети обекта и прилага копие от Удостоверение за актуално състояние 

или ЕИК. Лицата следва  да носят със себе си лична карта. Посещението се извършва от 

законния представител на участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да 

извърши огледа представител с нотариално заверено пълномощно. Копие от 

пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед. Към своята оферта 

всеки участник прилага Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията 

на открита процедура и подписано от Възложителя удостоверение за направен оглед на 

обекта. 

 

 

 

http://www.nap.bg/page?id=178
http://www.nap.bg/
http://www3.moew.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/
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