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КНИГА V 

 

ОДОБРЯВАМ:  /положен подпис и печат/ 
 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  

Кмет на община Смолян 

 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К О  З А Д А Н И Е  
 

 

А. ОБЩА ЧАСТ 
 

1. ОБЩИ СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ И ПРАВИЛА 

 

Националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния сектор 

включва: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната стандартизация и др. Законовите 

и подзаконовите нормативни актове постоянно се хармонизират е правото на Европейския съюз 

Директива 2010/31 /НС, Директива 2009/28/НО за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници. Директива 2006/32/БС за ефективността при крайното потребление на 

енергия и осъществяване на енергийни услуги, отменена от нова Директива 2012/27/ЕС за 

енергийната ефективност. Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 

9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на 

строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО, Директивите от „Нов подход" и 

стандартите от приложното им поле, както и технически норми, методи и принципи на добри те 

европейски практики. 

Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на 

енергопотребление в сградите и създават правната и техническата основа за изпълнение на 

изискванията за енергийна ефективност при планиране, проектиране, обследване и 

сертифициране на сградите, се прилагат съгласувано и са както следва: 

 

На основание на ЗУТ: 

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в 

сгради: 

11аредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 

Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и 

хидроизолационни системи на сгради и съоръжения. 

 

На основание на ЗЕЕ: 

Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка 

па енергийните спестявания на сгради: 

Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните 

характеристики на сградите: 
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Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване па проверка за енергийна 

ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27. ал. 1 и чл. 28. ал. 1 

от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за 

тях. 

 

На основание на ЗЕ: 

Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 

експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна 

енергия, както и методиките за нейното прилагане. 

 

На основание на ЗТИП: 

Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006г. 

Приложими са и изискванията заложени в издадените от МРРБ Методически указания за 

изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради. 

 

При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се 

предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват 

изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на 

Регламент (НС) № 305/2011 на Европейския парламент и па Съвета от 9 март 2011 г. за 

определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за 

отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ. както следва: 

 носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост па строителните 

конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при 

експлоатационни и сеизмични натоварвания; 

 безопасност в случай на пожар: 

 хигиена, здраве и околна среда; 

 достъпност и безопасност при експлоатация; 

 защита от шум; 

 енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение; 

 устойчиво използване на природните ресурси. 

 

Минималните изисквания при планиране, проектиране, изпълнение и поддържане на сградите 

по отношение па енергийните им характеристики са следните: 

 да не представляват заплаха за хигиената и здравето на обитателите, да спомагат за 

опазване на околната среда 

 да осигуряват параметрите на микроклимата, нормите за топлинен комфорт, осветеност, 

качество на въздуха, влага и шум; 

 отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са проектирани и 

изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатацията количество енергия да е 

минимално; 

 да са защитени със съответстваща на тяхното предназначение, местоположение и 

климатични условия топлинна и шумоизолация, както и от неприемливи въздействия от 

вибрации; 

 да са енергоефективни в целият си жизнен цикъл, като разходват възможно най-малко 

енергия по време па тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване; 

 да са съобразени с възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и на 

енергията от други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо и 

икономически целесъобразно. 
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ІІ. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

 

В рамките на Националната програма се включват следните разходи, които изпълнителят ще 

направи за периода на изпълнение на поръчката: 

 разходи за СМР; 

 разходи, свързани със заснемания, технически и/или работни проекти; 

 разходи за авторски надзор; 

 разходи, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи, 

изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, 

дължими на съответните компетентни орган; 

 разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация. 

 

Недопустими разходи по сградите 

 Всички разходи извън посочените като допустими. 

 Всички разходи за дейности, които не са предписани в резултат на извършеното 

техническо и енергийно обследване. 

 Разходи за ремонт в самостоятелните обекти извън тези по възстановяване на 

първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или 

подмяната на дограма. 

 

Допустими дейности за финансиране по сградите са: 

 Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 

повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни сгради, 

които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване; 

 Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни 

за сградата в обследването за енергийна ефективност; 

 Обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, 

фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.); 

 Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за 

енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в 

резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и 

монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното 

състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на 

дограма в самостоятелния обект. 

 

Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, 

като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри 

условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-

високо качество на жизнената среда. 

 

 

Ш. РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - ОБЩО ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ 

 

Изпълнителят следва да осигури експерти - правоспособни проектанти за изготвянето на 

инвестиционен проект за нуждите на обновяването на сградите от отделните обособени 

позиции. 

Участникът изготвя инвестиционните проекти съгласно техническият паспорт и 

енергийното обследване на конкретната сграда. 

Инвестиционните проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени 

съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Наредба № 4 от 2001 г. за 
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обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ. бр. 51 oт 2001 г.) и 

приложимата нормативна уредба по проектните части включени в обхвата на работния проект 

за нуждите на обновяването в зависимост от допустимите за финансиране дейности. 

Инвестиционните проекти следва да бъдат придружени с подробни количество-стойности 

сметки по приложимите части. 

Инвестиционният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни 

дружества, обслужващи сградата/ите и други съгласувателни органи и одобрен от главния 

архитект на Общината и да бъде издадено разрешение за строеж. 

В обяснителните записки на инвестиционния проект експертите - проектанти на 

Изпълнителя следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-

икономически показатели, спецификация па предвидените за влагане строителни продукти 

(материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с 

действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. 

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на 

скица, ако е приложимо. 

Инвестиционният проект за нуждите на енергийното обновяване обхваща само 

задължителните мерки, предписани в изготвеното енергийно обследване и конструктивно 

обследване за допустими дейности но Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради за посочената в предмета на поръчката сграда. 

 

 

1. Обхват на проектирането 

 

Инвестиционният проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните 

изисквания на Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а 

така също и специфичните изисквания на проекта. 

 

При изготвяне на проектна документация, екипът на външния изпълнител за 

разработване на инвестиционен проект ще ползва предписанията за обновяване, дадени в 

изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ. 

Техническият/работният проект за нуждите на енергийното обновяване следва да 

съдържа само части и мерки, които са допустими за получаване на Финансова помощ по 

програмата. 

 

Изпълнителят следва да разработи технически проект с необходимите работни детайли за 

съответната сграда съгласно: 

 Изискванията на настоящото техническо задание 

 Задължителните мерки, включени в техническия паспорт на съответната сграда 

 Енергоспестяващите мерки, предписани в доклада от енергийното обследване 

Изискванията на Методическите указания на МРРБ, приети с постановление № 18 от 

2015г. на Министерски съвет и допълнени с Постановление № 114 от 8 май 2015г. и 

Постановление № 23 от 4 февруари 2016г. 

 

 

Изпълнителят следва да представи инвестиционен проект за енергийно обновяване в 

следния обхват: 

 

1.1. Част АРХИТЕКТУРНА 

 Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и 

в съответствие с изходните данни и да съдържа информация за необходимите строителни 

продукти с технически изисквания към тях в съответствие е действащи норми и 
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стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната 

обработка, полагаме и/или монтаж; 

 Разпределения - типов етаж/етажи в случай на разлики в светлите отвори па фасадните 

дограми или типа остъклявания, покрив (покривни линии) и др. при необходимост - 

(М1:100); 

 Характерни вертикални разрези на сградата - M 1: 100; 

 Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение 

на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото решение да бъде 

съгласувано със Сдружението на собствениците и одобрено от Възложителя. Графичното 

представяне на фасадите трябва да указва ясно всички интервенции, които ще бъдат 

изпълнени по обвивката на сградата, вкл. дограмата но самостоятелни обекти и общи 

части, предвидена за подмяна и да дава решение за интегриране на вече изпълнени по 

обекта ЕСМ. 

 Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на 

отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, стълбищна 

клетка и входно пространство, остъкляване/затваряне на балкони, външна дограма 

(прозорци и врати) и др., свързани със спецификата на конкретния обект на обновяване, 

разположение на климатизаторите (съобразено и с начина на отвеждане на конденза), 

сателитните антени, решетки, сенници, предпазни парапети и привеждането им към 

нормативите - минимум М 1:20. 

 Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, която 

следва да съдържа: 

- Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени растерни и 

габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно разграничени 

остъклени и плътни части; 

- Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта; о 

Единичната площ и общата площ по габаритни размери на всеки отделен вид прозорец, врата 

или витрина за обекта. 

- Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта да се представи в 

графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за 

обекта.  

- Растерът и отваряемостта на дограмата да бъдат съобразени със спецификата, 

експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, които обслужва. 

 

За постигане на съгласуваност и съответствие на инженерните дейности по 

обследванията на сградата с процеса на проектиране, при изработване на проекта и 

спецификацията на новата дограма на сградата, която ще се монтира на база на работния 

инвестиционен проект, следва да се използват означенията на отделните типове и типоразмери 

на дограмата, посочени в обследването за енергийна ефективност и техническото заснемане. 

Същото изискване важи и за означенията на самостоятелните обекти и типовете стени в 

чертежите, Количествената и Количествено-стойностната сметки. 

 

1.2. Част КОНСТРУКТИВНА /КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ - включваща всички 

дейности по възстановяване / усилване в зависимост от промените настъпили по време на 

експлоатация на сградите, включени в техническото обследване, като задължителни мерки 

 Обяснителна записка - съдържа подробна информация относно предвидените в работния 

проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка със 

задължителните мерки посочени в техническия паспорт на сградата. Към записката се 

прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, 

изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в 

съответствие с действащи норми и стандарти. 

 Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата - 
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остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и др. - които са приложими; 

Детайлите се изработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят 

изпълнението на СМР. 

 

1.3. Част ЕЛЕКТРО - заземителна и мълниезащитна инсталации, ремонт на електрическата 

инсталация в общите части, енергоспестяващо осветление в общите части, система за 

автоматично централизирано управление на осветлението в общите части на сградите, ако се 

предвижда в обследването за енергийна ефективност. 

 Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на 

предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с 

технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти 

 Графична част, вкл. детайли за изпълнение ако е необходимо. 

 

1.4. Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

Обяснителна записка, която съдържа: 

 Технически изчисления 

 Графична част - технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с 

описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните 

характеристики на продуктите, приложения - технически спецификации и 

характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти. 

 

1.5. Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба 

№ 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност 

при пожар и съобразно категорията на сградата 

 Обяснителна записка 

 Графична част 

 

1.6. Част ПБЗ - с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи 

 Обяснителна записка 

 Графична част 

 

1.7. Част ПУСО - с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 

277 от 2012 г. 

 

1.8. Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 Подробна Количествена сметка – по отделните части 

 Подробна Количествена сметка – обобщена, за целия обект 

 Подробна Количествено-стойностна сметка за видовете СМР – обобщена, за целия обект 

 

 

2. Изисквания за изпълнението на проектирането. 

Предвидените в инвестиционния проект интервенции по сградите, следва да включват: 

 всички енергоспестяващи мерки с пряк екологичен ефект, предписани в обследването за 

енергийна ефективност, с оглед постигане на минималните изисквания за енергийна 

ефективност. 

 съпътстващите мерки, които са допустими по проекта и без изпълнението на които не 

може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект. 

 

В инвестиционния проект следва да се предвидят продукти (материали и изделия, които 
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съответстват на техническите спецификации на действащите в Р. България нормативни актове. 

Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания определени в 

Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Предложените продукти и 

материали за енергийното обновяване ( топлоизолационни системи, дограми и др.) трябва да са 

с технически характеристики, съответни на заложените в Индикативния бюджет и 

Обследването за енергийна ефективност за всяка конкретна сграда. 

Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и детайли, 

следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните дейности по обекта. 

Проектно-сметната документация следва да бъде изработена, подписана и съгласувана от 

проектантите от екипа, избран по реда на ЗОП, с правоспособност да изработват съответните 

части, съгласно Законите за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране, като същото се доказва със заверени копия от валидни удостоверения за 

правоспособност. 

Всички проектни части се подписват от представител на общината и представител 

на СС. Изпълнителят е длъжен да извърши необходимите корекции и преработки, ако 

такива се налагат, за своя сметка в срок до 10 календарни дни след писмено уведомление 

от Възложителя. 

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на Възложителя 

през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности. 

 

Предвидените в инвестиционния проект интервенции по сградите, следва да включват: 

 всички енергоспестяващи мерки с пряк екологичен ефект, предписани в обследването за 

енергийна ефективност, с оглед постигане на минималните изисквания за енергийна 

ефективност - клас С на енергийна ефективност. 

 всички задължителни мерки включени в техническото обследване за възстановяване / 

усилване на части от конструкцията на сградите 

 съпътстващите мерки, които са допустими по проекта и без изпълнението на които не 

може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект. 

 мерки по конструктивно укрепване 

 Изпълнителят следва да направи подробен оглед на обекта и да отрази евентуално 

настъпилите промени след етапа на изготвяне на Обследването за енергийна ефективност 

(например подменена допълнително дограма и др.), касаещи само допустими по проекта 

интервенции. Изпълнителят следва да уведоми Възложителя и представителя на СС, 

който осъществява координацията по предварителните проектни дейности. 

 Изготвената КСС към Инвестиционният проект в частта, обхващаща допустимите 

дейности; 

 Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и детайли, 

следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните дейности по обекта. 

 

3. Изисквания за представяне на крайните продукти 

 

Техническия проект и работните детайли следва да се представят в пет екземпляра на хартиен и 

два на електронен носител. 

 

 

ІV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

 

1. Общи изисквания по ЗУТ. Строително-технически норми и правила. Общи изисквания 

към строежите и изисквания към строителните продукти в областта на енергийната 

ефективност: 

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в 

съответствие с част „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от 
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компетентните органи за всеки конкретен обект и подписване на Протокол образец 2 за 

откриване на строителната площадка. 

Разрешение за строеж се издава от общинската администрация и при представяне на 

техническа документация с оценено съответствие. 

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) 

изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки обект/група от обекти в 

съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 

и чл. 163а от ЗУТ. 

По време на изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност лицензиран 

консултант - строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен договор с Възложителя 

за всеки обект/група обекти упражнява строителен надзор в обхвата на договора си и съобразно 

изискванията на чл.168 от ЗУТ. 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР 

изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна 

документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от 

ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на 

отделни части на технически проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването 

на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на 

проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. 

Поради естеството на проекта и спецификата на дейностите възложителят (общината) е 

различно лице от собствениците на обекта на интервенция като извършва възлагане на СМР по 

силата на сключения договор по настоящата процедура. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 

(приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със съставяне 

и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 

2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на 

документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват освен от споменатите по-

горе участници и от упълномощения представител на Сдружението на собствениците (СС). 

Възложителят ще се представлява от общината като реален такъв и СС като собственици на 

обекта. 

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с 

изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в 

строежа строителни продукти, материали и оборудване. 

 

При изпълнение на СМР изпълнителят следва да се съобразява със заложените 

изисквания в Методическите указания по Националната програма енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

 

 

1.1. Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и 

материали за трайно влагане в строежите, обекти по проекта: 

Изпълнителят следва да проектира, изпълнява и поддържа строежа/ите в съответствие с 

изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в 

продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания 

за: 

 механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност): 

 безопасност при пожар; 

 хигиена, опазване па здравето и па околната среда; 

 безопасна експлоатация; 

 защита от шум; 

 икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност). 
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Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя па 

строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да 

има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от 

указания за прилагане, изготвени на български език. 

На строежа следва да бъдат доставени 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 ще се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на 

строежа. 

Доставката на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на 

енергоспестяващи мерки на сградите трябва да бъде придружено от документи, изискващи се от 

Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за 

продукти, свързани с енергопотреблението по отношение па консумацията на енергия и на 

други ресурси (обн.. ДВ. бр. 41 от 2011 г.). 

 

1.2. Строителни продукти и уреди, потребяващи енергия. 

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на 

строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя. 

В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в проекта и отговарящи на 

изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материали и 

оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, 

декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи, 

съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и други те 

подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя. 

Всяка промяна в одобрения проект трябва да бъде съгласувана и приета от Възложителя 

(Общината и представител на СС). 

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка. 

материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за 

изпълнение на строежа. 

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според 

одобрения от Възложителя работен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и 

спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. 

При възникнали грешки от страна па Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до 

приемане на работите от страна па Възложителя и от съответните държавни институции. 

Изпълнителят трябва да съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в 

Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен 

представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в 

договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-

нататъшното изпълнение на поръчката и строителството. 

 

1.3. Изисквания относно осигуряване па безопасни и здравословни условия на труд. План 

за безопасност и здраве. 

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да 

спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд (обн., ДВ. бр. 37 от 2004 г.) при извършване на строителни и 

монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно 

безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и 

експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се 

намират на строителната площадка. 

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната 

по безопасност и хигиена па труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други 
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свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни 

документи за строителство. 

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи 

План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез Консултанта изпълняваш 

строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството 

в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

 

1.4. Изисквания относно опазване на околната среда. 

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи 

своите действия в рамките само на строителната площадка. 

Изпълнителят е длъжен преди започване на строителството и по време на самото 

строителство да вземе необходимите мерки за опазване на околната среда, за осигуряване на 

безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност при извършването на СМР. 

Забранено е безредното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни материали 

и машини – топлоизолационни материали, тръби, арматури, фасонни парчета, развалени 

строителни машини и др.  

При изпълнение на строителните дейности изпълнителят трябва да вземе съответните 

мерки за намаляване на потенциалните отрицателни въздействия на околната среда:  

 за зареждане с гориво-смазочните материали се използват най-близко разположените 

автобази; 

 при генериране на опасни отпадъци се сключва договор с фирма, която има лиценз за 

тяхното третиране; 

 за ограничаване на въздействието основно в работната среда и върху населението е 

необходимо да се предприемат съответните мерки: контрол върху техническото 

състояние на механизацията и транспорта; 

 вода за питейни нужди на строителната площадка се осигурява с водоноски или 

бутилирана; 

 против утечки на масла се извършва ежесменен контрол на техническото състояние на 

машините; 

 за битово-фекалните води се използват съществуващи или химически тоалетни; 

 за предотвратяване замърсяване на почвите се извършва контрол на строителната 

механизация и транспортните коли. Транспортните средства се измиват на определените 

за тази цел места; 

 транспортните коли се покриват; 

 унищожаването на дървесна и храстова растителност да бъде във възможните 

минимални размери, след съгласуване с компетентния орган; 

 използваните машини и агрегати се поддържат в добро техническо състояние; 

 ауспусите на транспортните и строителни машини се снабдяват с шумозаглушители; 

 да не се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини. 

 

Съгласно българското законодателство използването на инертни материали и бетонови 

смеси става само от предприятия, които притежават съответния лиценз за извличането и 

производството им. 

Всички действия по опазване на околната среда трябва стриктно да се контролират от 

инвеститорския контрол и от независимия строителен надзор на обекта.  

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да 

възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и 

невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци. 

 

1.5. Безопасност на труда, здравословни условия на труд и пожарна безопасност 
При изпълнение на строителството изпълнителят да изготви  част „План за безопасност и 
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здраве“ на инвестиционния проект. 

При изпълнението на обекта изпълнителят трябва да съблюдават строго действащите 

нормативни документи по БХТПБ. 

С оглед характера на строителството и предстоящите за изпълнение дейности и операции 

се налага осигуряването на лични предпазни средства и специално работно облекло. 

Допуснатите до работа на площадката на обекта строителни машини трябва да притежават 

паспорти и съответните инструкции по БХТПБ.  

 

1.6. Изисквания за сигурност 

1.6.1. Общо 

От самото начало и до завършването на работата на обекта, Изпълнителят ще носи 

отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, 

материали и оборудване. 

1.6.2. Защита на  собствеността 

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или 

държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди 

вследствие на работата му. 

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на 

Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на 

Изпълнителя. 

Изпълнителят ще възстанови всички площи и вещи повредени или нарушени от неговите 

действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, 

в резултат на дейността, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с 

разрешаването на или защитата при тези искове. Преди започване на работа  

Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши 

нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършеният обект 

и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези спецификации. 

1.6.3. Противопожарна защита 

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да 

предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради 

и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален 

пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки. 

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и 

Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в 

следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. 

За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява 

предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от 

местните власти и Възложителя.   

1.6.4. Опазване на дърветата и зелените площи 

Без одобрението на Възложителя на Изпълнителя не е разрешено да премахва, 

премества  или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или 

тротоари. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в 

района на работите, е отговорност на Изпълнителя. Ако има ненужно унищожени или 

повредени дървета или тревни площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или 

унищожено дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро 

качество и характеристики. 

 

1.7. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение. 

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражняване строителен надзор 

съгласно чл. 166, ал. 1,т. 1 от ЗУТ. 

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работи те, да 

контролират технологията на изтощението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, 

съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на 
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констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират 

и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. 

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните 

работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните 

стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания. 

 

1.8. Проверки и изпитвания. 

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на 

упълномощени представители на Възложителя и Консултанта. 

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да 

се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи. 

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се 

извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван 

съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата Методи 

и организация на текущ контрол. 

 

2. Специфични изисквания 

 

2.1. Дограма 

Старата дървена дограмата се демонтира от вътрешната страна на фасадата, като се 

избегне изкъртване на големи парчета от мазилката и стени по по страниците на прозорците. 

Монтажът на новата дограма се осъществява, чрез захващане на касата към зида посредством  

крепежни елементи. За цялостното уплътнение на фугите между касата и зида се полага 

пенополиуретанова пяна със специално предназначение. След това се извършва „обръщане" на 

дограмата, чрез възстановяване страниците на прозорците от вътрешната страна на стената с 

вароциментова мазилка, полагане на ръбохранител и тънък слой гипсова шпакловка. След 

изсъхване на шпакловката се възстановява финишното покритие в първоначалния си вид. 

Монтират се вътрешна PVC подпрозоречна дъска и външна подпрозоречна алуминиева пола. 

 

2.2. Топлоизолация 

Поставянето на топлинна изолация по фасадите на сградата започва с издигането на 

фасадно скеле с необходимата височина, анкерирано към сградата за обезопасяване. В 

последствие е необходимо да се направи оглед на състоянието на фасадната мазилка и в 

участъците с нарушена цялост или подкожушване на мазилката, същата следва да се отстрани и 

да се положи нова. Мазилката следва да се обезпраши, след изсъхване да се положи дълбоко 

проникващ грунд по цялата фасада. Полагането на топлоизолационните плочи се извършва, 

чрез залепване със специализирано лепило за EPS и последващо дюбелиране. Полага се 

шпакловка със стъклофибърна мрежа, като по ъглите се залагат необходимите ъглови профили. 

След изсъхването на шпакловката се нанася грунд и впоследствие се полага силикатна 

структурна мазилка. 

Изпълнението на мярка „Топлоизолация” цели жилищната сграда бъде предпазена от 

дъждовни води чрез непропускането и под хидроизолата и отвеждането и към предвидените за 

отвеждане на водите през воронки/барбакани. Качествата на отделните компоненти на 

използваната система трябва да осигурят дълъг и безпроблемен експлоатационен период на 

самата хидроизолационна система. 

За осигуряване на дълъг експлоатационен срок на хидроизолационната система над 20 

години е необходимо битумните хидроизолационни продукти да бъдат SBS (стирол бутадиен 

стирен) модифицирани.  Тази група продукти позволява ефективност при много ниски (-25°) и 

високи (+100°) . За осигуряване на механична здравина и якост на опън не по-малко от 

1200N/50мм на хидроизолата армировката  от стъклотъкан интегрирана в хидроизолата да бъде 

с тегло не по-малко от 190гр/м2. Реакцията  на огън е да бъде клас F. 

Необходимо е да се направи подмяна на всички ламаринени обшивки по покрив и 

покривното отводняване до земята. Там където има нездрави керемиди, трябва да се сменят с 
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нови.   

За подготовка на основата преди полагане на финишното покритие се полага фасаден 

грунд на дисперсна основа за заздравяване и изравняване на попивателната способност на 

армировъчния и шпакловъчен слой.  Грунда преди мазилката да е от същия производител, както 

лепило-шпакловъчната смес и структурната пастообразна мазилка; 

Финишно покритие трябва да бъде с добри водоотблъскващи свойства и еластичност, 

които защитават системата от атмосферните и други външни влияния. Едрината на мазилката 

трябва да бъде мин. ≥ 2,0 мм, тъй като по-едрата структура предава по голяма здравина и 

устойчивост на фасадата и реакция на огън на цялата система: клас В/s1/d0. 

Топлоизолационния материал трябва да бъде с графитна структура. Използването му 

дава възможност за 20% редуциране на дебелината на панелите, в сравнение с обикновен 

топлоизолационен материал, постигайки същата топлоефективност, но с много по-добри 

качества: добра шумоизолация – 18dB, да отразява всички видове радиационни излъчвания и с 

много добра пожароустойчивост.  За предотвратяване на влага, която довежда до появата на 

мухъл и конденз, топлоизолационния материал трябва да бъде с число на дифузно 

съпротивление на водна пара ≤ 55, т.е по-малката стойност е по-добра.  

Желателно е да бъдат използвани топлоизолационни системи /комплекти/ стандартна 

или висока технология от един производител с цел продуктите да се допълват и да са изпитани 

като единна система за постигане на дълготрайност и ефективност.  

 

2.3. Общи части 

Освежаване на стълбището и общите части. Да се отстрани компрометираната боя и 

мазилка в общите части на сградата и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка и 

боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл. 

мазилка по таваните в сутерена.  

Боядисване и ремонт на стълбищните парапети.  

 

 

V. АВТОРСКИ НАДЗОР - ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

 

Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно 

одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством 

експертите проектанти по отделните части на проекта. 

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на Възложителя 

през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности. 

Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:  

а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително.  

б/ Периодични проверки на обекта за упражняване на авторския надзор.  

в/ За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи. 

г/ При подписване на актове и протоколи от Наредба 3 за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

 

 

VІ. КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС - ОБЩО ЗА ВСИЧКИ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

 

Контролът се осъществява от: 

 Консултантът, осъществяващ строителен надзор; 

 СС чрез упълномощен представител; 

 Технически експерти на общината в качеството й на Възложител - осъществяват 

проверки на място. 
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По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до подписване на 

акт за установяване на годността и приемане па строежа (Образец 15) ще се осъществява 

постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно: 

 съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените 

строителни книжа и КСС: 

 съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в 

проектосметната документация към договора - техническа спецификация, КСС, оферта 

на изпълнителя и др.; 

 съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна 

част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове. 

 

В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват: 

 проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички 

изменения в тях, одобрени от общината; 

 измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени 

СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и 

инвеститорския контрол (от страна на СС) количества и тези по КСС; 

 проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и 

продукти и съответствието им с изискванията на работния проект и обследването за 

енергийна ефективност; 

 проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици. 

 

 

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ - ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

 

Гаранционните срокове за СМР са съгласно посочените в Наредба № 2 от 2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
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Б. СПЕЦИФИЧНА ЧАСТ 
 

 

Обособена позиция № 1 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Смолян,  

община Смолян, жк Невястата, ул.”Евридика” № 6, бл. № 5” 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Сградата е проектирана през 1980г., въведена e в експлоатация  през 1988г. и е с идентификатор 

67653.917.584.1,2,3 по кадастралната карта на град Смолян. 

Строена е по системата ЕПЖС (едро панелно жилищно строителство).  

Състои се от три входа, като всеки вход е с различна етажност – вх.А – шест жилищни етажа, 

вх. Б – пет жилищни етажа и вх. В – четири жилищни етажа. Всеки вход има полувкопан 

сутерен, в който са разположени складови помещения. 

Фасадното остъкляване е от дървена слепена дограма, дограма с дървени рамки единично 

остъклена, както и рамки от РVС и AL и двоен стъклопакет. Част от терасите са остъклени. 

Входните врати на сградата са метални с единично остъкляване. 

Има частично положена топлоизолация по фасадните стени, която е с дебелина 5 см от 

експандиран пенополистирол (EPS) с различно качество на изпълнение. Дилатационните фуги 

между отделните секции не са обработени. 

Покривът на сградата е раздвижен, със сложно очертание, следващ етажността на отделните 

секции. Покривът е стоманобетонна конструкция, скатен и с покритие от керемиди, без 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

топлоизолация. Вследствие усвояване на част от терасите в отопляемото пространство, се е 

образувал допълнително плосък покрив, граничещ с външен въздух тип „тераса”. 

Подът е два основни типа – под, граничещ с външен въздух – еркер, и под, граничещ с 

неотопляем приземен етаж – сутерен. 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

 

РЗП 

 

Ремонт 

на 

покрив 

 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на 

подове – 

сутерен 

и еркери 

 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

жк Невястата, 

ул.”Евридика” 

№ 6, бл. № 5 

 

4 082,20 

 

744,24 

 

417,65 

 

2 654,10 

 

703,49 

 

К-кт 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 

 

 

За Обособена позиция № 1 „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. 

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул.”Евридика” № 6, бл. № 5 

ОБЩО 604 165,60 лв /шестстотин и четири хиляди сто шестдесет и пет лева и 60 стотинки/ без 

ДДС,  

от които:  

за СМР – 571 508,00 лв. /петстотин седемдесет и една хиляди петстотин и осем лева и 00 

стотинки/ без ДДС    

за проектиране и авторски надзор – 32 657,60 лв. /тридесет и две хиляди шестстотин петдесет 

и седем лева и 60 стотинки/ без ДДС 

 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 

 

1. Подмяна на дограма 

Предвижда се подмяна на съществуващата стара дограма на жилищните етажи с PVC дограма, 

петкамерна/шесткамерна, с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с 

коефициент на топлопреминаване ≤ 1,40 W/m
2
K.     
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Предвижда се подмяна на дограмата на сутеренния етаж, на дограмата на машинните 

помещения на асансьорите и на дограмата на покривните табакери с PVC дограма, 

петкамерна, с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m
2
K.  

Предвижда се смяна на входните врати на сградата с AL дограма с прекъснат термомост с 

коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/mK. 

 

2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 

външна страна на ограждащата конструкция. 

Предвижда се топлоизолиране на външните фасадни стени, вертикалния борд на 

подпокривното пространство и странични бордове на тераси с топлоизолация от 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). 

Предвижда се полагане на топлоизолационна система по страници на прозорци, тип EPS, с 

дебелина 2 cm, ширина 20 cm, 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).  

Там където по фасадните стени е положена топлоизолация с дебелина 5 см се предвижда 

полагане топлоизолационна система за изравняване от експандиран пенополистирол (EPS) с 

дебелина 3 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).  

Предвижда се монтаж на профили и обработка на дилатационните фуги между входовете.     

 

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

Мярката включва полагане на минерална вата по таванската плоча на подпокривното 

пространство с дебелина δ = 12 cm и коеф. на топлопроводност λ≤0,038W/mK., както и 

топлоизолиране на вертикалния борд на подпокривното пространство.  

Предвижда се топлоизолиране на покривната конструкция със екструдиран полистирен (XPS) 

с дебелина δ = 5 cm и коеф. на топлопроводност λ≤0,033 W/mK., както и топлоизолиране на 

вертикалния борд на подпокривното пространство на покрива над машинните помещения на 

асансьорите. 

Предвижда се топлоизолиране на плосък покрив (тип тераса) с топлоизолационна система 

XPS, δ = 5 cm с коеф. на топлопроводност λ≤0,033 W/mK. 

Над усвоените тераси на последния етаж се предвижда монтаж на покривен термопанел с 

дебелина 120 mm и U < 0,28 W/m
2
K. 

Предвижда се полагане на паро- и хидро- изолация. 

Предвижда се топлоизолиране на странични козирки/стрехи. 

 

4. Полагане на топлоизолация на подове 

Предвижда се полагане на топлоизолационна 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, екстериорна мазилка) по еркери. 

Предвижда се полагане на топлоизолационна 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 тавана на складовите помещения на сутеренния етаж. 

 

5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 

Предвижда се частична рехабилитация на съществуващата осветителна инсталация в общите 

части (стълбищни клетки). Доставка и монтаж на плафони с датчици за движение, 

съвместими със енергоспестяващо осветление (LED) осветление. Монтиране на 

енергоспестяващи тела - 5 - 11W. 
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Обособена позиция № 2 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Смолян,  

община Смолян, жк Невястата, ул.”Чан” № 7, бл. № 6” 
 

 

 
 

 

Сградата е проектирана през 1980г.,  въведена е в експлоатация 1986г. и е с идентификатор 

67653.917.576.1,2,3 по кадастралната карта на град Смолян. 

Строена е по системата ЕПЖС (едро панелно жилищно строителство).  

Състои се от три входа, като всеки вход е с различна етажност – вх.А – пет жилищни етажа, вх. 

Б – шест жилищни етажа и вх. В – пет жилищни етажа. Всеки вход има полувкопан сутерен, в 

който са разположени складови помещения. 

Фасадното остъкляване е от дървена слепена дограма, дограма с дървени рамки единично 

остъклена, както и рамки от РVС и AL и двоен стъклопакет. Част от терасите са остъклени. 

Входните врати на сградата са метални с единично остъкляване. 

Има частично положена топлоизолация по фасадните стени, която е с дебелина 5 см от 

експандиран пенополистирол (EPS) с различно качество на изпълнение. Дилатационните фуги 

между отделните секции не са обработени. 

Покривът на сградата е раздвижен, със сложно очертание, следващ етажността на отделните 

секции. Покривът е стоманобетонна конструкция, скатен и с покритие от керемиди, без 

топлоизолация. Вследствие усвояване на част от терасите в отопляемото пространство, се е 

образувал допълнително плосък покрив, граничещ с външен въздух тип „тераса” без 

топлоизолация.. 

Подът е два основни типа – под, граничещ с външен въздух – еркер, и под, граничещ с 

неотопляем приземен етаж – сутерен. 
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№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

 

РЗП 

 

Ремонт 

на 

покрив 

 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на 

подове – 

сутерен 

и еркери 

 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

жк Невястата, 

ул.”Чан” № 7, 

бл. № 6 

 

3 682,63 

 

769,92 

 

408,78 

 

2598,46 

 

724,59 

 

К-кт 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 

 

 

За Обособена позиция № 2 „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. 

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул.”Чан” № 7, бл. № 6 

ОБЩО 545 029,24 лв /петстотин четиридесет и пет хиляди двадесет и девет лева и 24 стотинки/ 

без ДДС,  

от които:  

за СМР – 515 568,20 лв. /петстотин и петнадесет хиляди петстотин шестдесет и осем лева и 20 

стотинки/ без ДДС    

за проектиране и авторски надзор – 29 461,04 лв. /двадесет и девет хиляди четиристотин 

шестдесет и един лева и 04 стотинки/ без ДДС 

 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 

 

1. Подмяна на дограма 

Предвижда се подмяна на съществуващата стара дограма на жилищните етажи с PVC дограма, 

петкамерна/шесткамерна, с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с 

коефициент на топлопреминаване ≤ 1,40 W/m
2
K.     

Предвижда се подмяна на дограмата на сутеренния етаж, на дограмата на машинните 

помещения на асансьорите и покривните табакери с PVC дограма, петкамерна, с двоен 

стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m
2
K.  

Предвижда се смяна на входните врати на сградата с AL дограма с прекъснат термомост с 

коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/mK. 
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2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 

външна страна на ограждащата конструкция. 

Предвижда се топлоизолиране на външните фасадни стени, вертикалния борд на 

подпокривното пространство и странични бордове на тераси с топлоизолация от 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).  

Предвижда се полагане на топлоизолационна система по страници на прозорци, тип EPS, δ = 2 

cm, ширина 20 cm 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).  

Там където по фасадните стени е положена топлоизолация с дебелина 5 см се предвижда 

полагане топлоизолационна система за изравняване от експандиран пенополистирол (EPS) с 

дебелина 3 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).  

Предвижда се монтаж на профили и обработка на дилатационните фуги между входовете.     

 

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

Мярката включва полагане на минерална вата по таванската плоча на подпокривното 

пространство с дебелина δ = 12 cm и коеф. на топлопроводност λ≤0,038W/mK., както и 

топлоизолиране на вертикалния борд на подпокривното пространство.  

Предвижда се топлоизолиране на покривната конструкция със екструдиран полистирен (XPS) 

с дебелина δ = 5 cm и коеф. на топлопроводност λ≤0,033 W/mK., както и топлоизолиране на 

вертикалния борд на подпокривното пространство на покрива над машинните помещения на 

асансьорите. 

Предвижда се топлоизолиране на плосък покрив (тип тераса) с топлоизолационна система 

XPS, δ = 5 cm с коеф. на топлопроводност λ≤0,033 W/mK. 

Над усвоените тераси на последния етаж се предвижда монтаж на покривен термопанел с 

дебелина 120 mm и U < 0,28 W/m
2
K. 

Предвижда се полагане на паро- и хидро- изолация. 

Предвижда се топлоизолиране на странични козирки/стрехи. 

 

4. Полагане на топлоизолация на подове 

Предвижда се полагане на топлоизолационна 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 и екстериорна мазилка) по еркери. 

Предвижда се полагане на топлоизолационна 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 тавана на складовите помещения на сутеренния етаж. 

 

5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 

Предвижда се частична рехабилитация на съществуващата осветителна инсталация в общите 

части (стълбищни клетки). Доставка и монтаж на плафони с датчици за движение, 

съвместими със енергоспестяващо осветление (LED) осветление. Монтиране на 

енергоспестяващи тела - 5 - 11W. 
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Обособена позиция № 3 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Смолян,  

община Смолян, кв. Райково, ул.”Наталия” № 9, бл. Извор 3” 
 

 
 

 

 

 

 
 

Сградата е проектирана в периода 1972 – 1975г., въведена е в експлоатация 1982г. и е с 

идентификатор 67653.921.76.1 по кадастралната карта на град Смолян. 

Строена е по системата ППП – пакето – повдигащи плочи. Състои се от четири входа, като 

всеки вход е от две секции. Всяка секция от всеки вход е с различна етажност – от три до седем 

жилищни етажа, със сутерен и таванско подпокривно пространство. 

Фасадното остъкляване е от дървена слепена дограма, дограма с дървени рамки единично 

остъклена, както и рамки от РVС и AL и двоен стъклопакет. Една част от терасите са остъклени, 

а друга – вградени в отопляемото пространство, вследствие на което се е образувала външна 

фасадна стена стб с дебелина 10 см.  

Входните врати на сградата са метални с единично остъкляване. 

Има частично положена топлоизолация по фасадните стени, която е с различна дебелина 5 и 10 

см от експандиран пенополистирол (EPS) и минерална вата, с различно качество на изпълнение. 

Дилатационните фуги между отделните секции не са обработени. 

Покривът на сградата е раздвижен, със сложно очертание, следващ етажността на отделните 

секции. Покривът е стоманобетонна конструкция, скатен и с покритие от керемиди, без 

топлоизолация. Вследствие усвояване на част от терасите в отопляемото пространство, се е 

образувал допълнително плосък покрив, граничещ с външен въздух тип „тераса”. 

Подът е три основни типа – 1).под, граничещ с външен въздух – еркер, 2).под, граничещ с 

неотопляем приземен етаж – сутерен и 3).под на отопляемо пространство, граничещ върху земя. 
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№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

 

РЗП 

 

Ремонт 

на 

покрив 

 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на 

подове – 

сутерен 

и еркери 

 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

кв. Райково, 

ул.”Наталия” 

№ 9,  

бл. Извор 3 

 

8 059,20 

 

1 282,99 

 

767,41 

 

4 349,62 

 

883,48 

 

К-кт 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 

 

 

За Обособена позиция № 3 „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Райково, ул.”Наталия” № 9, бл. Извор 3 

ОБЩО 1 192 761,60 лв /един милион сто деветдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и 

един лева и 60 стотинки/ без ДДС,  

от които:  

за СМР – 1 128 288,00 лв. /един милион сто двадесет и осем хиляди двеста осемдесет и осем 

лева и 00 стотинки/ без ДДС    

за проектиране и авторски надзор – 64 473,60 лв. /шестдесет и четири хиляди четиристотин 

седемдесет и  три лева и 60 стотинки/ без ДДС 

 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 

 

1. Подмяна на дограма 

Мярката включва подмяна на старата дограма с PVC дограма, петкамерна, с двоен 

стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 

1,40 W/m
2
K.  

Предвижда се подмяна на дограмата на партерния/сутеренния етаж, на таванското 

пространство и покривните табакери с PVC дограма, петкамерна, с двоен стъклопакет, с 

коефициент на топлопреминаване ≤ 1,40 W/m
2
K.  

Предвижда се смяна на входните врати на сградата с AL дограма с коефициент на 
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топлопреминаване ≤ 1,70 W/mK. 

 

2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 

външна страна на ограждащата конструкция. 

Предвижда се топлоизолиране от външната страна на фасадните стени и вертикалния борд на 

подпокривното пространство с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 10 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). 

Предвижда се полагане на топлоизолационна система по страници на прозорци, тип EPS, δ=2 

cm, ширина 20 cm, 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).  

Там където по фасадните стени е положена топлоизолация с дебелина 5 см се предвижда 

полагане топлоизолационна система за изравняване от експандиран пенополистирол (EPS) с 

дебелина 5 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) 

Предвижда се топлоизолиране на странични бордове на тераси и орнаменти на сградата и 

вертикалния борд на таваните. 

 

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

Предвижда се топлоизолиране на покриваната конструкция със екструдиран полистирен 

(XPS) с дебелина δ = 10 cm и коеф. на топлопроводност λ≤0,033 W/mK., както и 

топлоизолиране на вертикалния борд на подпокривното пространство.  

Предвижда се топлоизолиране на плосък покрив (тип тераса), плосък покрив над входове с 

топлоизолационна система XPS, δ = 5 cm с коеф. на топлопроводност λ≤0,033 W/mK. 

Предвижда се полагане на паро- и хидро- изолация. 

Предвижда се топлоизолиране на странични козирки/стрехи. 

 

4. Полагане на топлоизолация на подове 

Предвижда се полагане на топлоизолационна система EPS, δ = 10 cm, с коеф. на 

топлопроводност λ≤0,035 W/mK. по под граничещ с външен въздух (еркер). Преди полагане 

на топлоизолационните плочи се полага дълбоко проникващ грунд. 

Предвижда се полагане на топлоизолационна система EPS, δ = 5 cm, с коеф. на 

топлопроводност λ≤0,035 W/mK. по тавана на складовите помещения на 

партерния/сутеренния етаж.  

 

5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 

Предвижда се частична рехабилитация на съществуващата осветителна инсталация в общите 

части (стълбищни клетки). Доставка и монтаж на плафони с датчици за движение, съвместими 

със енергоспестяващо осветление (LED) осветление. Монтиране на енергоспестяващи тела-5-

llW. 
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Обособена позиция № 4 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Смолян,  

община Смолян, бул. „България” № 57, бл. ЕЛА” 
 

 

 
 

 

Сграда е въведена в експлоатация през 1981 г. и е с идентификатор 67653.915.348.1 по 

Кадастралната карта на град Смолян.  

Състои се от три входа и ниско тяло – магазинна част. В северозападната си част блокът е 

свързано застроен със съседна сграда. 

Строителната система е ППП – пакетно повдигани плочи.  

Основите на сградата, сутерена и стълбищните клетки са от монолитен стоманобетон, а 

външните стени са от решетъчни тухли. Колоните са сглобяеми и са монтирани с дължина равна 

на конструктивната етажна височина. Структурата на сградата е строго вертикално 

ортогонална.   

Прозорците са с дървена, метална дограма и PVC профил и стъклопакет. 

Покривите на сградата са топъл скатен (над основната сграда) и топъл плосък покрив (над 

магазинната част), изпълнени със стоманобетонна покривна конструкция. Първият тип е покрит 

с керамични керемиди, а вторият с битумна хидроизолация. Наблюдава се нарушена 

хидроизолация.  

В сградата са констатирани три типа под – 1). под над неотопляем сутерен (подовете на 

входовете), 2). под директно върху земя (на магазинната част) и 3). под граничещ с външен 

въздух (еркери). 
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№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

 

РЗП 

 

Ремонт 

на 

покрив 

 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на 

подове – 

сутерен 

и еркери 

 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

бул. 

„България”  

№ 57, бл. ЕЛА 

 

6 760,20 

 

1 900,00 

 

1 203,00 

 

3 001,00 

 

1364 

 

44 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 

 

 

За Обособена позиция № 4 „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. 

Смолян, община Смолян, бул. „България” № 57, бл. ЕЛА  

ОБЩО 1 000 515,52 лв /един милион петстотин и петнадесет лева и 52 стотинки/ без ДДС,  

от които:  

за СМР – 946 433,60 лв. /деветстотин четиридесет и шест хиляди четиристотин тридесет и три 

лева и 60 стотинки/ без ДДС    

за проектиране и авторски надзор – 54 081,92 лв. /петдесет и четири хиляди и осемдесет и 

един лева и 92 стотинки/ без ДДС 

 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 

 

1. Подмяна на дограма 

Предвижда се подмяна на дървени единични и двукатни прозорци и единичните метални 

витрини и стари PVC дограми ( U=1.7 W/m
2
K ) с PVC дограма със стъклопакет с ниско 

емисийно стъкло с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,40 W/m
2
K.  

Предвижда се подмяна на входни метални врати с алуминиеви с коефициент на 

топлопреминаване ≤ 1,70 W/m
2
K  

Предвижда се подмяна на плътни гаражни врати с нови врати с коефициент на 

топлопреминаване ≤ 2.20 W/m
2
K . 

 

2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 
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външна страна на ограждащата конструкция. 

Изпълнение на фасадна топлоизолация от ЕPS с дебелина 10 cm, графитен, с коеф. на 

топлопроводност λ=0.031 W/mK, вкл. всички съпътстващи материали и елементи за системата, 

лепене и дюбелиране, стъклофибърна мрежа, шпакловка и финишно покритие силикатна 

мазилка, вкл. грундиране, зърнометрия 2 mm. Това включва фасадната стена с каменна 

облицовка само на първия и по-горните етажи (фасадата на сутерените с каменна облицовка не 

подлежи на топлинна изолация). 

Изпълнение на тополоизолационна система – по страници на прозорци, тип XPS, δ= 2 см, 

графитен, с коеф. на топлопроводност λ≤0,030 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили 

и крепежни елементи, екстериорна мазилка). 

Там където по фасадните стени е положена топлоизолация с дебелина 5 см се предвижда 

полагане топлоизолационна система за изравняване от експандиран пенополистирол (EPS) с 

дебелина 5 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) 

Предвижда се топлоизолиране на странични бордове на тераси и орнаменти на сградата и 

вертикалния борд на таваните. 

  

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

Предвижда се полагане на тополоизолационна система тип XPS, δ= 12 cm, графитен, с коеф. на 

топлопроводност λ≤0.030 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 

елементи) върху покривната плоча. 

Предвижда се полагане на тополоизолационна система тип XPS, δ= 12 cm, графитен, с коеф. на 

топлопроводност λ≤0.030 W/mK (вкл. шпакловка, лепило, арм. мрежа, ъглови профили и 

крепежни елементи) под покривна плоча на магазинна част. 

Предвижда се полагане на паро- и хидро- изолация. 

Предвижда се топлоизолиране на странични козирки/стрехи. 

 

4. Полагане на топлоизолация на подове 

Предвижда се полагане на тополоизолационна система тип XPS, δ= 10 cm, графитен, с коеф. на 

топлопроводност λ≤0.031 W/mK от долната страна на плочата между първия етаж и сутерена 

(вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) – под тип 1. 

Предвижда се полагане на тополоизолационна система тип XPS, δ= 12 cm, графитен, с коеф. на 

топлопроводност λ≤0,027 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 

елементи, екстериорна мазилка) - за под тип 3). еркери. 

 

5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 

Предвижда се рехабилитация на осветителната инсталация и монтаж на нови плафониери със 

сензор за движение - обхват 360
о
, за монтаж на таван, 2x7 W, съвместими със енергоспестяващо 

осветление (LED) осветление. 
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Обособена позиция № 5 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Смолян,  

община Смолян, жк Невястата, ул. „Орфей” № 1, бл. № 1” 
 

 

 

 

 

       

 

 

Сграда е въведена в експлоатация през 1984 г. и е с идентификатор 67653.917.594.1,2,3 по 

Кадастралната карта на град Смолян.  

Обектът представлява многофамилна жилищна сграда със складови помещения в сутерена и 

използваемо подпокривно пространство 

Състои се от три секции, между които са изпълнени дилатационни фуги. Етажността на 

секциите е вх.А – шест етажа, вх.Б – пет етажа и вх.В – четири етажа. 

Блокът е изпълнен по система ЕПЖС (едро панелно жилищно строителство) със скатни 

покриви, нулевият цикъл е сглобяем.  

Стените са едропанелни. Има частично положена топлоизолация по фасадните стени на отделни 

жилища, която е с дебелина 5 см от експандиран пенополистирол (EPS) с различно качество на 

изпълнение.  

Дилатационните фуги между отделните секции не са обработени. 

Прозорците са с дървена, метална дограма и PVC профил и стъклопакет. 

Покривът е стоманобетонна конструкция, изпълнена като „топъл скатен покрив” и с покритие 

от керемиди, без топлоизолация и с нарушена хидроизолация. Вследствие усвояване на част от 

терасите в отопляемото пространство, се е образувал допълнително плосък покрив, граничещ с 

външен въздух тип „тераса”. 
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В сградата са констатирани два типа под – (1) под над неотопляем сутерен (подовете на 

секциите и (2) под граничещ с външен въздух (еркери).  

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

 

РЗП 

 

Ремонт 

на 

покрив 

 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на 

подове – 

сутерен 

и еркери 

 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

жк Невястата, 

ул.„Орфей”  

№ 1, бл. № 1 

 

4 163,00 

 

1 029,00 

 

752,00 

 

3 142,00 

 

884,00 

 

 

40 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 

 

 

За Обособена позиция № 5 „Сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк 

Невястата, ул. „Орфей” № 1, бл. № 1 

ОБЩО 616 124,00 лв /шестстотин и шестнадесет хиляди сто двадесет и четири лева и 00 

стотинки/ без ДДС,  

от които:  

за СМР – 582 820,00 лв. /петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и двадесет лева и 00 

стотинки/ без ДДС    

за проектиране и авторски надзор – 33 304,00 лв. /тридесет и три хиляди триста и четири лева 

и 00 стотинки/ без ДДС 

 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 

 

1. Подмяна на дограма 

Предвижда се подмяна на съществуващата стара дограма на жилищните етажи с PVC дограма, 

с двоен стъклопакет, с ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 

1,40 W/m
2
K.     
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Предвижда се подмяна на дограмата на сутеренния етаж и на дограмата на покривните 

табакери с PVC дограма, с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 

W/m
2
K.  

Предвижда се смяна на входните врати на сградата с AL дограма с прекъснат термомост с 

коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/mK. 

 

2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 

външна страна на ограждащата конструкция. 

Предвижда се топлоизолиране на външните фасадни стени, вертикалния борд на 

подпокривното пространство и странични бордове на тераси с топлоизолация от експандиран 

пенополистирол (EPS), графитен, с дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ≤0,031 

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

на цветна екстериорна мазилка). 

Предвижда се полагане на топлоизолационна система по страници на прозорци, тип EPS, с 

дебелина 2 cm, ширина 20 cm, с коеф. на топлопроводност λ≤0,031 W/mK (вкл. лепило, арм. 

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

екстериорна мазилка).  

Там където по фасадните стени е положена топлоизолация с дебелина 5 см се предвижда 

полагане топлоизолационна система за изравняване от експандиран пенополистирол (EPS) с 

дебелина 5 cm и коефициент на топлопроводност λ≤0,031 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, 

ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).  

Предвижда се монтаж на профили и обработка на дилатационните фуги между входовете. 

 

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

Предвижда се тополоизолационна система тип XPS, δ= 12 cm, графитен, с коеф. на 

топлопроводност λ≤0.031 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 

елементи) върху покривната плоча, изграждане на дървена скара, хидроизолация.  

Предвижда се топлоизолиране на плосък покрив (тип тераса) с топлоизолационна система 

XPS, δ = 5 cm с коеф. на топлопроводност λ≤0,033 W/mK. 

Над усвоените тераси на последния етаж се предвижда монтаж на покривен термопанел с 

дебелина 120 mm и U < 0,28 W/m
2
K. 

Предвижда се полагане на паро- и хидро- изолация. 

Предвижда се топлоизолиране на странични козирки/стрехи. 

 

4. Полагане на топлоизолация на подове 

Предвижда се полагане на топлоизолация от долната страна на плочата на пода над 

неотопляемия сутерен (тип 1) с тополоизолационна система тип XPS, δ= 10 cm, графитен, с 

коеф. на топлопроводност λ = 0.031 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и 

крепежни елементи, мазилка)   

Предвижда се полагане на външна топлоизолация на еркери (тип 2) с тополоизолационна 

система тип XPS, δ= 12 cm, графитен, с коеф. на топлопроводност λ = 0.031 W/mK. (вкл. лепило, 

арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, екстериорна мазилка) 

 

5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 

Предвижда се частична рехабилитация на съществуващата осветителна инсталация в общите 

части (стълбищни клетки) и монтаж на плафони с датчици за движение, съвместими със 

енергоспестяващо осветление (LED) осветление.  

Монтиране на енергоспестяващи тела 2 х 7 W. 
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Обособена позиция № 6 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Смолян,  

община Смолян, жк Невястата, ул. „Евридика” № 2, бл. № 3” 
 

 

 

 

       

 

 

Сграда е въведена в експлоатация през 1986 г. и е с идентификатор 67653.917.590.1 по 

Кадастралната карта на град Смолян.  

Обектът представлява многофамилна жилищна сграда със складови помещения в сутерена и 

използваемо подпокривно пространство 

Състои се от три секции, между които са изпълнени дилатационни фуги. Етажността на 

секциите е вх.А – пет етажа, вх.Б – пет етажа и вх.В – четири етажа. 

Блокът е изпълнен по система ЕПЖС (едро панелно жилищно строителство) със скатни 

покриви.  

Стените са едропанелни. Има частично положена топлоизолация по фасадните стени на отделни 

жилища, която е с дебелина 5 см от експандиран пенополистирол (EPS) с различно качество на 

изпълнение.  

Дилатационните фуги между отделните секции не са обработени. 

Прозорците са с дървена, метална дограма и PVC профил и стъклопакет. 

Покривът е стоманобетонна конструкция, изпълнена като „топъл скатен покрив” и с покритие 

от керемиди, без топлоизолация и с нарушена хидроизолация. Вследствие усвояване на част от 

терасите в отопляемото пространство, се е образувал допълнително плосък покрив, граничещ с 
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външен въздух тип „тераса”. 

В сградата са констатирани два типа под – (1) под над неотопляем сутерен (подовете на 

секциите и (2) под граничещ с външен въздух (еркери).  

 

 

 

№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

 

РЗП 

 

Ремонт 

на 

покрив 

 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на 

подове – 

сутерен 

и еркери 

 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

жк Невястата, 

ул.„Евридика” 

№ 2, бл. № 3 

 

4 217,00 

 

1 126,00 

 

636,00 

 

2 885,00 

 

973,00 

 

38 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 

 

 

За Обособена позиция № 6 „Сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк 

Невястата, ул. „Евридика” № 2, бл. № 3 

ОБЩО 624 116,00 лв /шестстотин двадесет и четири хиляди сто и шестнадесет лева и 00 

стотинки/ без ДДС,  

от които:  

за СМР – 590 380,00 лв. /петстотин и деветдесет хиляди триста и осемдесет лева и 00 стотинки/ 

без ДДС    

за проектиране и авторски надзор – 33 736,00 лв. /тридесет и три хиляди седемстотин 

тридесет и шест лева и 00 стотинки/ без ДДС 

 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 

 

1. Подмяна на дограма 

Предвижда се подмяна на съществуващата стара дограма на жилищните етажи с PVC дограма, 

с двоен стъклопакет, с ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 

1,40 W/m
2
K.     

Предвижда се подмяна на дограмата на сутеренния етаж и на дограмата на покривните 
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табакери с PVC дограма, с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 

W/m
2
K.  

Предвижда се смяна на входните врати на сградата с AL дограма с прекъснат термомост с 

коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/mK. 

 

2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 

външна страна на ограждащата конструкция. 

Предвижда се топлоизолиране на външните фасадни стени, вертикалния борд на 

подпокривното пространство и странични бордове на тераси с топлоизолация от експандиран 

пенополистирол (EPS), графитен, с дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ≤0,031 

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

на цветна екстериорна мазилка). 

Предвижда се полагане на топлоизолационна система по страници на прозорци, тип EPS, с 

дебелина 2 cm, ширина 20 cm, с коеф. на топлопроводност λ≤0,031 W/mK (вкл. лепило, арм. 

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

екстериорна мазилка).  

Там където по фасадните стени е положена топлоизолация с дебелина 5 см се предвижда 

полагане топлоизолационна система за изравняване от експандиран пенополистирол (EPS) с 

дебелина 5 cm и коефициент на топлопроводност λ≤0,031 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, 

ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).  

Предвижда се монтаж на профили и обработка на дилатационните фуги между входовете. 

 

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

Предвижда се тополоизолационна система тип XPS, δ= 12 cm, графитен, с коеф. на 

топлопроводност λ≤0.031 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 

елементи) върху покривната плоча, изграждане на дървена скара, хидроизолация.  

Предвижда се топлоизолиране на плосък покрив (тип тераса) с топлоизолационна система 

XPS, δ = 5 cm с коеф. на топлопроводност λ≤0,033 W/mK. 

Над усвоените тераси на последния етаж се предвижда монтаж на покривен термопанел с 

дебелина 120 mm и U < 0,28 W/m
2
K. 

Предвижда се полагане на паро- и хидро- изолация. 

Предвижда се топлоизолиране на странични козирки/стрехи. 

 

4. Полагане на топлоизолация на подове 

Предвижда се полагане на топлоизолация от долната страна на плочата на пода над 

неотопляемия сутерен (тип 1) с тополоизолационна система тип XPS, δ= 10 cm, графитен, с 

коеф. на топлопроводност λ = 0.031 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и 

крепежни елементи, мазилка)   

Предвижда се полагане на външна топлоизолация на еркери (тип 2) с тополоизолационна 

система тип XPS, δ= 12 cm, графитен, с коеф. на топлопроводност λ = 0.031 W/mK. (вкл. лепило, 

арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, екстериорна мазилка) 

 

5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 

Предвижда се частична рехабилитация на съществуващата осветителна инсталация в общите 

части (стълбищни клетки) и монтаж на плафони с датчици за движение, съвместими със 

енергоспестяващо осветление (LED) осветление.  

Монтиране на енергоспестяващи тела 2 х 7 W. 
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Обособена позиция № 7 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Смолян,  

община Смолян, жк Невястата, ул. „Елица” № 7, бл. № 18” 
 

 

 

 

 

Сградата е въведена в експлоатация през 1989 г. и е с идентификатор 67653.917.340.6,7,8 по 

Кадастралната карта на град Смолян.  

Сградата е многофамилна жилищна сграда на 6 етажа (4 и 5 жилищни и 1 сутеренен)  и е 

строена е по системата ЕПЖС (едро панелно жилищно строителство).  

Покривът е три типа. Тип 1 и 2 (съответно на 4-етажна и 5-етажна секции) са скатни с въздушна 

междина и тип 3 - плосък без въздушна междина (покрив при усвоени тераси).  

Външните стени са панел от бетон с 30 мм топлоизолация в средния слой,  външна/вътрешна 

мазилка. На част от стените е положена изолация от ЕПС. Част от терасите са остъклени. 

Дограмата на сградата е дървена, метална и малка част PVC.  
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Подът е два типа – (тип 1) под над неотопляем сутерен и (тип 2) под в контакт с външен въздух 

(еркери). 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

РЗП 

Ремонт 

на 

покрив 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на под 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

жк Невястата, 

ул.„Елица” 

№7, бл. № 18 

 

3 643,00 

 

1 090,00 

 

325,00 

 

1 995,00 

 

1 011,80 

 

34 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 

 

 

За Обособена позиция № 7 „Сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, , жк 

Невястата, ул. „Елица” № 7, бл. № 18 

ОБЩО 539 164,00 лв /петстотин тридесет и девет хиляди сто шестдесет и четири лева и 00 

стотинки/ без ДДС,  

от които:  

за СМР – 510 020,00 лв. /петстотин и десет хиляди и двадесет лева и 00 стотинки/ без ДДС    

за проектиране и авторски надзор – 29 144,00 лв. /двадесет и девет хиляди сто четиридесет и 

четири лева и 00 стотинки/ без ДДС 

 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 

 

1. Подмяна на дограма 

Предвижда се подмяна на дървените слепени единични прозорци, врати, метални рамки с 

единично стъкло, както и дограмата с AL профил без прекъснат термомост, а именно: 

Подмяна на съществуващата стара дограма на жилищните етажи с PVC дограма – врати и 

прозорци, с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,40 W/m
2
K.  

Подмяна на дограмата на усвоени тераси с AL дограма, с двоен стъклопакет, с коефициент на 

топлопреминаване ≤ 1,90 W/m
2
K.  
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Подмяна на дограмата на сутеренния етаж с AL дограма, с двоен стъклопакет, с коефициент 

на топлопреминаване ≤ 1,90 W/m
2
K.  

Предвижда се смяна на входните врати на сградата с AL дограма с прекъснат термомост с 

коефициент на топлопреминаване ≤ 1,90 W/mK. 

 

 

 

2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 

външна страна на ограждащата конструкция. 

Предвижда се полагане на външна топлинна изолация от EPS с дебелина 5 см и коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK за стени от тип 3 - Панел 22 см + EPS  и тип 4 - Панел 26 см + 

EPS. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на 

цветна екстериорна мазилка). 

Предвижда се полагане на външна топлинна изолация от EPS с дебелина 8 см и коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK за стени от тип 1 - Панел 22 см и тип 2 - Панел 26 см и тип 5 - 

Панел 10 см. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и 

полагане на цветна екстериорна мазилка). 

 Общата площ на стените, подлежащи на топлинно изолиране от тип 3 и тип 4 е 44m
2
. 

 Общата площ на стените, подлежащи на топлинно изолиране от тип 1, тип 2 и тип 5 е 

1951 m
2
. 

Предвижда се монтаж на профили и обработка на дилатационните фуги между входовете.     

 

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

Предвижда се полагане на минерална вата с дебелина 8 см и коефициент на топлопроводност λ 

≤ 0,038 W/mK с демонтаж керемиди, нова дървена конструкция, хидроизолация и монтаж на 

керемиди в/у скатната конструкция за покрив  тип 1 и 2. 

Демонтират се керемидите след което се полага новата минерална вата между нова дървена 

конструкция, след това се полага хидроизолация и нови керемиди. Минералната вата се полага 

от външната страна на стоманобетоновата покривна конструкция. 

Предвижда се полагане на външна топлинна изолация от ХPS с дебелина 8 см и коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,030 W/mK и измазване със силикатна мазилка за стени ограждащи 

подпокривното пространство - надзид 

 Площта подлежаща за топлинно изолиране е 782,40 m
2
 за тип 1 и 2. 

 Площта подлежаща за топлинно изолиране е 38,20 m
2
 за тип 3. 

 Общата площ на стените, подлежащи на топлинно изолиране,  е 270 m
2 

- надзид 

 

4. Полагане на топлоизолация на подове 

Предвижда се полагане на външна топлинна изолация от ХPS с дебелина 8 см и коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,030 W/mK за външни стени на сутерена. (вкл. лепило, арм. мрежа, 

ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка). 

Предвижда се полагане на минерална вата с дебелина 8 см и коефициент на топлопроводност λ 

≤ 0,038 W/mK по таваните на неотопляем сутерен. Топлоизолацията се полага от долната страна 

на стоманобетоновата плоча в складовите помещения, мазета и други неотоляеми помещения, 

граничещи с отпляема площ. 

Предвижда се полагане на външна топлинна изолация от EPS с дебелина 8 см и коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,034 W/mK за под тип 2  - под в контакт с външен въздух (еркери) (вкл. 

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

екстериорна мазилка). 

 Площта на стените на сутерена подлежаща на топлинно изолиране е 360 m
2
. 

 Площта на таванската плоча на сутерена подлежаща на топлинно изолиране е 620,90 m
2
 -  

Тип 1 Стоманобетон над неотопляем сутерен  
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 Площта на еркерите подлежаща на топлинно изолиране е 30,90 m
2
 тип 2 - Под в контакт 

с външен въздух (еркери) 

 

5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 

Предвижда се подмяна на осветителите с нажежаема жичка на стълбищните площадки и мазета 

с енергоспестяващи със сензори: тип "Таванска плафониера", комплект с LED лампи – 28 бр.; 

аплик, противовлажен със светодиод (външно входно осветление) – 6 бр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян,  

община Смолян, жк Нов Център, ул.”Полк. Дичо Петров” № 12, бл. № 49” 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Сградата е с идентификатор 67653.918.7.1. по кадастралната карта на град Смолян, въведена е в 

експлоатация през 1991 г. 

Сградата е многофамилна жилищна на 7 етажа - 6 жилищни и 1 полуподземен, в който са 

разположени избени помещения. Съставена е от два входа, изпълнена е по системата ППП – 
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пакетно повдигани плочи и е решена пълзящо и терасовидно по терена между две улици  

Покривът е четири типа – скатен и плосък без въздушна междина - Покриви тип 1,2,3 са скатни 

без въздушна междина, Покрив тип 4 е плосък без въздушна междина (при усвоените тераси). 

Външните стени са тухлени с външна/вътрешна мазилка. На част от стените е положена 

изолация от ЕПС. Дограмата на сградата е дървена, метална и малка част PVC. Подът е два типа 

– тип 1 - под над неотопляем сутерен и тип 2 – под над външен въздух (тераси/еркери). 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

РЗП 

Ремонт 

на 

покрив 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на под 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

жк Нов Център, 

ул.”Полк. Дичо 

Петров” № 12,  

бл. № 49 

 

4 066,00 

 

622,00 

 

249,00 

 

2 211,40 

 

623,00 

 

40 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 

 

За Обособена позиция № 8 „Сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк 

Нов Център, ул.”Полк. Дичо Петров” № 12, бл. № 49”  

 

ОБЩО 601 768,00 лв /шестстотин и една хиляди седемстотин шестдесет и осем лева и 00 

стотинки/ без ДДС,  

от които:  

за СМР – 569 240,00 лв. /петстотин шестдесет и девет хиляди двеста и четиридесет лева и 00 

стотинки/ без ДДС    

за проектиране и авторски надзор – 32 528,00 лв. /тридесет и две хиляди петстотин двадесет и 

осем лева и 00 стотинки/ без ДДС 

 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 

 

1. Подмяна на дограма 
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Предвижда се подмяна на дървените слепени единични прозорци, врати, метални рамки с 

единично стъкло, както и дограмата с AL профил без прекъснат термомост, а именно: 

Подмяна на съществуващата стара дограма на жилищните етажи с PVC дограма – врати и 

прозорци, с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,40 W/m
2
K.  

Подмяна на дограмата на усвоени тераси с AL дограма, с двоен стъклопакет, с коефициент на 

топлопреминаване ≤ 1,90 W/m
2
K.  

Подмяна на дограмата на сутеренния етаж с AL дограма, с двоен стъклопакет, с коефициент 

на топлопреминаване ≤ 1,90 W/m
2
K.  

Предвижда се смяна на входните врати на сградата с AL дограма с прекъснат термомост с 

коефициент на топлопреминаване ≤ 1,90 W/mK. 

 

2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 

външна страна на ограждащата конструкция. 

Предвижда се полагане на външна топлинна изолация от EPS с дебелина 80 mm и коефициент 

на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK и измазване със силикатна мазилка за външни стени от тип 

1 - Тухла 25 см (фасадна стена)  и тип 4 - Тухла 12 см (стена при усвоени тераси).  

Предвижда се полагане на външна топлинна изолация от EPS с дебелина 50 mm и коефициент 

на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK и измазване със силикатна мазилка за стени от тип 2 - 

Тухла 25 см + ЕПС (фасадна стена). 

 

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

Сградата е изградена на нива, като условно са приети три покривни нива с кота било: покривно 

ниво 1: +20,00м.; покривно ниво 2: +25,60м.; покривно ниво 3: +31,80м.  

Предвижда се полагане на минерална вата с дебелина 80 mm и коефициент на топлопроводност 

λ ≤ 0,038 W/mK с демонтаж керемиди, нова дървена конструкция, хидроизолация и монтаж на 

керемиди върху скатната конструкция за покрив  тип 1,2,3. Демонтират се керемидите след 

което се полага новата минерална вата между нова дървена конструкция, след това се полага 

хидроизолация и нови керемиди. Минералната вата се полага от външната страна на 

стоманобетоновата покривна конструкция.  

Предвижда се полагане на външна топлинна изолация от ХPS с дебелина 80 mm и коефициент 

на топлопроводност λ ≤ 0,030 W/mK и измазване със силикатна мазилка за стени ограждащи 

подпокривното пространство – надзид  

Допълнително се предвижда основен ремонт на покрива с полагане на 2 пласта хидроизолация, 

възстановяване на мазилка и бетонови шапки на комини. 

Демонтаж и монтаж на всички ламаринени обшивки по бордове и около комини и ново 

отводняване както и всички съпътстващи дейности за цялостно обновяване. 

Изпълнение на нова конвенционална мълниезащитна инсталация. 

 

4. Полагане на топлоизолация на подове 

Топлофизичните характеристики на подовите конструкции на сградата не отговарят на 

нормативните изисквания. От извършения оглед се установиха 4 типа подови конструкции, 

ограждащи отопляемия обем на сградата. 

Сградата е изградена на нива, с три сутерена: Сутерен ниво 1: +0,00м.; Сутерен ниво 2: +3,20м.; 

Сутерен ниво 3: +6,00м.  

Предвижда се полагане на минерална вата с дебелина 80 mm и коефициент на топлопроводност 

λ ≤ 0,038 W/mK за подове тип 1,2,3. Топлоизолацията се полага от долната страна на 

стоманобетоновата плоча в складови помещение, мазета и други неотоляеми помещения 

граничещи с отопляема площ. 

Предвижда се полагане на външна топлинна изолация от EPS с дебелина 80 mm и коефициент 

на топлопроводност λ ≤ 0,034 W/mK и измазване със силикатна мазилка за под тип 4 - под в 

контакт с външен въздух (еркери).  

 

5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 
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Повишаване ефективността на осветителната инсталация и осигуряване на нормативна 

осветеност в сградата чрез подмяна на осветителните тела. Предвижда се подмяна на 

осветителите с нажежаема жичка на стълбищните площадки и мазета с енергоспестяващи със 

сензори – 36 броя. 

За външно входно осветление се предвиждат 4 броя аплици, противовлажни, със светодиод.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обособена позиция № 9 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Смолян,  

община Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 5, блок Б-4” 
 

 

 

 

 

Сграда е построена и въведена в експлоатация през 1984 г. и е с идентификатор 

67653.926.147.1,2,3,4,5 по Кадастралната карта на град Смолян.  

Сградата е многофамилна жилищна сграда на 6 етажа (4 жилищни, 1 сутеренен и 1 тавански).  

Блокът е изпълнен по система ЕПЖС (едро панелно жилищно строителство) със скатни 

покриви. Нулевият цикъл е сглобяем.  

Покривът е пет типа – скатен с въздушна междина и плосък без въздушна междина. Външните 

стени са панел от бетон с 30 мм топлоизолация в средния слой,  външна/вътрешна мазилка. На 
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част от стените е положена изолация от ЕПС.  

Дограмата на сградата е дървена, метална и малка част PVC.  

Подът е два типа – (тип 1) под над неотопляем сутерен и (тип 2) под в контакт с външен въздух 

(еркери). 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

РЗП 

Ремонт 

на 

покрив 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на под 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

кв. Устово, 

ул.”Ат. Беров” 

№ 5, блок Б-4 

 

7 715,00 

 

 

1533 

 

575 

 

3170 

 

1533 

 

54 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 

 

 

За Обособена позиция № 9 „Сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, кв. 

Устово, ул.”Ат. Беров” № 5, блок Б-4 

ОБЩО 1 141 820,00 лв /един милион сто четиридесет и една хиляди осемстотин и двадесет 

лева и 00 стотинки/ без ДДС,  

от които:  

за СМР – 1 080 100,00 лв. /един милион осемдесет хиляди и сто лева и 00 стотинки/ без ДДС    

за проектиране и авторски надзор – 61 720,00 лв. /шестдесет и една хиляди седемстотин и 

двадесет лева и 00 стотинки/ без ДДС 

 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 

 

1. Подмяна на дограма 

Предвижда се подмяна на дървените слепени единични прозорци, врати, метални рамки с 

единично стъкло, както и дограмата с AL профил без прекъснат термомост, а именно: 

Подмяна на съществуващата стара дограма на жилищните етажи с PVC дограма – врати и 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 

прозорци, с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,40 W/m
2
K.  

Подмяна на дограмата на усвоени тераси с AL дограма, с двоен стъклопакет, с коефициент на 

топлопреминаване ≤ 1,90 W/m
2
K.  

Подмяна на дограмата на сутеренния етаж с AL дограма, с двоен стъклопакет, с коефициент 

на топлопреминаване ≤ 1,90 W/m
2
K.  

Предвижда се смяна на входните врати на сградата с AL дограма с прекъснат термомост с 

коефициент на топлопреминаване ≤ 1,90 W/mK. 

 

2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 

външна страна на ограждащата конструкция. 

Предвижда се полагане на външна топлинна изолация от EPS с дебелина 50 mm и коефициент 

на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK и измазване със силикатна мазилка за стени с положена 

топлоизолация (тип 3  и тип 4). 

Предвижда се полагане на външна топлинна изолация от EPS с дебелина 80 mm и коефициент 

на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK и измазване със силикатна мазилка за стени от тип 1- 

Панел 22 см, тип 2 - Панел 26 см и тип 5 - Панел 10 см. 

Предвижда се „обръщане“ около дограмата на цялата сграда с XPS 20 mm –  2013 lm. 

 

 Общата площ на външни стени, подлежащи на топлинно изолиране от тип 3 - Панел 22 

см + EPS и тип 4 - Панел 26 см + EPS е 147 m
2
. 

 Общата площ на външни стени, подлежащи на топлинно изолиране от тип 1- Панел 22 

см, тип 2- Панел 26 см и тип 5 - Панел 10 см е 3023 m
2
. 

Предвижда се монтаж на профили и обработка на дилатационните фуги между входовете.     

 

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

Предвижда се полагане на минерална вата с дебелина 80 mm и коефициент на топлопроводност 

λ ≤ 0,038 W/mK с демонтаж керемиди, нова дървена конструкция, хидроизолация и монтаж на 

керемиди в/у скатната конструкция за покрив  тип 1,2,3 и 4. 

Демонтират се керемидите след което се полага новата минерална вата между нова дървена 

конструкция, след това се полага хидроизолация и нови керемиди. Минералната вата се полага 

от външната страна на стоманобетоновата покривна конструкц 

Предвижда се полагане на външна топлинна изолация от ХPS с дебелина 80 mm и коефициент 

на топлопроводност λ ≤ 0,030 W/mK и измазване със силикатна мазилка за стени ограждащи 

подпокривното пространство 

 Площта подлежаща за топлинно изолиране е 1148 m
2
 за тип 1,2,3 и 4. 

Общата площ на стените, подлежащи на топлинно изолиране,  е 385 m
2
 – надзид. 

 

4. Полагане на топлоизолация на подове 

Предвижда се полагане на външна топлинна изолация от ХPS с дебелина 80 mm и коефициент 

на топлопроводност λ ≤ 0,030 W/mK и измазване със силикатна мазилка за външни стени на 

сутерена. 

Предвижда се полагане на минерална вата с дебелина 80 mm и коефициент на топлопроводност 

λ ≤ 0,038 W/mK за таванската плоча на неотопляем сутерен. Топлоизолацията се полага от 

долната страна на стоманобетоновата плоча в складови помещение, мазета и други неотоляеми 

помещения граничещи с отпляма площ. 

Предвижда се полагане на външна топлинна изолация от EPS с дебелина 80 mm и коефициент 

на топлопроводност λ ≤ 0,034 W/mK и измазване със силикатна мазилка за под тип 2 - Под в 

контакт с външен въздух (еркери) 

 Площта на стените на сутерена подлежаща на топлинно изолиране е 425 m
2
. 

 Площта на таванската плоча на сутерена подлежаща на топлинно изолиране е 1013 m
2
.

  - Тип 1 Стоманобетон над неотопляем сутерен 
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 Площта на еркерите подлежаща на топлинно изолиране е 95 m
2
 - тип 2 - Под в контакт с 

външен въздух (еркери) 

 

5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 

Предвижда се подмяна на осветителите с нажежаема жичка на стълбищните площадки и мазета 

с енергоспестяващи със сензори: тип "Таванска плафониера", комплект с LED лампи – 40 бр.; 

аплик, противовлажен със светодиод (външно входно осветление) – 6 бр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обособена позиция № 10 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Смолян,  

община Смолян, жк Невястата, ул. „Снежанка” № 63, бл. № 17” 
 

 
 

 

Сградата е въведена в експлоатация 1986 г. и е с идентификатор 67653.917.340.1 по 

Кадастралната карта на град Смолян.  

Жилищният  блок се състои от четири секции, разделени с дилатационна фуга, преминаваща и 

през основите.  

Строителната система е ЕПЖС – едро панелно жилищно строителство. Фасадните стени са 4 

типа, някои от тях са с положена топлоизолация. 

В сутерена се намират складови помещения (мазета) и 4 бр. абонатни станции, които от 1990 г. 

не се използват по предназначение. Останалите етажи са жилищни - секция А и Г са с по четири 

жилищни етажа, секции Б и В са с пет жилищни етажа, всяка с по един полуподземен сутерен и 

тавански етаж. 
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Фасадната дограмата на някои жилища е частично подменена с PVC дограма със стъклопакет. 

Останалата дограма е дървена двукатна с голяма инфилтрация.  

Покривната конструкция е скатна стоманобетонна покривна конструкция с върхово покритие – 

керемиди, директно положени върху стоманобетонната плоча без хидроизолация.  

 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

РЗП 

Ремонт 

на 

покрив 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на под 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

жк Невястата, 

ул.„Снежанка”  

№ 63, бл. № 17 

 

5 580,00 

 

976 

 

416 

 

2682 

 

843 

 

40 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 

 

 

За Обособена позиция № 10 „Сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк 

Невястата, ул.„Снежанка” № 63, бл. № 17  

ОБЩО 825 840,00 лв /осемстотин двадесет и пет хиляди осемстотин и четиридесет лева и 00 

стотинки/ без ДДС,  

от които:  

за СМР – 781 200,00 лв. /седемстотин осемдесет и една хиляди и двеста лева и 00 стотинки/ без 

ДДС    

за проектиране и авторски надзор – 44 640,00 лв. /четиридесет и четири хиляди шестстотин и 

четиридесет лева и 00 стотинки/ без ДДС 

 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 

 

1. Подмяна на дограма 

Мярката включва подмяна на амортизирана дограма   с обща площ 415,7м
2
 с: 

 5 камерна PVC дограма двоен стъклопакет от нискоемисийно стъкло с коефициент на 

топлопреминаване λ  1,4 W/m2K /357,0 м
2
 / - старите дървени прозорци в отопляемият обем/;   
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   Al дограма с прекъснат термомост с с коефициент на топлопреминаване λ  2 на старата 

метална входна врата на блока /28,56 м
2
 /  

 PVC дограма двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване λ  1,7 W/m2K – 

всички прозорци в неотопляемият сутерен /30,15 м
2
 /. 

 

 

2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 

външна страна на ограждащата конструкция. 

Външните стени ще се топлоизолират със интегрирана топлоизолационна система от фасадни 

плочи от графитен EPS /самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол/, с 

коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,031 W/mK с дебелина:  

 8 cm и коефициент на топлопроводност λ  0,031 W/mK на:  

a. стените от отопляемия обем  тип 1 /2044,48 m
2
 /,  

b. стените над земя от неотопляемия сутерен /350,26 m
2
 /, 

c. стени, ограждащи подпокривното пространство  /192,0 m
2
 /. 

Общата площ за топлоизолиране с експандиран пенополистирен с дебелина 8 cm е 2586,74 m
2 

 4 cm и коефициент на топлопроводност λ  0,031 W/mK на стените тип 2 /39,5 m
2
/ 

  3 cm и коефициент на топлопроводност  λ  0,031 W/mK на стените тип 3 /48,53 m
2
/ 

 топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип XPS, δ=2 cm, ширина 15 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) 

 

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

Предвижда се вътрешна топлинна изолация на таванската плоча с екструдиран пенополистирол 

/XPS/ с дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ  0,027 W/mK. 

Допълнително се предвижда основен ремонт на покрива с полагане на хидроизолация, подмяна 

на керемиди, възстановяване на мазилка и бетонови шапки на комини. 

Демонтаж и монтаж на всички ламаринени обшивки и ново отводняване както и всички 

съпътсващи дейности за цялостно обновяване. 

Изпълнение на нова конвенционална мълниезащитна инсталация. 

 

4. Полагане на топлоизолация на подове 

Предвижда се: 

 полагане на топлоизолация от екструдиран пенополистирол с дебелина 8 см на подовата 

конструкция над неотопляем сутерен от страна на сутерена. Топлоизолацията ще е с 

коефициент на топлопроводност λ ≤ 0.027 W/m2K . 

 Топлоизолация  със интегрирана топлоизолационна система от фасадни плочи от 

графитен EPS /самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол/, с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,031 W/mK с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ  0,031 

W/mK на пода тип 2 /еркери/  

 

5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 

Предвижда се подмяна на стълбищното осветление /40 бр. осветителни тела/ с Плафони 2хЕ27 с 

вграден датчик за движение на 360 градуса и сензор за светлина и светодиодни 7W осветителни 

тела. 
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Обособена позиция № 11 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Смолян,  

община Смолян, жк Нов Център, ул. „Момина скала” № 4, бл. № 51” 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сградата е въведена в експлоатация 1986 г. и е с идентификатор 67653.917.551.1,2,3,4 по 

Кадастралната карта на град Смолян.  

Жилищният  блок се състои от три взаимносвързани секции. Сградата е едропанелна секционна  

сграда  с полувкопан нетопляем сутерен. В сутерена се намират 42 броя складови помещения 
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(мазета) и 3 бр. абонатни станции, които от 1990 г. не се използват по предназначение. 

Останалите етажи са жилищни - секция А е с четири жилищни етажа, секции Б и В са с по пет 

жилищни етажа. 

Фасадните стени са панелни  с дебелина 20см.  

Фасадната дограмата на някои жилища е частично подменена с PVC дограма със стъклопакет. 

Останалата дограма е дървена двукатна с голяма инфилтрация.  

Покривната конструкция е скатна стоманобетонна покривна конструкция с върхово покритие–

керемиди, директно положени върху стоманобетонната плоча без хидроизолация. При огледа се 

установи, че има множество счупени керемиди, което е довело до течове в подпокривното 

пространство. 

Подът на сградата е два типа: под при неотопляем подземен етаж(основен тип) и под над 

въздух(под на усвоени тераси - еркери).    

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

РЗП 

Ремонт 

на 

покрив 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на под 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

жк Нов Център, 

ул. „Момина 

скала”№ 4,бл.51 

 

4602,69 

 

783 

 

335,40 

 

2236 

 

671,1 

 

30 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 

 

 

За Обособена позиция № 11 „Сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк 

Нов Център, ул. „Момина скала” № 4, бл. № 51”  

ОБЩО 681 198,12 лв /шестстотин осемдесет и една хиляди сто деветдесет и осем лева и 12 

стотинки/ без ДДС,  

от които:  

за СМР – 644 376,60 лв. /шестстотин четиридесет и четири хиляди триста седемдесет и шест 

лева и 60 стотинки/ без ДДС    
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за проектиране и авторски надзор – 36 821,52 лв. /тридесет и шест хиляди осемстотин 

двадесет и един лева и 52 стотинки/ без ДДС 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 

 

1. Подмяна на дограма 

Мярката включва подмяна на амортизирана дограма   с обща площ 335,38 м
2
 с: 

 5 камерна PVC дограма двоен стъклопакет от нискоемисийно стъкло с коефициент на 

топлопреминаване λ  1,4 W/m2K /306,6 м
2
 / - старите дървени прозорци в отопляемият обем/;   

   Al дограма с прекъснат термомост с коефициент на топлопреминаване λ  2 на старата 

метална входна врата на блока /вход А – 9,52 м
2
 /  

 PVC дограма двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване λ  1,7 W/m2K – 

всички прозорци в неотопляемият сутерен /19,80 м
2
 /. 

 

2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 

външна страна на ограждащата конструкция. 

Външните стени ще се топлоизолират със интегрирана топлоизолационна система от фасадни 

плочи от графитен EPS /самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол/, с 

коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,031 W/mK с дебелина:  

 8 cm и коефициент на топлопроводност λ  0,031 W/mK на:  

d. стените от отопляемия обем  тип 1 /1474,32 m
2
 /,  

e. стените над земя от неотопляемия сутерен /369,33 m
2
 /, 

f. стени, ограждащи подпокривното пространство  /162,5 m
2
 /. 

Общата площ за топлоизолиране с експандиран пенополистирен с дебелина 8 cm е 2006,15 m
2 

 4 cm и коефициент на топлопроводност λ  0,031 W/mK на стените тип 2 /5,94 m
2
/ 

  3 cm и коефициент на топлопроводност  λ  0,031 W/mK на стените тип 3 /133,14 m
2
/ 

 топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип XPS, δ=2 cm, ширина 15 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) 

 

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

Полагане на вътрешна топлинна изолация на таванската плоча с екструдиран пенополистирол 

/XPS/ с дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ  0,027 W/mK. 

Допълнително се предвижда основен ремонт на покрива с полагане на хидроизолация, подмяна 

на керемиди, възстановяване на мазилка и бетонови шапки на комини. 

Демонтаж и монтаж на всички ламаринени обшивки и ново отводняване както и всички 

съпътсващи дейности за цялостно обновяване. 

Изпълнение на нова конвенционална мълниезащитна инсталация. 

 

4. Полагане на топлоизолация на подове 

Предвижда се: 

 полагане на топлоизолация от екструдиран пенополистирол с дебелина 6 см на подовата 

конструкция над неотопляем сутерен от страна на сутерена. Топлоизолацията ще е с 

коефициент на топлопроводност λ ≤ 0.027 W/m2K . 

 Топлоизолация  със интегрирана топлоизолационна система от фасадни плочи от 

графитен EPS /самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол/, с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,031 W/mK с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ  0,031 

W/mK на пода тип 2 /еркери/  

 

5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 

Предвижда се подмяна на стълбищното осветление /30 бр. осветителни тела/ с Плафони 2хЕ27 с 

вграден датчик за движение на 360 градуса и сензор за светлина и светодиодни 7W осветителни 
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тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обособена позиция № 12 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Смолян,  

община Смолян, жк Нов Център, ул. „Арх. Петър Петров” № 7, бл. № 44” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сградата е пусната в експлоатация 1983 г. и е с идентификатор 67653.918.26 по Кадастралната 

карта на град Смолян.  

Жилищният  блок се състои от две взаимносвързани секции, всяка с по два входа. Всеки вход е 

с по четири жилищни етажа, един партерен етаж и подпокривно пространство. Всяка секция е 

самостоятелна, разделена от съседната с дилатационна фуга, преминаваща и през основите. 

Строителната система е ППП – пакетно повдигнати плочи. Конструкцията на всяка отделна 

секция представлява безгредова стоманобетонна конструкция.  

Фасадните стени са тухлена зидария от решетъчни тухли.  

В сутерена се намират 40 броя складови помещения (мазета) и. абонатни станции, които не се 
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използват по предназначение. Останалите етажи са жилищни.  

Фасадната дограмата на някои жилища е частично подменена с PVC дограма със стъклопакет. 

Останалата дограма е дървена двукатна с голяма инфилтрация.  

Покривната конструкция е скатна стоманобетонна покривна конструкция с върхово покритие – 

керемиди, директно положени върху стоманобетонната плоча без хидроизолация. При огледа се 

установи, че има множество счупени керемиди, което е довело до течове в подпокривното 

пространство. 

Подът на сградата е два типа: под при неотопляем подземен етаж(основен тип) и под над 

въздух(под на усвоени тераси - еркери).    

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

РЗП 

Ремонт 

на 

покрив 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на под 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

жк Нов Център, 

ул. „Арх.Петър 

Петров”№ 7, 

бл.44 

 

4 170,00 

 

816,20 

 

332 

 

2224 

 

644 

 

40 

 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 

 

 

За Обособена позиция № 12 „Сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк 

Нов Център, ул. „Арх. Петър Петров” № 7, бл. № 44”  

ОБЩО 617 160,00 лв /шестстотин и седемнадесет хиляди сто и шестдесет лева и 00 стотинки/ 

без ДДС,  

от които:  

за СМР – 583 800,00 лв. /петстотин осемдесет и три хиляди и осемстотин лева и 00 стотинки/ 

без ДДС    
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за проектиране и авторски надзор – 33 360,00 лв. /тридесет и три хиляди триста и шестдесет 

лева и 00 стотинки/ без ДДС 

 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 

 

1. Подмяна на дограма 

Мярката включва подмяна на амортизирана дограма   с обща площ 331,93 м
2
 с: 

 5 камерна PVC дограма двоен стъклопакет от нискоемисийно стъкло с коефициент на 

топлопреминаване λ  1,4 W/m2K /278,7 м
2
 / - старите дървени прозорци в отопляемият обем/;   

   Al дограма с прекъснат термомост с с коефициент на топлопреминаване λ  2 на 

входните врати на блока / 6,9 м
2
 /  

 PVC дограма двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване λ  1,7 W/m2K – 

всички прозорци в неотопляемият обем /сутерен  и тавани 46,33 м
2
/. 

 

2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 

външна страна на ограждащата конструкция. 

Външните стени ще се топлоизолират със интегрирана топлоизолационна система от фасадни 

плочи от графитен EPS /самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол/, с 

коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,031 W/mK с дебелина:  

 8 cm и коефициент на топлопроводност λ  0,031 W/mK на:  

 стените от отопляемия обем  тип 1 /1767,85 m
2
 /,  

 стени, ограждащи подпокривното пространство  /391,1 m
2
 /. 

Общата площ за топлоизолиране с експандиран пенополистирен с дебелина 8 cm е 2158,95 m
2 

 4 cm и коефициент на топлопроводност λ  0,031 W/mK на стените тип 2 /91,32 m
2
/ 

  3 cm и коефициент на топлопроводност  λ  0,031 W/mK на стените тип 3 /208,69 m
2
/ 

 топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип XPS, δ=2 cm, ширина 15 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) 

 

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

При покрив тип 1 – предвижда се вътрешна топлинна изолация на таванската плоча с 

екструдиран пенополистирол /XPS/ с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ  0,027 

W/mK. 

При покрив тип 2 -  покрив, граничещ с външен въздух – покрив на обитаемо таванско 

помещение. Предвижда се вътрешна топлинна изолация на таванската плоча с екструдиран 

пенополистирол /XPS/ с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ  0,027 W/mK. 

Допълнително се предвижда основен ремонт на покрива с полагане на хидроизолация, подмяна 

на керемиди, възстановяване на мазилка и бетонови шапки на комини. 

Демонтаж и монтаж на всички ламаринени обшивки и ново отводняване както и всички 

съпътсващи дейности за цялостно обновяване. 

Изпълнение на нова конвенционална мълниезащитна инсталация. 

 

4. Полагане на топлоизолация на подове 

Предвижда се: 

 полагане на топлоизолация от екструдиран пенополистирол с дебелина 6 см на подовата 

конструкция над неотопляем сутерен от страна на сутерена. Топлоизолацията ще е с 

коефициент на топлопроводност λ ≤ 0.027 W/m2K . 

 На под тип 2 /еркери/ - топлоизолация  със интегрирана топлоизолационна система от 

фасадни плочи от графитен EPS /самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран 

полистирол/, с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,031 W/mK с дебелина 8 cm и коефициент 

на топлопроводност λ  0,031 W/mK .  
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5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 

Предвижда се подмяна на стълбищното осветление /40 бр. осветителни тела/ с Плафони 2хЕ27 с 

вграден датчик за движение на 360 градуса и сензор за светлина и светодиодни 7W осветителни 

тела. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обособена позиция № 13 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Смолян, 

община Смолян, жк Невястата, ул. „Чан” № 4, бл. 11” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сградата е построена построена в периода 1986г. – 1988 г.  

Сградата е с идентификатор 67653.917.551.1,2,3,4 по Кадастралната карта на град Смолян. 

Конструкцията е стоманобетонна – едропанелно жилищно строителство с отворена фуга. 

Сградата се състои от четири входа – жилищни секции, отделени помежду си с делатационна 

фуга, но се разглеждат като единно цяло. Четирите входа са със следните етажност и височина 

както следва: вход А – пететажен, съдържащ 10 апартамента; вход Б – пететажен с 20 

апартамента, вход В – пететажен с 10 апартамента и вход Г – шестетажен с 12 апартамента. Под 

цялата сграда има вкопан подземен етаж, където са разположени мазетата на живущите. 

Жилищният блок е въведен в експлоатация 1989г.  

Подът на сградата е два типа: под при неотопляем подземен етаж(основен тип) и под над 

въздух(под на усвоени тераси - еркери).    

Покривът на сградата основно е скатен, като таванната и покривната плочи са стоманобетонни. 

Върху покривната плоча директно са наредени глинени керемиди, без хидроизолация. Вторият 

тип покрив е плосък без въздушен слой (покрив на усвоени тераси). 

Дограмата и вратите по фасадите на сградата е разнообразна: РVС и AL стъклопакети, дървени 

– единични и слепени, както и метални единични. 
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Конструкцията е стоманобетонна – едропанелно жилищно строителство /ЕПЖС/ с отворена 

фуга. 

Конструктивната схема се обуславя от носещи напречни и средна надлъжна, стени и неносещи 

външни стенни панели по двете надлъжни фасади.  

Конструкциите на  сградите в състава на  блок №11 са проектирани и изпълнени като сглобяема 

безскелетно - панелна стоманобетонна конструкция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

РЗП 

Ремонт 

на 

покрив 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на под 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

жк Невястата, 

ул. „Чан” № 4, 

бл. 11 

 

6 516,63 

 

838 

 

384,22 

 

2420 

 

294 

 

74 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 

 

 

За Обособена позиция № 13 „Сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк 

Невястата, ул. „Чан” № 4, бл. 11”  

ОБЩО 964 461,24 лв /деветстотин шестдесет и четири хиляди четиристотин шестдесет и един 

лева и 24 стотинки/ без ДДС,  

от които:  

за СМР – 912 328,20 лв. /деветстотин и дванадесет хиляди триста двадесет и осем лева и 20 

стотинки/ без ДДС    

за проектиране и авторски надзор – 52 133,04 лв. /петдесет и две хиляди сто тридесет и три 
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лева и 04 стотинки/ без ДДС 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 

 

1. Подмяна на дограма 

Предвижда се подмяна на съществуващата дограма /метална и дървена/ с PVC и алуминиева 

дограма с Al-профил с прекъснат термомост на входните врати. 

За самостоятелните обекти се предвижда петкамерна РVС дограма с двоен стъклопакет с едно 

ниско емисионно външно стъкло, с обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения 

прозорец ≤ 1,4 W/m
2
K. За помещения, излизащи на остъклени тераси не се предвижда подмяна 

на дограма. Допълнително се предвижда подмяна на съществуващата метална единична дограма 

на остъклените тераси, както и остъкляване на откритите тераси с РVС профили и стъклопакет с 

обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения прозорец ≤ 1,40 W/m
2
K.  

Предвижда подмяна на съществуващите входни метални врати с дограма с Al-профил с 

прекъснат термомост, с обобщен коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m
2
K.  

Предвижда се  подмяна на дограма (22 кв.м) в сутеренната част на сградата с РVС профили и 

стъклопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения прозорец ≤ 1,40 W/m
2
K.  

 

2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 

външна страна на ограждащата конструкция. 

Топлинно изолиране на външните ограждащи стени на сградата, както и външни парапети на 

остъклени тераси, с топлоизолационен материал от експандиран полистирол ЕPS с дебелина 5 

см, с коефициент на топлопроводност λ=0,035 W/mK, вкл. всички съпътстващи материали и 

елементи за системата, лепене и дюбелиране, стъклофибърна мрежа, ъглови профили, 

шпакловка и финишно покритие. Препоръчва се полагане на дълбокопроникващ грунд преди 

полагането на топлоизолацията. 

Обръщане около отвори /страници на врати и прозорци/ се изпълнява с топлоизолационен 

материал от ХPS с дебелина 2 см, ширина 15 см и коефициент на топлопроводност λ=0,035 

W/mK, вкл. лепене и дюбелиране, стъклофибърна мрежа, ъглови профили, шпакловка и 

финишно покритие силикатна мазилка със зърнометрия 2 мм.  

Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка /съгласно цветен проект/ по външни стени 

със зърнометрия 2 мм. 

 

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

Полагане на топлоизолация 838 кв.м от XPS висока плътност, с дебелина  5 см, с коефициент на 

топлопроводност λ=0,035 W/mK върху таванска плоча в подпокривно пространство, вкл. 

армирана циментова замазка с дебелина 5 см и 1 пласт хидроизолация. 

Полагане на гранитогрес  37 кв.м. по покриви-тераси. 

Допълнително се предвижда основен ремонт на покрива с полагане на хидроизолация, подмяна 

на керемиди, възстановяване на мазилка и бетонови шапки на комини. 

Демонтаж и монтаж на всички ламаринени обшивки и ново отводняване както и всички 

съпътсващи дейности за цялостно обновяване. 

Изпълнение на нова конвенционална мълниезащитна инсталация. 

 

4. Полагане на топлоизолация на подове 

За подобряване на обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода, чрез полагане на 

топлоизолация на цокъл, под граничещ с външен въздух/еркер/ : 

Полагане на топлоизолационна система тип ЕPS с дебелина 5 см, с коефициент на 

топлопроводност λ=0.035 W/mK по еркери и подове на неусвоени тераси, вкл. лепене и 

дюбелиране, стъклофибърна мрежа, ъглови и водооткапващи профили, шпакловка и финишно 

покритие цветна силикатна мазилка със зърнометрия 2 мм.  

Полагане на топлоизолационна система тип ХPS с дебелина 5 см, с коефициент на 

топлопроводност λ=0.035 W/mK върху цокълна стена, вкл. лепене и дюбелиране, 
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стъклофибърна мрежа, ъглови профили, шпакловка и финишно покритие минерална мазилка 

със зърнометрия 1,5 мм. 

 

5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 

Предвижда се подмяна на 74 броя осветителни тела в общите части на сградата с 

енергоспестяващи (по възможност LED) и 360
0
 датчик за присъствие, вкл. изграждане на нова 

ел. инсталация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обособена позиция № 14 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян,  

община Смолян, кв. Устово, ул. „Хаджи Христо Попгеоргиев” № 22, бл. 

Прогрес 3” 
 

 

 
 

 

Сградата е построена в периода 1970г. – 1972 г. и е въведена в експлоатация през 1973г. 

Сградата е с идентификатор 67653.926.171.1 по Кадастралната карта на град Смолян. 

Конструкцията е стоманобетонна – едропанелно жилищно строителство с отворена фуга. 

Сградата се състои от три входа – жилищни секции, отделени помежду си с делатационна фуга, 

но се разглеждат като единно цяло. Трите входа са с еднаква етажност и височина както следва: 

вход А – осеметажен, съдържащ 16 апартамента; вход Б – осеметажен с 24 апартамента и вход В 

– осеметажен с 16 апартамента. Под цялата сграда има вкопан подземен етаж, където са 

разположени мазетата на живущите.  

Подът на сградата е два типа: под при неотопляем подземен етаж(основен тип) и под над 

въздух(под на усвоени тераси - еркери).    

Покривът на сградата е плосък студен покрив. Върху покривната плоча е положена битумна 

хидроизолация. Вторият тип покрив е плосък без въздушен слой (покрив на усвоени тераси). 

Покривът на сградата е плосък с вентилируемо подпокривно пространство със средна въздушна 

междина около 100 см и положен слой керамзит по таванската плоча. Една много малка част от 

покрива е така наречен „топъл покрив“. Състоянието на хидроизолацията е компрометирано и 

се наблюдават следи от течове.  
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Конструкцията е стоманобетонна – едропанелно жилищно строителство /ЕПЖС/ с отворена 

фуга. 

Конструктивната схема се обуславя от носещи напречни и средна надлъжна, стени и неносещи 

външни стенни панели по двете надлъжни фасади.  

Конструкциите на  сградите в състава на  блок Прогрес 3 са проектирани и изпълнени като 

сглобяема безскелетно - панелна стоманобетонна конструкция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

РЗП 

Ремонт 

на 

покрив 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на под 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

кв. Устово, ул. 

„Хаджи Христо 

Попгеоргиев” № 

22, бл. Прогрес 3 

 

5 334,63 

 

580 

 

449 

 

2244 

 

195 

 

68 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 

 

За Обособена позиция № 14 „Сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, кв. 

Устово, ул. „Хаджи Христо Попгеоргиев” № 22, бл. Прогрес 3”  

ОБЩО 789 525,24 лв /седемстотин осемдесет и девет хиляди петстотин двадесет и пет лева и 

24 стотинки/ без ДДС,  

от които:  

за СМР – 746 848,20 лв. /седемстотин четиридесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и 

осем лева и 20 стотинки/ без ДДС    

за проектиране и авторски надзор – 42 677,04 лв. /четиридесет и две хиляди шестстотин 
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седемдесет и седем лева и 04 стотинки/ без ДДС 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 

 

1. Подмяна на дограма 

Предвижда се подмяна на съществуващата дограма /метална и дървена/ с PVC и алуминиева 

дограма с Al-профил с прекъснат термомост на входните врати. 

За самостоятелните обекти се предвижда петкамерна РVС дограма с двоен стъклопакет с едно 

ниско емисионно външно стъкло, с обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения 

прозорец ≤ 1,4 W/m
2
K. За помещения, излизащи на остъклени тераси не се предвижда подмяна 

на дограма. Допълнително се предвижда подмяна на съществуващата метална единична дограма 

на остъклените тераси, както и остъкляване на откритите тераси с РVС профили и стъклопакет с 

обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения прозорец ≤ 1,40 W/m
2
K.  

Предвижда подмяна на съществуващите входни метални врати с дограма с Al-профил с 

прекъснат термомост, с обобщен коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m
2
K.  

Предвижда се  подмяна на дограма в сутеренната част на сградата с РVС профили и стъклопакет 

с обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения прозорец ≤ 1,40 W/m
2
K.  

 

2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 

външна страна на ограждащата конструкция. 

Топлинно изолиране на външните ограждащи стени на сградата, както и външни парапети на 

остъклени тераси, с топлоизолационен материал от експандиран полистирол ЕPS с дебелина 5 

см, с коефициент на топлопроводност λ=0,035 W/mK, вкл. всички съпътстващи материали и 

елементи за системата, лепене и дюбелиране, стъклофибърна мрежа, ъглови профили, 

шпакловка и финишно покритие. Препоръчва се полагане на дълбокопроникващ грунд преди 

полагането на топлоизолацията. 

Обръщане около отвори - страници на врати и прозорци, се изпълнява с топлоизолационен 

материал от ХPS с дебелина 2 см, ширина 15 см и коефициент на топлопроводност λ=0,035 

W/mK, вкл. лепене и дюбелиране, стъклофибърна мрежа, ъглови профили, шпакловка и 

финишно покритие силикатна мазилка със зърнометрия 2 мм.  

Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка /съгласно цветен проект/ по външни стени 

със зърнометрия 2 мм. 

 

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

Полагане на топлоизолация от XPS висока плътност, с дебелина  5 см, с коефициент на 

топлопроводност λ=0,035 W/mK върху таванска плоча в подпокривно пространство, вкл. 

армирана циментова замазка с дебелина 5 см и 1 пласт хидроизолация. 

Полагане на гранитогрес  по покриви-тераси. 

Допълнително се предвижда основен ремонт на покрива с полагане на 2 пласта хидроизолация, 

възстановяване на мазилка и бетонови шапки на комини. 

Демонтаж и монтаж на всички ламаринени обшивки по бордове и около комини и ново 

отводняване както и всички съпътстващи дейности за цялостно обновяване. 

Изпълнение на нова конвенционална мълниезащитна инсталация. 

 

4. Полагане на топлоизолация на подове 

За подобряване на обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода, чрез полагане на 

топлоизолация на цокъл, под граничещ с външен въздух/еркер/ : 

Полагане на топлоизолационна система тип ЕPS с дебелина 5 см, с коефициент на 

топлопроводност λ=0.035 W/mK по еркери и подове на неусвоени тераси, вкл. лепене и 

дюбелиране, стъклофибърна мрежа, ъглови и водооткапващи профили, шпакловка и финишно 

покритие цветна силикатна мазилка със зърнометрия 2 мм.  

Полагане на топлоизолационна система тип ХPS с дебелина 5 см, с коефициент на 

топлопроводност λ=0.035 W/mK върху цокълна стена, вкл. лепене и дюбелиране, 
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стъклофибърна мрежа, ъглови профили, шпакловка и финишно покритие минерална мазилка 

със зърнометрия 1,5 мм. 

 

5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 

Предвижда се подмяна на 48 броя осветителни тела в общите части на сградата с 

енергоспестяващи (по възможност LED) и 360
0
 датчик за присъствие, вкл. изграждане на нова 

ел. инсталация. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Обособена позиция № 15 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян,  

община Смолян, жк Невястата, ул. „Елица” № 2, бл. 15” 
 

 

вх.A вх.Б
вх.В

 
Сградата е построена построена в периода 1983г. – 1985 г.  

Сградата е с идентификатор 67653.917.543.1,2,3 по Кадастралната карта на град Смолян. 

Конструкцията е стоманобетонна – едропанелно жилищно строителство с отворена фуга. 

Сградата се състои от три входа – жилищни секции, отделени помежду си с делатационна фуга, 

но се разглеждат като единно цяло. Трите входа са с различна етажност и височина както 

следва: вход А – пететажен, съдържащ 10 апартамента; вход Б – шестетажен с 18 апартамента и 

вход В – четириетажен с 12 апартамента. Под цялата сграда има вкопан подземен етаж, където 

са разположени мазетата на живущите.  

Жилищният блок е въведен в експлоатация 1986г.  

Подът на сградата е два типа: под при неотопляем подземен етаж(основен тип) и под над 

въздух(под на усвоени тераси - еркери).  

Покривът на сградата основно е скатен, като таванната и покривната плочи са стоманобетонни. 

Върху покривната плоча директно са наредени глинени керемиди, без хидроизолация. Вторият 

тип покрив е плосък без въздушен слой (покрив на усвоени тераси). 

Дограмата и вратите по фасадите на сградата е разнообразна: РVС и AL стъклопакети, дървени 
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– единични и слепени, както и метални единични. 

Конструкцията е стоманобетонна – едропанелно жилищно строителство /ЕПЖС/ с отворена 

фуга. 

Конструктивната схема се обуславя от носещи напречни и средна надлъжна, стени и неносещи 

външни стенни панели по двете надлъжни фасади.  

Конструкциите на  сградите в състава на  блок №15 са проектирани и изпълнени като сглобяема 

безскелетно - панелна стоманобетонна конструкция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

РЗП 

Ремонт 

на 

покрив 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на под 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

жк Невястата, 

ул. „Елица” № 

2, бл. 15 

 

3 849,00 

 

 

608 

 

360,44 

 

1 718 

 

238 

 

48 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 

 

За Обособена позиция № 15 „Сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк 

Невястата, ул. „Елица” № 2, бл. 15”  

ОБЩО 569 652,00 лв /петстотин шестдесет и девет хиляди шестстотин петдесет и два лева и 00 

стотинки/ без ДДС,  

от които:  

за СМР – 538 860,00 лв. /петстотин тридесет и осем хиляди осемстотин и шестдесет лева и 00 

стотинки/ без ДДС    

за проектиране и авторски надзор – 30 792,00 лв. /тридесет хиляди седемстотин деветдесет и 

два лева и 00 стотинки/ без ДДС 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 
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1. Подмяна на дограма 

Предвижда се подмяна на съществуващата дограма /метална и дървена/ с PVC и алуминиева 

дограма с Al-профил с прекъснат термомост на входните врати. 

За самостоятелните обекти се предвижда петкамерна РVС дограма с двоен стъклопакет с едно 

ниско емисионно външно стъкло, с обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения 

прозорец ≤ 1,4 W/m
2
K. За помещения, излизащи на остъклени тераси не се предвижда подмяна 

на дограма. Допълнително се предвижда подмяна на съществуващата метална единична дограма 

на остъклените тераси, както и остъкляване на откритите тераси с РVС профили и стъклопакет с 

обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения прозорец ≤ 1,40 W/m
2
K.  

Предвижда подмяна на съществуващите входни метални врати с дограма с Al-профил с 

прекъснат термомост, с обобщен коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m
2
K.  

Предвижда се  подмяна на дограма в сутеренната част на сградата с РVС профили и стъклопакет 

с обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения прозорец ≤ 1,40 W/m
2
K.  

 

2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 

външна страна на ограждащата конструкция. 

Топлинно изолиране на външните ограждащи стени на сградата, както и външни парапети на 

остъклени тераси, с топлоизолационен материал от експандиран полистирол ЕPS с дебелина 5 

см, с коефициент на топлопроводност λ=0,035 W/mK, вкл. всички съпътстващи материали и 

елементи за системата, лепене и дюбелиране, стъклофибърна мрежа, ъглови профили, 

шпакловка и финишно покритие. Препоръчва се полагане на дълбокопроникващ грунд преди 

полагането на топлоизолацията. 

Обръщане около отвори - страници на врати и прозорци, се изпълнява с топлоизолационен 

материал от ХPS с дебелина 2 см, ширина 15 см и коефициент на топлопроводност λ=0,035 

W/mK, вкл. лепене и дюбелиране, стъклофибърна мрежа, ъглови профили, шпакловка и 

финишно покритие силикатна мазилка със зърнометрия 2 мм.  

Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка /съгласно цветен проект/ по външни стени 

със зърнометрия 2 мм. 

 

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

Полагане на топлоизолация от XPS висока плътност, с дебелина  5 см, с коефициент на 

топлопроводност λ=0,035 W/mK върху таванска плоча в подпокривно пространство, вкл. 

армирана циментова замазка с дебелина 5 см и 1 пласт хидроизолация. 

Полагане на гранитогрес  по покриви-тераси. 

Допълнително се предвижда основен ремонт на покрива с полагане на хидроизолация, подмяна 

на керемиди, възстановяване на мазилка и бетонови шапки на комини. 

Демонтаж и монтаж на всички ламаринени обшивки и ново отводняване както и всички 

съпътстващи дейности за цялостно обновяване. 

Изпълнение на нова конвенционална мълниезащитна инсталация. 

 

4. Полагане на топлоизолация на подове 

За подобряване на обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода, чрез полагане на 

топлоизолация на цокъл, под граничещ с външен въздух/еркер/ : 

Полагане на топлоизолационна система тип ЕPS с дебелина 5 см, с коефициент на 

топлопроводност λ=0.035 W/mK по еркери и подове на неусвоени тераси, вкл. лепене и 

дюбелиране, стъклофибърна мрежа, ъглови и водооткапващи профили, шпакловка и финишно 

покритие цветна силикатна мазилка със зърнометрия 2 мм.  

Полагане на топлоизолационна система тип ХPS с дебелина 5 см, с коефициент на 

топлопроводност λ=0.035 W/mK върху цокълна стена, вкл. лепене и дюбелиране, 

стъклофибърна мрежа, ъглови профили, шпакловка и финишно покритие минерална мазилка 

със зърнометрия 1,5 мм. 
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5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 

Предвижда се подмяна на 48 броя осветителни тела в общите части на сградата с 

енергоспестяващи (по възможност LED) и 360
0
 датчик за присъствие, вкл. изграждане на нова 

ел. инсталация. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян,  

община Смолян, кв. Устово, ул. „Атанас Беров” № 1, бл. Б - 2” 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Обектът е многофамилна жилищна сграда, изградена по индустриален способ на едропанелно 

жилищно строителство (ЕПЖС). Построена е през 1982 г. в кв. 99 по ПУП на гр. Смолян, 

идентификатор 67653.926.145.1,2,3 по кадастралната карта на гр. Смолян. 

Сградата се състои от три входа със седем броя етажи, в т.ч. 6 надземни жилищни етажа и един 

полуподземен – сутерен. Входовете са разположени на север. Комуникацията във всеки от 

входовете е осигурена от двураменна стълба и пътнически асансьор. Всеки от входовете има 

достъп и до сутерена на сградата, където са разположени мазета към всеки един от 

апартаментите. 

Отличават се четири типа покрив един тип скатен и три типа плоски. 

Пода бива два типа – еркер и под на неотопляем подземен етаж (сутерен). 
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№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

РЗП 

Ремонт 

на 

покрив 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на под 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

кв. Устово, ул. 

„Атанас Беров” 

№ 1, бл. Б - 2 

 

6 007,00 

 

927,3 

 

1048,43 

 

3819,2 

 

428,9 

 

54 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 

 

 

За Обособена позиция № 16 „Сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, кв. 

Устово, ул. „Атанас Беров” № 1, бл. Б - 2”  

ОБЩО 889 036,00 лв /осемстотин осемдесет и девет хиляди тридесет и шест лева и 00 

стотинки/ без ДДС,  

от които:  

за СМР – 840 980,00 лв. /осемстотин и четиридесет хиляди деветстотин и осемдесет лева и 00 

стотинки/ без ДДС    

за проектиране и авторски надзор – 48 056,00 лв. /четиридесет и осем хиляди петдесет и шест 

лева и 00 стотинки/ без ДДС 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 

 

1. Подмяна на дограма 

Предвижда се подмяна на дограмата по апартаментите и общите части с PVC профил, в горния 

край на който е вградена клапа за пресен въздух, двоен стъклопакет с едно ‘к‘ стъкло, с 

обобщен коефициент на топлопреминаване Uw = 1,4 W/m2K или по-добър. Обща площ А= 

1001,1 кв.м. 

Предвижда се подмяна на прозорци сутерен на с алуминиев профил с коефициент на 

топлопреминаване Uw = 1,7 W/m2K. Обща площ А= 28,1 кв.м. 

Предвижда се подмяна на входни врати с метална врата с топлоизолация с коефициент на 

топлопреминаване Uw = 2,65 W/m2K. Обща площ А= 19,3 кв.м. 

 

2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 
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външна страна на ограждащата конструкция. 

Предвижда се полагане на самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол (EPS), 

с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,031 W/mK с дебелина 6 см и обща квадратура 3697,2 

кв.м. за всички типове стени, освен тип 8 (цокъл). 

Предвижда се полагане на самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол (XPS), 

с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,027 W/mK с дебелина 2 см и обща квадратура 122 кв.м. 

за обръщане на прозорци. 

 

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

За скатен покрив се предвижда подмяна на ламаринената обшивка по билото на покрива и 

около коминни тела. Полагане на топлоизолационен слой от екструдиран полистирол (XPS), с 

коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,027 W/m.K с дебелина 6 см с обща квадратура 764 кв.м 

върху таванската плоча на покрива, като следва изравнителен слой от циментова замазка. 

Надзида на коминните тела в частта в подпокривното пространство също да се топлоизолира с 

цел прекъсване на термомостове между тях и таванската плоча. 

За плосък покрив се предвижда топлоизолационен слой от екструдиран полистирол (XPS), с 

коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,027 W/m.K с дебелина 6 см с обща квадратура 164 кв.м и 

нов слой хидроизолация, с която ще се предпази покривната конструкция от бъдещи течове.  

 

4. Полагане на топлоизолация на подове 

Предвижда се полагане на самозагасващ, стабилизиран фасаден екструдиран полистирол (XPS), 

с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,027 W/m.K с дебелина 6 см и обща квадратура 369,7 

кв.м. за стена тип 8 и под – еркер с площ 59,2 кв.м. 

 

5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 

Предвижда се подмяна цялата осветителна инсталация в общите части, като в стълбищните 

клетки и в коридорите на мазетата на всеки вход. Новите осветителни тела  трябва да бъдат 

„енергоспестяващи” светлинни източници, като лампите с нажежаема жичка /ЛНЖ/ да се 

подменят с осветителни тела с вграден датчик за присъствие-360º.  

 

6. Обновяване обща вентилация бани 

В сградата при въвеждането й в експлоатация е имало изградена вентилационна система, 

изведена на покрива на сградата, която е обслужвала санитарните помещения, явяващи се 

вътрешни без възможност за проветряване. По една такава за всеки вход. Вентилаторите са 

стари и не се използват.  

Предвижда се монтиране на нови центробежни вентилатори с инверторно управление на 

оборотите задействан от датчик за влага монтиран в общия изходящ въздуховод. Вентилаторът 

ще работи постоянно  - 24 часа/ден на минимална мощност (10% от целия си дебит) и ще 

увеличава пропорционално оборотите си по сигнал от датчик за влага. Така ще се гарантира 

постоянно минимално проветряване на баните, независимо в кой момент и къде ще се появи 

влага от топлата вода в баните.  
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Смолян,  

община Смолян, кв. Устово, ул. „Васил Райдовски” № 24 А,  

бл. Прогрес Е 1 и 2” 
 

 

 
 

 

Обектът е многофамилна жилищна сграда, изградена по индустриален способ на едропанелно 

жилищно строителство (ЕПЖС). Въведена е в експлоатация през 1976 г. Сградата е с 

идентификатор 67653.927.28.9 /Е-1/ и 67653.927.28.8 /Е-2/ по кадастралната карта на гр. Смолян.  

Сградата се състои от четири входа с шест броя етажи, в т.ч. 5 надземни жилищни етажа и един 
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полуподземен – сутерен. Входовете са разположени на североизток. Комуникацията във всеки 

от входовете е осигурена от двураменна стълба и пътнически асансьор. Всеки от входовете има 

достъп и до сутерена на сградата, където са разположени мазета към всеки един от 

апартаментите. 

Покривa на цялата сграда е двоен с подпокривно пространство с въздушна междина, чийто под 

е застлан с керамзит. Отличават се два типа студен покрив 

Пода бива два типа – еркер и под на неотопляем подземен етаж (сутерен). 

Сградата на блок Прогрес Е1-Е2 е свързано застроена от две типови секции 23-32 на 

дилатационна фуга между тях и надлъжно осово изместване около 4.80м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

РЗП 

Ремонт 

на 

покрив 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на под 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

кв. Устово,  

ул. „Васил 

Райдовски”  

№ 24 А, бл. 

Прогрес Е 1 и 2 

 

 

4 061,60 

 

 

710 

 

 

696,7 

 

 

2433,2 

 

 

332 

 

 

45 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 

 

 

За Обособена позиция № 17 „Сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, кв. 

Устово, ул. „Васил Райдовски” № 24 А, бл. Прогрес Е 1 и 2”  

ОБЩО 601 116,80 лв /шестстотин и една хиляди сто и шестнадесет лева и 80 стотинки/ без 

ДДС,  

от които:  

за СМР – 568 624,00 лв. /петстотин шестдесет и осем хиляди шестстотин двадесет и четири 
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лева и 00 стотинки/ без ДДС    

за проектиране и авторски надзор – 32 492,80 лв. /тридесет и две хиляди четиристотин 

деветдесет и два лева и 80 стотинки/ без ДДС 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 

 

1. Подмяна на дограма 

Предвижда се подмяна на дограмата по апартаментите и общите части с PVC профил, в горния 

край на който е вградена клапа за пресен въздух, двоен стъклопакет с едно ‘к‘ стъкло, с 

обобщен коефициент на топлопреминаване Uw = 1,4 W/m2K или по-добър. Обща площ А= 

1001,1 кв.м. 

Предвижда се подмяна на прозорци сутерен на с алуминиев профил с коефициент на 

топлопреминаване Uw = 1,7 W/m2K.  

Предвижда се подмяна на входни врати с метална врата с топлоизолация с коефициент на 

топлопреминаване Uw = 2,65 W/m2K.  

 

2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 

външна страна на ограждащата конструкция. 

Предвижда се полагане на самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол (EPS), 

с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,031 W/mK с дебелина 6 см и обща квадратура 2062 кв.м. 

за всички типове стени, освен тип 9 (цокъл). 

Предвижда се полагане на самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол (XPS), 

с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,027 W/mK с дебелина 2 см и обща квадратура 371,2 

кв.м. за обръщане на прозорци. 

 

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

За плосък покрив се предвижда топлоизолационен слой от екструдиран полистирол (XPS), с 

коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,027 W/m.K с дебелина 6 см с обща квадратура 710 кв.м и 

нов слой хидроизолация, с която ще се предпази покривната конструкция от бъдещи течове.  

Да се затворят дилатационната фуга между блок Е1 и Е2 на покрива и по стените, осигуряващ 

самостоятелна работа на съседните секции и недопускащ мокрене.  Да се направи подмяна на 

всички ламаринени обшивки по покрив и покривното отводняване. 

 

4. Полагане на топлоизолация на подове 

Самозагасващ, стабилизиран фасаден екструдиран полистирол (XPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,027 W/m.K с дебелина 6 см и обща квадратура 283 кв.м. за стена тип 9 и 

под – еркер с площ 49 кв.м. 

Изискванията към топлоизолационния слой са същите като в т. 2. 

 

5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 

Предвижда се подмяна цялата осветителна инсталация в общите части, като в стълбищните 

клетки и в коридорите на мазетата на всеки вход. Новите осветителни тела  трябва да бъдат 

„енергоспестяващи” светлинни източници, като лампите с нажежаема жичка /ЛНЖ/ да се 

подменят с осветителни тела с вграден датчик за присъствие-360º.  

 

6. Обновяване обща вентилация бани 

В сградата при въвеждането й в експлоатация е имало изградена вентилационна система, 

изведена на покрива на сградата, която е обслужвала санитарните помещения, явяващи се 

вътрешни без възможност за проветряване. По една такава за всеки вход. Вентилаторите са 

стари и не се използват.  

Предвижда се монтиране на нови центробежни вентилатори с инверторно управление на 

оборотите задействан от датчик за влага монтиран в общия изходящ въздуховод. Вентилаторът 

ще работи постоянно  - 24 часа/ден на минимална мощност (10% от целия си дебит) и ще 
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увеличава пропорционално оборотите си по сигнал от датчик за влага. Така ще се гарантира 

постоянно минимално проветряване на баните, независимо в кой момент и къде ще се появи 

влага от топлата вода в баните.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:  

гр. Смолян, община Смолян, кв. Райково, ул. „Наталия” № 5, бл. Извор 1” 
 

 

 
 

 

Обектът е многофамилна жилищна сграда, изградена по индустриален способ на едропанелно 

жилищно строителство (ЕПЖС). Въведена е в експлоатация през 1975 г.  

Сградата е с идентификатор 67653.921.76.3 по кадастралната карта на град Смолян. 

Сградата се състои от три входа, като два от тях са 5 етажни, един е с шест броя етажи. Партера 
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на сградата се състои от главен вход с коридор и мазета, като пода им директно граничи със 

земя. Има инсталиран пътнически асансьор в 6 етажния корпус.  

Пода бива 3 типа – под над земя, еркер и под над партер (мазета). 

Покривa на основната част на сграда е студен, скатен с подпокривно пространство. Останалата 

част от покрива е топъл - плосък. 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

РЗП 

Ремонт 

на 

покрив 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на под 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

кв. Райково,  

ул. „Наталия”  

№ 5, бл. Извор 1 

 

5 369,62 

 

844,40 

 

1052,70 

 

2497,50 

 

868,70 

 

45 

 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 

 

 

За Обособена позиция № 18 „Сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, кв. 

Райково, ул. „Наталия” № 5, бл. Извор 1”  

ОБЩО 794 703,76 лв /седемстотин деветдесет и четири хиляди седемстотин и три лева и 76 

стотинки/ без ДДС,  

от които:  

за СМР – 751 746,80 лв. /седемстотин петдесет и една хиляди седемстотин четиридесет и шест 

лева и 80 стотинки/ без ДДС    

за проектиране и авторски надзор – 42 956,96 лв. /четиридесет и две хиляди деветстотин 

петдесет и шест лева и 96 стотинки/ без ДДС 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 

 

1. Подмяна на дограма 

Предвижда се подмяна на дограмата по апартаментите и общите части с PVC профил, в горния 

край, на който е вградена клапа за пресен въздух, двоен стъклопакет с едно ‘к‘ стъкло, с 

обобщен коефициент на топлопреминаване Uw = 1,4 W/m2K или по-добър. Предвижда се 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 68 

подмяна на прозорци сутерен на с алуминиев профил с коефициент на топлопреминаване Uw = 

1,7 W/m2K.  

Предвижда се подмяна на прозорци на стена на таванските помешения с дървен профил  и 

стъклопакет с коефициент на топлопреминаване Uw = 1,8 W/m2K.  

Предвижда се подмяна на входни врати с метална врата с топлоизолация с коефициент на 

топлопреминаване Uw = 2,65 W/m2K.  

Гаражната врата не се подменя с нова такава, както и PVC дограмата на партера. 

 

2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 

външна страна на ограждащата конструкция. 

Предвижда се полагане на самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол (EPS), 

с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,031 W/mK с дебелина 8 см и обща квадратура 2497,50 

кв.м. за всички типове стени, без стена тип 6. 

Предвижда се полагане на самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол (XPS), 

с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,027 W/mK с дебелина 2 см и обща квадратура 149,60 

кв.м. за обръщане на прозорци. 

 

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

Предвижда се полагане на топлоизолационен слой от екструдиран полистирол (XPS), с 

коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,027 W/m.K с дебелина 8 см с обща квадратура 844,4 кв.м 

(тип 3, 4, 5, 6 и 7) и нов слой хидроизолация, с която ще се предпази покривната конструкция от 

бъдещи течове.  

 

4. Полагане на топлоизолация на подове 

Установени са 3 типа под: под над земя, малка част е еркер и под над партер (мазета). 

Самозагасващ, стабилизиран фасаден екструдиран полистирол (XPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,027 W/m.K с дебелина 4 см и обща квадратура 703,2 кв.м. за под тип 1 и 

3 с площ 703,2 кв.м. 

Самозагасващ, стабилизиран фасаден екструдиран полистирол (XPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,027 W/m.K с дебелина 8 см и обща квадратура 165,5 кв.м. за под тип 2– 

еркер с площ 165,5 кв.м. 

Изискванията към топлоизолационния слой са същите като в т. 2. 

 

5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 

Предвижда се подмяна цялата осветителна инсталация в общите части, като в стълбищните 

клетки и в коридорите на мазетата на всеки вход. Новите осветителни тела  трябва да бъдат 

„енергоспестяващи” светлинни източници, като лампите с нажежаема жичка /ЛНЖ/ да се 

подменят с осветителни тела с вграден датчик за присъствие-360º.  
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:  

гр. Смолян, община Смолян, жк Нов център, ул. „Хан Аспарух” № 11, бл. № 

6” 
 

 

 

 
 

 

Сградата е строена 1976-1977г. със системата на пакето-повдигнати плочи и е с идентификатор 

67653.918.115.1,2,3,4,5 по кадастралната карта на град Смолян. 

Състои се от 5 входа, които са на различни нива, съобразно терена. 

Първоначално дограмата по фасадите е била дървена слепена, но впоследствие част от нея е 

подменена с PVC и алуминиева дограма.  

Отличават се четири типа покрив - два типа скатен и два типа плосък.  
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Подът бива два типа – еркер /под над външен въздух/ и под над неотопляем подземен етаж 

(сутерен). 

Външните стени на сградата представляват тухлена зидария, измазана от двете страни, с обща 

дебелина от 30 см. Част от стените са изградени от ред единични решетъчни тухли и външен 

ред единични плътни с декоративен ефект, без външна мазилка. Стените на сутерен са 

стоманобетонни, с външна каменна облицовка – цокъл. Част от фасадните стени през различни 

периоди от време са топлоизолирани с изолация с дебелина 5 см и 8 см. Освен това някои от 

терасите са затворени като парапета е иззидан с плътни тухли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

РЗП 

Ремонт 

на 

покрив 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на под 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

жк Нов център,  

ул.„Хан 

Аспарух”  

№ 11, бл. № 6 

 

4 893,00 

 

1 219,05 

 

503,87 

 

3 566,98 

 

938,58 

 

30 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 

 

 

За Обособена позиция № 19 „Сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк 

Нов център, ул. „Хан Аспарух” № 11, бл. № 6”  

ОБЩО 724 164,00 лв /седемстотин двадесет и четири хиляди сто шестдесет и четири лева и 00 

стотинки/ без ДДС,  

от които:  

за СМР – 685 020,00 лв. /шестстотин осемдесет и пет хиляди и двадесет лева и 00 стотинки/ без 

ДДС    

за проектиране и авторски надзор – 39 144,00 лв. /тридесет и девет хиляди сто четиридесет и 
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четири лева и 00 стотинки/ без ДДС 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 

 

1. Подмяна на дограма 

Предвижда се подмяна на 503,87 м
2
 съществуваща дограма с нова PVC 5 камерен профил и 

троен стъклопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване U  ≤1,4 W/m
2
K , както и  

подмяна на входните врати  с площ 31,38 м
2
 с нова алуминиева дограма с обобщен коефициент 

на топлопреминаване за целия елемент U  ≤ 2,0 W/m
2
K. 

 

2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 

външна страна на ограждащата конструкция. 

Стените представляват тухлена зидария с обща дебелина 30 см. Една част от терасите са 

затворени посредством остъкление или зазиждане. Част от апартаментите са с положена 

топлоизолация с различни параметри. На места външните стени са с компрометирана мазилка, 

наблюдава се и влага по стените. 

Предвижда се полагане на: 

- Самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол (EPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,031 W/mK с дебелина 5 см – 582,4 кв.м – стена тип 5 и 7 (стени с 

изпълнена от собствениците топлоизолация)  

- Самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол (EPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,031 W/mK с дебелина  10 см - стена тип 1, 2, 3, 6  

- Самозагасващ, стабилизиран фасаден екструдиран полистирол (XPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,027 W/mK с дебелина 2 см - за обръщане на прозорци. 

 

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

Предвижда се: 

- Полагане на топлоизолационен слой от плочи от минерална вата, с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,033 W/m.K и дебелина 10 см., с обща квадратура 862,0 кв.м, върху 

таванската плоча на покрива, като следва защитно полиетиленово фолио и защитна 

изравнителна армирана циментова замазка. 

- За плосък покрив се предвижда топлоизолационен слой от минерална вата с гипсокартон от 

вътрешната страна на помещението, с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,033 W/m.K с 

дебелина 12 см с обща квадратура 76,58 кв. м и нов слой хидроизолация, с която ще се предпази 

покривната конструкция от бъдещи течове. 

 

4. Полагане на топлоизолация на подове 

Предвижда се полагане на самозагасващ, стабилизиран фасаден екструдиран полистирол, с 

коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,030 W/m.K с дебелина 10 см:  

за тип 1 – от долната страна на подовата плоча към неотопляем сутерен 

за тип 2  - еркери 

с обща квадратура 938,58 кв.м. 

 

5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 

Предвижда се доставка и монтаж на комутационна апаратура главни табла, ремонт на 

слаботокова инсталация в т.ч. етажно LED осветление, подмяна и/или удължаване на кабели, 

ключове, датчици за движение, управление. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:  

гр. Смолян, община Смолян, кв.Устово,  

ул. „Хаджи Христо Попгеоргиев” № 16, бл. Изгрев” 
 

 

 

 
 

 

Сградата е строена 1981г. със системата на едро панелно жилищно строителство и е с 

идентификатор 67653.926.173.1,2,3 по кадастралната карта на град Смолян. 
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Състои се от 3 входа - вх. Б и вх. В са с по 6 етажа,. а вх.А с 5 етажа.  

Под нивото на терена, на който е разположена сградата е изграден неотопляем сутерен, който се 

използва за мазета, технически и други помещения. 

Фасадните стени представляват многослойни панели с вградена топлинна изолация в 

тях.Установени са 5 типа стени, подробно описани в енергийния одит.  На места живущите са 

изолирали частично апартаментите си.  

Покривът на сградата е скатен и се състои от две стоманобетонни плочи с въздушна междина 

между тях и височина до билото 2,4 м. Дебелината на таванската плоча е 14 см., а на покривната 

12 см. Отличават се два типа покрив – (1) един скатен и (2) един плосък. След реконструкция на 

терасите, при някои от апартаментите се наблюдава наличие на плосък покрив (тип 2) без 

наличие на въздушен слой. 

Подовете са три типа – (1)под над външен въздух (еркери /усвоени тераси), (2) под над земя и 

(3) под над неотопляем подземен етаж (сутерен). 

Първоначално дограмата по фасадите е била дървена слепена, но впоследствие по- голямата 

част от нея е подменена с PVC и алуминиева – за входните врати. 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

РЗП 

Ремонт 

на 

покрив 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на под 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

ул. „Хаджи 

Христо 

Попгеоргиев” № 

16, бл. Изгрев 

 

4 598,45 

 

695,72 

 

434,60 

 

2 513,00 

 

695,72 

 

30 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 

 

 

За Обособена позиция № 20 „Сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, кв. 

Устово, ул. „Хаджи Христо Попгеоргиев” № 16, бл. Изгрев”  

ОБЩО 680 570,60 лв /шестстотин и осемдесет хиляди петстотин и седемдесет лева и 60 

стотинки/ без ДДС,  

от които:  
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за СМР – 643 783,00 лв. /шестстотин четиридесет и три хиляди седемстотин осемдесет и три 

лева и 00 стотинки/ без ДДС    

за проектиране и авторски надзор – 36 787,60 лв. /тридесет и шест хиляди седемстотин 

осемдесет и седем лева и 60 стотинки/ без ДДС 

 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 

 

1. Подмяна на дограма 

Предвижда се подмяна на 397,07 м
2
 съществуваща дограма с нова PVC 5 камерен профил и 

троен стъклопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване U  ≤1,4 W/m
2
K , както и  

подмяна на входните врати  с площ 4,40 м
2
 с нова алуминиева дограма с обобщен коефициент 

на топлопреминаване за целия елемент U  ≤ 2,0 W/m
2
K. 

 

2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 

външна страна на ограждащата конструкция. 

Предвижда се полагане на: 

- Самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол (EPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,031 W/mK с дебелина 5 см, 258,8 кв.м – за стена тип 2, и с дебелина - 10 

см, за стена тип 1, 3, 4 и 5 с обща квадратура 2013,0 кв. м. за изброените типове стени. 

- Самозагасващ, стабилизиран фасаден екструдиран полистирол (XPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,027 W/mK с дебелина 2 см  и  площ от 64,2  кв.м. за обръщане на 

прозорци и 177 кв.м за стрехи на покривна плоча. 

 

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

Предвижда се: 

- Полагане на топлоизолационен слой от плочи от минерална вата, с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,033 W/m.K и дебелина 10 см., с обща квадратура 640,92 кв.м, върху 

таванската плоча на покрива, като следва защитно полиетиленово фолио и защитна 

изравнителна армирана циментова замазка. 

- За плосък покрив се предвижда топлоизолационен слой от минерална вата с гипсокартон от 

вътрешната страна на помещението, с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,033 W/m.K с 

дебелина 12 см с обща квадратура 54,8 кв. м и нов слой хидроизолация, с която ще се предпази 

покривната конструкция от бъдещи течове. 

 

4. Полагане на топлоизолация на подове 

Предвижда се полагане на:  

- самозагасващ, стабилизиран фасаден екструдиран полистирол, с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,030 W/m.K с дебелина 10 см за тип 1 и за тип 3 и  

- XPS с дебелина 2 см за под тип 2.  

Общата квадратура на трите типа под е 695,72 кв.м. 

 

5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 

Предвижда се доставка и монтаж на комутационна апаратура главни табла, ремонт на 

слаботокова инсталация в т.ч. етажно LED осветление, подмяна и/или удължаване на кабели, 

ключове, датчици за движение, управление. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:  

гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. „Чан” № 6, бл. № 10” 
 

 
 

 

 

 

Сградата е строена 1989 – 1990г.г. със системата на едро панелно жилищно строителство и е с 

идентификатор 67653. 917.551.6,7,8 по кадастралната карта на град Смолян. 

Състои се от 3 входа - вх. А и вх. Б са с по 5 етажа,. а вх.В с 4 етажа.  

Полувкопан неотопляем сутерен, който се използва за мазета, технически и други помещения. 

Фасадните стени представляват многослойни панели с вградена топлинна изолация в 

тях.Установени са 7 типа стени, подробно описани в енергийния одит.  На места живущите са 

изолирали частично апартаментите си.  

Отличават се четири типа покрив - два типа скатен и два типа плоски.  

Подoвете са два типа – еркер /под над външен въздух/ и под над неотопляем подземен етаж 

(сутерен). 

Първоначално дограмата по фасадите е била дървена слепена, но впоследствие част от нея е 
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подменена с PVC.  

 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

РЗП 

Ремонт 

на 

покрив 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на под 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

жк Невястата, 

ул. „Чан” № 6, 

бл. № 10 

 

4 188,75 

 

667,80 

 

381,00 

 

1 808,20 

 

667,80 

 

30 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 

 

 

За Обособена позиция № 21 „Сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк 

Невястата, ул. „Чан” № 6, бл. № 10”  

ОБЩО 619 935,00 лв /шестстотин и деветнадесет хиляди деветстотин тридесет и пет лева и 00 

стотинки/ без ДДС,  

от които:  

за СМР – 586 425,00 лв. /петстотин осемдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет лева 

и 00 стотинки/ без ДДС    

за проектиране и авторски надзор – 33 510,00 лв. /тридесет и три хиляди петстотин и десет 

лева и 00 стотинки/ без ДДС 

 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 

 

1. Подмяна на дограма 

Предвижда се подмяна на 320 м
2
 съществуваща дограма с нова PVC 5 камерен профил и троен 

стъклопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване U  ≤1,4 W/m
2
K, включтелно 

остъкляване на тераси . 

Предвижда се подмяна на входните врати  с площ 29 м
2
 както и прозорците в сутеренните 

помещения с площ 32 м
2
, с нова алуминиева дограма, с обобщен коефициент на 

топлопреминаване за целия елемент U  ≤ 2,0 W/m
2
K, допълнително изграждане на покривни 
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конструкции на остъклените тераси на последните етажи описани при финансовия анализ за 

ЕСМ  – топлоизолиране на покрив. 

 

2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 

външна страна на ограждащата конструкция. 

- Самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол (EPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,031 W/mK с дебелина 10 см - за  стена Тип-1 с площ 1426,33м2; за стена 

Тип-4 с площ  123,27 м2; за стена Тип-5 с площ 2,2 м2; за стена Тип-6 с площ 3,4 м2.  Общата 

площ на изброените по-горе стени е 1555,2 м2. 

- Самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол (EPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,031 W/mK с дебелина 5 см – за стена Тип-2 с площ 12 м2 и за стена 

Тип-3 с площ 35,6 м2. Общата площ на изброените по-горе стени е 1555,2 м2. 

 - Самозагасващ, стабилизиран фасаден екструдиран полистирол (XPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,027 W/mK с дебелина 2 см и обща квадратура 41,4 кв.м.,  за обръщане на 

прозорци 

- Самозагасващ, стабилизиран фасаден екструдиран полистирен (XPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,027 W/mK с дебелина 5 см и обща квадратура 164 кв.м. за стрехи на 

покривната плоча. 

Мярката включва и обработка на делатационните фуги между входовете.  

 

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

Предвижда се подмяна на ламаринената обшивка по билото на покрива и уламите около 

коминни тела.  

Предвижда се още доставка и монтаж на  покривни керемиди, хидроизолационна битумна 

хартия и предпазна замазка за топлоизолацията. 

Полагане на топлоизолационен слой от плочи от минерална вата, с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,033 W/m.K и дебелина 10 см., с обща квадратура 625,4 кв.м, върху 

таванската плоча на покрива, като следва защитно полиетиленово фолио и защитна 

изравнителна армирана циментова замазка. 

Надзида на коминните тела в частта в подпокривното пространство също да се топлоизолира с 

XPS 5 см, цел прекъсване на термомостове между тях и таванската плоча. 

Предвижда се топлоизолационен слой от минерална вата  с гипсокартон от вътрешната страна 

на помещението /усвоената тераса/, с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,033 W/m.K с 

дебелина 12 см с обща квадратура 42,35 кв.м и нов слой хидроизолация, с която ще се предпази 

покривната конструкция от бъдещи течове. 

 

4. Полагане на топлоизолация на подове 

Предвижда се полагане на:  

- Самозагасващ, стабилизиран фасаден екструдиран полистирол (XPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,030 W/m.K с дебелина 5см – за под Тип 1 над неотопляем сутерен с 

площ 625,5 м2 

- Самозагасващ, стабилизиран фасаден екструдиран полистирол (XPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,030 W/m.K с дебелина 10см - за под Тип-2 над външен въздух  с площ 

42,34 кв.м.  

 

5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 

Предвижда се частична рехабилитация на съществуващата осветителна инсталация в общите 

части (стълбищни клетки). Доставка и монтаж на плафони с датчици за движение, съвместими с 

енергоспестяващо осветление (LED) осветление. Монтиране на енергоспестяващи тела: LED 

крушки, E27 фасунга, 6W, 2700K.       
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 22 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:  

гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово,  

ул. „Братан Шукеров” № 27, бл. А - 1” 
 

 
Сградата е построена и въведена в експлоатация през 1982 г., система на строителство – едро 

панелно жилищно строителство, идентификатор 67653. 926.138.1,2,3  по кадастралната карта на 

град Смолян. 

Състои се от три секции на 5/7 етажа (4/6 жилищни и 1 сутеренен).  

Покривът е 3 типа – плосък с въздушна междина и плосък без въздушна междина. Външните 

стени са панел от стоманобетон с топлоизолация и външна/вътрешна мазилка.  
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На част от стените е положена изолация от ЕПС.  

Дограмата на сградата е дървена, метална и PVC.  

Подът е неотопляем сутерен и външен въздух (еркери). 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

РЗП 

Ремонт 

на 

покрив 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на под 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

кв. Устово,  

ул. „Братан 

Шукеров” № 27, 

бл. А - 1 

 

3 964,94 

 

1 107,00 

 

308,00 

 

2 240,00 

 

993,00 

 

28 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 

 

 

За Обособена позиция № 22 „Сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, кв. 

Устово, ул. „Братан Шукеров” № 27, бл. А - 1” 

ОБЩО 586 811,12 лв /петстотин осемдесет и шест хиляди осемстотин и единадесет лева и 12 

стотинки/ без ДДС,  

от които:  

за СМР – 555 091,60 лв. /петстотин петдесет и пет хиляди и деветдесет и един лева и 60 

стотинки/ без ДДС    

за проектиране и авторски надзор – 31 719,52 лв. /тридесет и една хиляди седемстотин и 

деветнадесет лева и 52 стотинки/ без ДДС 

 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 

 

1. Подмяна на дограма 

Предвижда се подмяна на дървените слепени, единични прозорци, врати, метални рамки с 

единично стъкло, както и дограмата с алуминиев профил без прекъснат термомост на сградата, 

които граничат с отопляемия обем, със система от PVC/Al профил и стъклопакет с коефициент 
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на топлопреминаване U ≤ 1,40 / 1.90 W/m
2
K, с което ще се намалят топлинните загуби от 

топлопреминаване и постъпването на студения външен въздух. 

Общата площ, подлежаща на подмяна е 308 m
2
. 

- система от Al  профил и стъклопакет за усвоени тераси и входни врати  – 20 m
2
. 

- система от PVC  профил и стъклопакет – 288 m
2
. 

 прозорци жилищна част – 273 m
2
. 

 Прозорци сутерен - 15 m
2
. 

- Също така се предвижда „обръщане“ около дограмата на цялата сграда с XPS 20 mm –  1716 

lm.  

 

2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 

външна страна на ограждащата конструкция. 

Предвижда се : 

- полагане на външна топлинна изолация от EPS с дебелина 80 mm и коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK и измазване със силикатна мазилка за стени от тип 1 - Панел 

20 см (фасадна стена) ,  

- полагане на външна топлинна изолация от EPS с дебелина 30 mm и коефициент на 

топлопроводност λ = 0,035 W/mK и измазване със силикатна мазилка за стени от тип  2 - Панел 

20 см + EPS (фасадна стена).  

- полагане на външна топлинна изолация от EPS с дебелина 20 mm и коефициент на 

топлопроводност λ = 0,035 W/mK и измазване със силикатна мазилка – обръщане около 

прозорци 

Мярката включва и обработка на делатационните фуги между входовете.  

 

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

Предвижда се  

- полагане на външна топлинна изолация от минерална вата с дебелина 100 mm и коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,038 W/mK с почистване, крепежни елементи, циментова замазка за 

наклон и полагане на хидроизолация в/у скатната покривна конструкция за покривите тип 1 и 2. 

- полагане на външна топлинна изолация от EPS с дебелина 80 mm и коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK и измазване със силикатна мазилка за стени ограждащи 

подпокривното пространство – надзид. 

 

4. Полагане на топлоизолация на подове 

Предвижда се  

- полагане топлоизолация от минерална вата с дебелина 80 mm и коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,038 W/mK по тавана на сутерена. Ватата се предвижда да е каширана с 

алуминиево фолио. 

- полагане на външна топлинна изолация от ЕPS с дебелина 80 mm и коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK със циментова замазка и хидроизолация за под  тип 2 

(еркери). 

- полагане на външна топлинна изолация от ХPS с дебелина 50 mm и коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,030 W/mK със циментова замазка и хидроизолация за цокъл. 

 

5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 

Предвижда се частична рехабилитация на съществуващата осветителна инсталация в общите 

части (стълбищни клетки). Доставка и монтаж на плафони с датчици за движение, съвместими с 

енергоспестяващо осветление (LED) осветление. Монтиране на енергоспестяващи тела. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:  

гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата,  

ул. „Орфей” № 3, бл. № 2” 
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Сградата е построена и въведена в експлоатация през 1986 г., система на строителство – едро 

панелно жилищно строителство, идентификатор 67653. 917.587.3,4,5,6  по кадастралната карта 

на град Смолян. 

Състои се от четири секции на 5/6/7 етажа (4/5/6 жилищни и 1 сутеренен).  

Покривът е 4 типа – плосък с въздушна междина и плосък без въздушна междина подробно 

описани в доклада от енергийното обследване.  

Външните стени са панел от стоманобетон с топлоизолация и външна/вътрешна мазилка.  

На част от стените на жилищата е положена изолация от ЕПС 5 см.  

Дограмата на сградата е дървена, метална и PVC.  

Подът е неотопляем сутерен и външен въздух (еркери). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

РЗП 

Ремонт 

на 

покрив 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на под 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

жк Невястата, 

ул. Орфей № 3, 

бл. № 2 

 

5 965,00 

 

949,00 

 

395,00 

 

2 807,00 

 

1 165,00 

 

40 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 

 

 

За Обособена позиция № 23 „Сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк 

Невястата, ул. Орфей № 3, блок № 2” 

ОБЩО 882 820,00 лв /осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и двадесет лева и 00 

стотинки/ без ДДС,  

от които:  
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за СМР – 835 100,00 лв. /осемстотин тридесет и пет хиляди и сто лева и 00 стотинки/ без ДДС    

за проектиране и авторски надзор – 47 720,00 лв. /четиридесет и седем хиляди седемстотин и 

двадесет лева и 00 стотинки/ без ДДС 

 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 

 

1. Подмяна на дограма 

Предвижда се подмяна на дървените слепени, единични прозорци, врати, метални рамки с 

единично стъкло, както и дограмата с алуминиев профил без прекъснат термомост на сградата, 

които граничат с отопляемия обем, със система от PVC/Al профил и стъклопакет с коефициент 

на топлопреминаване U ≤ 1,40 / 1.90 W/m
2
K, с което ще се намалят топлинните загуби от 

топлопреминаване и постъпването на студения външен въздух. 

Общата площ, подлежаща на подмяна е 395 m
2
. 

- система от Al  профил и стъклопакет за освоени тераси и входни врати  – 24 m
2
. 

- система от PVC  профил и стъклопакет – 370 m
2
. 

прозорци жилищна част – 248 m
2
. 

Прозорци сутерен - 22 m
2
. 

- Също така се предвижда „обръщане“ около дограмата на цялата сграда с XPS 20 mm –  2730 

lm. 

 

2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 

външна страна на ограждащата конструкция. 

Предвижда се : 

- полагане на външна топлинна изолация от EPS с дебелина 80 mm и коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK и измазване със силикатна мазилка за стени от тип 1 - Панел 

20 см (фасадна стена),  

- полагане на външна топлинна изолация от EPS с дебелина 30 mm и коефициент на 

топлопроводност λ = 0,035 W/mK и измазване със силикатна мазилка за стени от тип  2 - Панел 

20 см + EPS (фасадна стена).  

- Обръщане около прозорци с ХPS 20 мм – 2370лм 

Общата площ на стените, подлежащи на топлинно изолиране от тип 1,  е 1753 m
2
 

Общата площ на стените, подлежащи на топлинно изолиране от тип 2, е 752 m
2
 

Мярката включва и обработка на делатационните фуги между входовете.  

 

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

Предвижда се полагане на външна топлинна изолация от минерална вата с дебелина 100 mm и 

коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,038 W/mK с почистване, крепежни елементи, циментова 

замазка за наклон и полагане на хидроизолация в/у скатната покривна конструкция за 

покривите тип 1, 2 и 3. 

Предвижда се полагане на външна топлинна изолация от EPS с дебелина 80 mm и коефициент 

на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK и измазване със силикатна мазилка за стени огражщащи 

подпокривното пространство – надзид. 

Площта подлежаща за топлинно изолиране е 949 m
2
 за тип 1. 

Общата площ на стените /надзид/, подлежащи на топлинно изолиране,  е 302 m
2
  

 

4. Полагане на топлоизолация на подове 

Предвижда се полагане топлоизолация от минерална вата с дебелина 80 mm и коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,038 W/mK по тавана на сутерена. Ватата се предвижда да е каширана с 

алуминиево фолио 
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Предвижда се полагане на външна топлинна изолация от ЕPS с дебелина 80 mm и коефициент 

на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK със циментова замазка и хидроизолация за под  тип 2 

(еркери). 

Предвижда се полагане на външна топлинна изолация от ХPS с дебелина 50 mm и коефициент 

на топлопроводност λ ≤ 0,030 W/mK със циментова замазка и хидроизолация за цокъл. 

Площта подлежаща за топлинно изолиране е 832 m
2
 за под тип 1. 

Площта подлежаща за топлинно изолиране е 43 m
2
 за под тип 2. 

Площта подлежаща за топлинно изолиране е 290 m
2
 за цокъл. 

 

5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 

Предвижда се повишаване ефективността на осветителната инсталация и осигуряване на 

нормативна осветеност в сградата чрез подмяна на осветителните тела. Предвижда се подмяна 

на осветителите с нажежаема жичка на стълбищните площадки и мазета с енергоспестяващи със 

сензори – 36 броя. За външно входно осветление се предвиждат 4 броя аплици, противовлажни, 

със светодиод. 

 

 

 
 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 24 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:  

гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово,  

ул. „Братан Шукеров” № 26, бл. А - 6” 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сградата е построена и въведена в експлоатация през 1996 г., система на строителство – едро 

панелно жилищно строителство, идентификатор 67653.926.143.1,2,3,4 по кадастралната карта на 

град Смолян. 
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Състои се от четири секции – вх А – 4ет., вх.Б, В и Г – 5 ет., като всеки вход разполага с общо 

таванско помещение и полувкопана сутеренна част, където се намират мазетата /избите/ и 

помощни помещения. 

Типовете стени са общо пет (5), описани в енергийния одит. 

Прозорците в стълбищната клетка са дървени рамки единично остъклени, с висок коефициент 

на топлопреминаване. Стълбищните клетки са в недовършен вид от строежа на сградата. 

Дограмата на усвоените в отопляемото пространство тераси е различен тип - както с рамка от 

PVC, дървен профили с двоен стъклопакет, така и с метална рамка с единично остъкляване. 

Дограмата на сутеренния етаж е дървена, единично остъклена.  

Входните врати на сградата са с метална рамка единично остъклени.  

Част от дограмата в жилищата е подменена с рамки от PVC. Смяната на дограмата с рамки от 

PVC с двоен стъклопакет е ставала в различни периоди от време и част от нея е 

компрометирана (изкривени рамки, разхерметизирани стъклопакети и др.).  

Отличават се четири  типа покрив - два типа скатен и два типа плоски.  

Пода бива два типа – под на усвоените в отопляемия обем тераси - еркер /под над външен въздх/ 

и под над неотопляем подземен етаж (сутерен). 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

РЗП 

Ремонт 

на 

покрив 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на под 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

Кв. Устово, ул. 

Братан Шукеров 

№ 26, бл. А - 6 

 

5 208,64 

 

939,15 

 

484,40 

 

2 940,70 

 

939,15 

 

40 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 
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За Обособена позиция № 24 „Сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, кв. 

Устово, ул. „Братан Шукеров” № 26, бл. А - 6” 

ОБЩО 770 878,72 лв /седемстотин и седемдесет хиляди осемстотин седемдесет и осем лева и 

72 стотинки/ без ДДС,  

от които:  

за СМР – 729 209,60 лв. /седемстотин двадесет и девет хиляди двеста и девет лева и 60 

стотинки/ без ДДС    

за проектиране и авторски надзор – 41 669,12 лв. /четиридесет и една хиляди шестстотин 

шестдесет и девет лева и 12 стотинки/ без ДДС 

 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 

 

1. Подмяна на дограма 

Предвижда се остъкляване на тераси и подмяна на  216 бр. (484,4 м
2
 ) съществуваща дограма с 

нова PVC 5 камерен профил и троен стъклопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване 

U  ≤1,4 W/m
2
K , Подмяна на входните врати  с площ 27,85 м

2
, както и прозорците в сутеренните 

помещения с нова алуминиева дограма, с обобщен коефициент на топлопреминаване за целия 

елемент U  ≤ 2,0 W/m
2
K . Допълнително изграждане на покривни конструкции на остъклените 

тераси на последните етажи, описани при финансовия анализ за ЕСМ  – топлоизолиране на 

покрив 

 

2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 

външна страна на ограждащата конструкция. 

Предвижда се : 
- Самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол (EPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,031 W/mK с дебелина 5см  и площ 230 кв.м. – за стена Тип 3. 

- Самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол (EPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,031 W/mK с дебелина 10см – за стени Тип 1, Тип 2 и Тип 4, 

включително и външните вертикални стени на таванското помещение (надзид таванска плоча), с 

обща квадратура 2357,7 м2.  

- Самозагасващ, стабилизиран фасаден екструдиран полистирен (XPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,027 W/mK с дебелина 2 см и обща квадратура 127 кв.м. за обръщане на 

прозорци.  

- Самозагасващ, стабилизиран фасаден екструдиран полистирен (XPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,027 W/mK с дебелина 5 см и обща квадратура 226 кв.м. за стрехи на 

покривната плоча. 

Мярката включва и обработка на делатационните фуги между входовете.  

 

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

Полагане на топлоизолационен слой от плочи от минерална вата, с коефициент на 

топлопроводност       λ ≤ 0,033 W/m.K и дебелина 10 см, с обща квадратура 870,30 кв.м. върху 

таванската плоча на покрива, като следва защитно полиетиленово фолио и изравнителна 

армирана циментова замазка. 

Надзида на коминните тела в частта в подпокривното пространство също да се топлоизолира с 

топлоизолация  XPS  - 5 см, с цел прекъсване на термомостове между тях и таванската плоча. 

За „топъл плосък покрив"  Тип 2 и Тип 3 на остъклени тераси (след и преди ЕСМ) се предвижда 

топлоизолационен слой от минерална вата  с гипсокартон от вътрешната страна на помещението 

(затворената остъклена тераса), с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,033 W/m.K, с дебелина 

12 см, с обща квадратура 37 кв.м. 
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4. Полагане на топлоизолация на подове 

- Самозагасващ, стабилизиран фасаден екструдиран полистирол (XPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,030 W/m.K с дебелина 6 см за Под тип-1 над неотопляем сутерен - 

870,30  кв.м. 

- Самозагасващ, стабилизиран фасаден екструдиран полистирол (XPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,030 W/m.K с дебелина 10 см за Под тип-2 над външен въздух (еркер, 

тераса) - 68,85 кв.м.   

Общата  квадратура на подовете след остъкляване на терасите е 939,15  кв.м. 

 

5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 

Предвижда се частична рехабилитация на съществуващата осветителна инсталация в общите 

части (стълбищни клетки). Доставка и монтаж на плафони с датчици за движение, съвместими 

със енергоспестяващо осветление (LED) осветление. Монтиране на енергоспестяващи тела: LED 

крушки, E27 фасунга, 6W, 2700K.       

 
 
 
 
 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25 

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:  

гр. Смолян, община Смолян, ул. „Петър Берон” № 6, бл. Острица 5” 
 

 

 

 

 

 
 

 

Сградата е построена и въведена в експлоатация през 1988-1989 г., система на строителство – 

едро панелно жилищно строителство, идентификатор 67653.916.54.1,2,3 по кадастралната карта 
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на град Смолян. 

Състои се от три секции – вх А – 5 ет., вх.Б – 6 ет., В – 5 ет., като всеки вход разполага с общо 

таванско помещение и полувкопана сутеренна част, където се намират мазетата /избите/ и 

помощни помещения. 

Типовете стени са общо пет (6), описани в енергийния одит. 

Прозорците в стълбищната клетка са дървени рамки единично остъклени, с висок коефициент 

на топлопреминаване. Дограмата на усвоените в отопляемото пространство тераси е различен 

тип - както с рамка от PVC, дървен профили с двоен стъклопакет, така и с метална рамка с 

единично остъкляване. Дограмата на сутеренния етаж е дървена, единично остъклена.  

Входните врати на сградата са с метална рамка единично остъклени.  

Част от дограмата в жилищата е подменена с рамки от PVC. Смяната на дограмата с рамки от 

PVC с двоен стъклопакет е ставала в различни периоди от време и част от нея е компрометирана 

(изкривени рамки, разхерметизирани стъклопакети и др.).  

Отличават се четири типа покрив - два типа скатен и два типа плоски с обща площ 714 м
2
. 

Подовете са два типа – над неотопляем подземен етаж (сутерен)  и вследствие усвояване на 

терасите в отопляемия обем на сградта се е образувал нов тип под над външен въздух 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

на обекта 

 

РЗП 

Ремонт 

на 

покрив 

Смяна 

на 

дограма 

Ремонт 

на 

външната 

фасада 

Ремонт 

на под 

Подмяна на 

осветителни 

тела 

  кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. бр. 

 

1 

ул. Петър Берон 

№ 6,  

бл. Острица 5 

 

4 308,00 

 

714,00 

 

225,04 

 

2 633,94 

 

714,00 

 

52 

 

 

 

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно 

обследване на сградата. В тези количества не са включени съпътстващите дейности по 

енергийното и конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 

уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект. 

 

При офериране на цената участниците следва да спазват референтните стойности, определени 

по НПЕЕМЖС, а именно: 

 

Референтни стойности:  

 

 

дейност 

 

ед. мярка 

Максимална 

референтна 

стойност /лева без 

ДДС/ 

Изработване на инвестиционен проект и извършване 

на авторски надзор 

кв.м. 8,00 

Строително – монтажни работи кв.м. 140,00 

 

 

За Обособена позиция № 25 „Сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян,  ул. 

„Петър Берон” № 6, бл. Острица 5” 
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ОБЩО 637 584,00 лв /шестстотин тридесет и седем хиляди петстотин осемдесет и четири лева 

и 00 стотинки/ без ДДС,  

от които:  

за СМР – 603 120,00 лв. /шестстотин и три хиляди сто и двадесет лева и 00 стотинки/ без ДДС    

за проектиране и авторски надзор – 34 464,00 лв. /тридесет и четири хиляди четиристотин 

шестдесет и четири лева и 00 стотинки/ без ДДС 

 

 

А. Задължителни енергоефективни мерки при изпълнение на СМР 

 

1. Подмяна на дограма 

Предвижда се остъкляване на тераси и подмяна на  106 бр. (204,64 м
2
 ) съществуваща дограма с 

нова PVC 5 камерен профил и троен стъклопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване 

U  ≤1,4 W/m
2
K , Подмяна на 2бр входни. врати  с площ 10,40 м

2
, както и прозорците в 

сутеренните помещения с нова алуминиева дограма с площ 10 м
2
, с обобщен коефициент на 

топлопреминаване за целия елемент U  ≤ 2,0 W/m
2
K . Допълнително изграждане на покривни 

конструкции на остъклените тераси на последните етажи, описани при финансовия анализ за 

ЕСМ  – топлоизолиране на покрив 

 

2. Полагане на допълнителна топлоизолация по плътни елементи /външни стени/ от 

външна страна на ограждащата конструкция. 

Предвижда се : 
- Самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол (EPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,031 W/mK с дебелина 10см – за стени Тип 1 и Тип 5, вкключително и 

външните вертиклни стени на таванското помещение (надзид таванска плоча), с обща 

квадратура 1651,37 м2.  

- Самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол (EPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,031 W/mK с дебелина 5см  и площ 660,37 кв.м. – за стена Тип 2. 

- Самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол (EPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,031 W/mK с дебелина 3см  и площ 21,40 кв.м. – за стена Тип 3. 

- Самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол (EPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,031 W/mK с дебелина 2см  и площ 19,80 кв.м. – за стена Тип 4. 

- Самозагасващ, стабилизиран фасаден екструдиран полистирен (XPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,027 W/mK с дебелина 2 см и обща квадратура 103 кв.м. за обръщане на 

прозорци.  

- Самозагасващ, стабилизиран фасаден екструдиран полистирен (XPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,027 W/mK с дебелина 5 см и обща квадратура 178 кв.м. за стрехи на 

покривната плоча. 

Мярката включва и обработка на дилатационните фуги между входовете.  

 

3. Полагане на топлоизолация по покриви. 

Полагане на топлоизолационен слой от плочи от минерална вата, с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,033 W/m.K и дебелина 10 см . с обща квадратура 659,30 кв.м. върху 

таванската плоча на покрива, като следва защитно полиетиленово фолио и изравнителна 

армирана циментова замазка. 

Надзида на коминните тела в частта в подпокривното пространство също да се топлоизолира с 

топлоизолация  XPS  - 5 см, с цел прекъсване на термомостове между тях и таванската плоча. 

За „топъл плосък покрив"  на остъклени тераси се предвижда топлоизолационен слой от 

минерална вата  с гипсокартон от вътрешната страна на помещението /затворената остъклена 

тераса/, с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,033 W/m.K, с дебелина 12 см, с обща 

квадратура 15,75 кв.м. 
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4. Полагане на топлоизолация на подове 

- Самозагасващ, стабилизиран фасаден екструдиран полистирол (XPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,030 W/m.K с дебелина 6 см за Под тип-1 над неотопляем сутерен – 

659,30  кв.м. 

- Самозагасващ, стабилизиран фасаден екструдиран полистирол (XPS), с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,030 W/m.K с дебелина 10 см за Под тип-2 над външен въздух (еркер, 

тераса) – 40,6  кв.м.   

Общата  квадратура на подовете след остъкляване на терасите е 699,9  кв.м. 

 

5. Повишаване ефективноста на осветлението в общите части 

Предвижда се частична рехабилитация на съществуващата осветителна инсталация в общите 

части (стълбищни клетки). Доставка и монтаж на плафони с датчици за движение, съвместими 

със енергоспестяващо осветление (LED) осветление. Монтиране на енергоспестяващи тела: LED 

крушки, E27 фасунга, 6W, 2700K.       

 
ПРИЛОЖЕНИЯ:  

Изходни данни за многофамилните жилищни сгради предмет на поръчката 

 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛИ, ПРОДУКТИ, ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ 

И СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ, УСТРОЙСТВА И ДРУГИ КОМПОНЕНТИ С ПОСОЧЕН 

ПРОЦЕС, ТИП, МОДЕЛ, ТЪРГОВСКА МАРКА, ПРОИЗХОД ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО В 

НАСТОЯЩОТО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.32, АЛ.2 ОТ ЗОП ДА СЕ ЧЕТЕ 

„ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО“. 

 
Изготвили:  

 

 /положен подпис/ 

инж. Васка Караджова – директор на дирекция „СИиОС“   ………………………. 

 

 /положен подпис/ 

Милена Пенчева – гл. експерт в дирекция „СИиОС“  ……………………….   

 

 /положен подпис/ 

Виктор Монев – ст. юрисконсулт в дирекция „ПНО“  ………………………. 

 

 /положен подпис/ 

арх. Мирослава Шамаранова – гл. архитект на община Смолян  ………………………. 


