
ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

обект: „Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на 

сграда на кметство с. Главан“

Местонахождение на обекта:  с. Главан– община Гълъбово, УПИ ХІІІ-

388 , кв.89 по плана на с. Главан

1 2 3 4

1 Топлоизолации и други СМР по фасада

1 Доставка и полагане на топлоизолация по външни стени EPS-F с дебелина 0,10 m, ƛ≤ 

0,035 W/mK, клас на реакция на огън Е, дюбелирана, с PVC мрежа и шпакловка
m2 331,05

2 Доставка и полагане на топлоизолация по външни стени /цокъл/ XPS с дебелина 0,10 

m, ƛ≤0,033 W/mK, клас на реакция на огън Е, дюбелирана, с PVC мрежа и шпакловка
m2 49,92

3

Доставка и полагане на топлоизолация по външни стени каменна вата - ивици с 

ширина 20 cm и дебелина 0,10 m,ƛ ≤0,035 W/mK, клас на реакция на огън А1, 

дюбелирана, с PVC мрежа и шпакловка
m2 31,15

4 Очукване на варо-циментова мазилка по външни стени m2 85

5 Изкърпване на външна варо - циментова гладка мазилка m2 85

6 Демонтаж и монтаж на външно тяло на климатик бр. 2

7 Демонтаж и монтаж на ел.кабели по фасади m 50

8 Демонтаж на водосточни тръби - преди полагане на топлоизолация m 54

9
Обръщане на топлоизолация ЕPS с дебелина 0,03 m, ƛ≤0,035 W/mK, клас на реакция 

на огън Е, при дограма външно
m2 97,56

10 Направа на външна циментова мазилка на подпрозоречен корниз m2 18,59

11 Доставка и полагане на ъгъл с мрежа m 63,2

12
Полагане на дълбокопроникващ грунд по външни стени преди полагане на 

топлоизолация
m2 509,68

13 Външна силикатна /минерална/ мазилка по външни стени с влачена структура m2 448,77

14 Мозаечна мазилка по цокъл m2 60,92

15
Двукратно боядисване с алкидна боя на стоманени повърхности-решетки и капаци 

на прозорци, балконски парапети, парапет на външно стълбище и др.
m2 70

16 Монтаж на водосточни тръби - след полагане на топлоизолация m 54

17 Монтаж на водосточно казанче-след полагане на топлоизолация бр. 10

18 Фасадно тръбно скеле с Н=или<30 m m2 600,07

19 Окончателно почистване на обекта m2 350

20
Натоварване ръчно, ратоварване боклуци и отпадъци и превоз с камион до 16 km

m3 35

2  Топлоизолации и други СМР на покривна плоча на кота +9.91

1
Демонтаж на съществуваща хидроизолация и стари слоеве до достигане на покривна 

плоча
m2 68,1

2

Доставка и полагане на топлоизолация по покрив включваща: двустранно лепило за 

топлоизолация, XPS с дебелина 0,12 m и ƛ≤0,033 W/mK, клас на реакция на огън 

Е,мрежа PVC, закрепващ елемент /дюбел/ PVC
m2 57,62

3

Доставка и полагане на топлоизолация по покрив включваща: двустранно лепило за 

топлоизолация, XPS с дебелина 0,03 m и ƛ≤0,035 W/mK, клас на реакция на огън Е, 

мрежа PVC, закрепващ елемент /дюбел/ PVC - покрив над неотопляеми зони 

(козирка и бордове)

m2 40,81

4
Доставка и монтаж на пароконтролираща мембрана / изолационна алуминиева с 

фолио-пароизолация/
m2 104,52

5
Направа на армирана циментова замазка с дебелина 0,04 m върху топлоизолация

m2 57,62

6 Направа на циментови холкери m 33,74

7 Грундиране с битумен грунд за полагане на хидроизолация m2 104,52

8 Доставка и полагане на хидроизолация без посипка по покрив и бордове m2 104,52

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР/СРР
Ед. 

мярка

Количест

во



9 Доставка и полагане на хидроизолация с посипка m2 104,52

10 Направа на външна  мазилка над топлоизолация /под козирка/ m2 40,81

11
Заготовка и монтаж на шапка от поцинкована ламарина с ширина 0,20 m по бордове 

на покрив
m 31,7

12 Доставка и монтаж на барбакан ф100, 500мм, кръгъл бр 20

13 Окончателно почистване на обекта m2 73,43

14
Натоварване ръчно, ратоварване боклуци и отпадъци и превоз с камион до 16 km

m3 3,7

3 Топлоизолации и други СМР на покривна плоча на кота  +6.40 до + 8, 60

15 Демонтаж на стари керемиди m2 208

16
Демонтаж на съществуващи хидроизолации и летвена скара до достигане на 

покривна плоча
m2 208

17
Доставка и монтаж на пароконтролираща мембрана / изолационна алуминиева с 

фолио-пароизолация/
m2 208

18 Доставка и монтаж на дървени ребра 6/10см върху наклонен бетонен покрив м3 0,9

19 Доставка и полагане на топлоизолация от каменна вата между дървени ребра по 

наклонен покрив с  дебелина 0,10 m,ƛ ≤0,038 W/mK, клас на реакция на огън А1
м2 121

20 Направа на дъсчена обшивка по наклонен покрив с дебелина 2см. м2 208

21 Хидроизолация от един пласт битумна мушама 3,5кг/м2 м2 208

22 Доставка и монтаж на  дървени летви по покрив 2см. м2 208

23 Покриване с керемиди тип "Марсилски" м2 208

24 Обшивка по покрив с поцинкована ламарина м2 31

25 Глинени капаци м 25,38

26 Улуци от поцинкована ламарина м 51,66

27 Водосточно казанче от поцинкована ламарина бр. 6

28 Водосточна тръба от поцинкована ламарина м 72

29 Вароциментова мазилка по комини м2 18,57

30 Окончателно почистване на обекта м2 187,1

31 Натоварване ръчно, ратоварване боклуци и отпадъци и превоз с камион до 16 km м3 10

4 Топлоизолации и други СМР на пода на полуподземен етаж на кота -2,85

1 Демонтаж на стари настилки по подова плоча м2 192,85

2 Полагане на дълбокопроникващ грунд по под преди полагане на топлоизолация м2 192,85

3

Доставка и полагане на топлоизолация по под включваща: двустранно лепило за 

топлоизолация, XPS с дебелина 0,05 m и ƛ≤0,033 W/mK, клас на реакция на огън Е, 

мрежа PVC.
м2 192,85

4 Направа на армирана циментова замазка с дебелина 0,04м. върху топлоизолация м2 192,85

5 Направа на настилка от гранитогресни плочи по под м2 192,85

6 Первази ПВЦ по под м 95,7

5 Подмяна на дограма - прозорци и външни врати

1
Демонтаж на съществуващи стари прозорци - единични и двукатни от дървесина, 

eдинично остъкление с метална рамка и външни входни врати
m2 193,83

2
Доставка и монтаж на PVC петкамерна дограма, троен съклопакет, 1 ниско 

емисионно стъкло - отвътре към помещението, 50% отваряемост
m2 179,4

3
Доставка и монтаж на Алуминиева дограма с прекъснат топлинен мост, двоен 

стъклопакет, 50% плътна - външна входна врата, с антипаник брава
m2 8,32

4
Доставка и монтаж на Алуминиева дограма с прекъснат топлинен мост, плътна - 

външни входни врати
m2 5,7

5 Демонтаж на съществуващи решетки и капаци по прозорци и врати бр. 25

6
Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази с ширина 25 cm 

m 92,97

7 Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази с ширина 15 cm m 92,97

8 Подмазване вътрешно по страници на прозорци и врати m 534,42

9
Шпакловане вътрешно на рамки около прозорци и врати от всякакъв вид до 0,20 m

m2 106,88

10
Грундиране с латекс за боядисване около прозорци и врати до 0,20 m - вътрешно

m2 106,88

11 Латексово боядисване двукратно около прозорци и врати до 0,20 m - вътрешно m2 106,88

12 Изнасяне, натоварване и извозване на стара дограма до 16 km m3 19,5

6 Вътрешни ел. инсталации

1 Доставка и изтегляне на кабел СВТ-с 5 х 6,00 мм² м 64



2 Направа канал за гофрирана тръба ф26 в тухла м 58

3 Полагане скрито в стена на PVC гофриран шлаух ф26 м 58

4 Пробиване на отвор в бетонна  плоча до 5 см.  бр. 3

5 Замазване и шпакловане на канали м 58

6 Доставка и изтегляне на кабел СВТ-с 5 х 2,50 мм² м 56

7 Направа канал за гофрирана тръба в тухла до ф 23 м 50

8 Полагане скрито в стена на PVC гофриран шлаух ф 23 м 50

9 Замазване и шпакловане на канали м 50

10 Доставка и изтегляне на кабел СВТ-с 5 х 2,50 мм² м 46

11 Направа канал за гофрирана тръба в тухла до ф 16 м 51

12 Полагане скрито в стена на PVC гофриран шлаух ф 16 м 51

13 Пробиване на отвор в бетонна  плоча до   5см. бр. 4

14 Замазване и шпакловане на канали м 62

15 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 3  х 2,50 мм² м 321

16 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 3 х 1,50 мм² м 460

17 Пробиване на отвор до  20 мм в тухлена стена бр. 78

18
Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло "LED панел квадрат външен" 

24W, 50Hz, за открит монтаж на таван 
бр. 51

19
Доставка, монтаж и свързване на "LED осветително тяло плафон" 18 W, 50 Hz, IP44 

за открит монтаж на таван  
бр. 3

20
Доставка, монтаж и свързване на " осветително тяло плафон" 2бр. Е27 , 50 Hz за 

открит монтаж на таван  
бр. 3

21
Доставка, монтаж и свързване на " Осветително тяло плафон със сензор за 

движение" 2бр. Е27, 50Hz за открит монтаж на таван 
бр. 30

22 LED крушка E27, 7W, 4500K, 50 Hz бр. 66

23
Доставка, монтаж и свързване на " LED осветително тяло аплик със сензор " 10W, 50 

Hz, IP44
бр. 5

24 Направа на суха разделка и свързване на кабел със сбор на жилата до 10мм
2

бр. 36

25 LED крушка E27, 17W, 4500K, 50 Hz бр. 6

26
Доставка, монтаж и свързване на ключ за осветление единичен скрит монтаж 10 A, 

50 Hz
бр. 20

27
Доставка, монтаж и свързване на ключ ключ за осветление сериен скрит монтаж 

10A, 50 Hz
бр. 1

28 Доставка, монтаж и свързване на контакт шуко скрит монтаж 16A, 50 Hz бр. 31

29 Доставка, монтаж и свързване на контакт шуко  двоен скрит монтаж 16A, 50 Hz бр. 21

30 Доставка, монтаж и свързване на твърда връзка; скрит монтаж 25A, 3P, 50 Hz , 220V бр. 1

31 Доставка, монтаж и свързване на твърда връзка; скрит монтаж 25A, 5P, 50 Hz , 380V бр. 2

32 Доставка и монтаж разклонителна кутия с капак за скрит монтаж бр. 82

33 Направа на дупка за разклонителна кутия в тухла бр. 82

34 Доставка и монтаж конзолна кутия за мазилка бр. 73

35 Направа на дупка за конзолна кутия в тухла бр. 73

36 Доставка и полагане скрито в стена на PVC гофриран шлаух ф 20 м 659

37 Направа канал за гофре в тухла до ф 23 м 659

38 Замазване и шпакловане на канали м. 659

39 Направа на дупка за апартаментно табло в тухла   12 позиции бр. 2

40 Доставка и монтаж апартаментно табло в тухла  със  12 позиции бр. 2

41 Направа на дупка за апартаментно табло в тухла   24 позиции бр. 2

42 Доставка и монтаж на апартаментно табло в тухла  табло  със  24 позиции бр. 2

43 Доставка и монтаж на метално електрическо табло ГРТ до 100/200 см бр. 1

7 Евакуационно осветление

1 Доставка и изтегляне на кабел NHXH-FE180/E90 3 x 1,5 мм² м 290

2 Направа канал за кабел в тухла тухлена стена до 16 мм м 261

3 Доставка и полагане скрито в стена на( PVC) гофриран шлаух ф16 м 261

4 Замазване и шпакловане на канали м 261

5 Пробиване на отвор до  20 мм в бетон бр. 4

6 Пробиване на отвор до  20 мм в тухлена стена бр. 70

7 Доставка и монтаж разпределителна (разклонителна) кутия бр. 6



8
Доставка, монтаж и свързване на аварийни светещи табели “изход” с   кадм. литиеви 

батерии
бр. 35

8 Мълниезащита

1 Доставка и монтаж на Активен мълниеприемик към мачта /комплект/ бр. 1

2 Доставка и монтаж на гръмоотводен прът 2", до h 5м бр. 1,00

3 Стоманена тръба Ф50 м 10

4 Доставка и набиване на оземителен кол поцинкован бр. 8

5 Доставка и монтаж на защитен проводник AlMgSi 0.5 по покривна конструкция м 60

6 Доставка и монтаж на заземително въже по тухлена стена м 20

7 Доставка и монтаж на измервателна кутия (ревизионна) бр. 4

8 Измерване на прех. съпротивление бр. 4

9 Доставка, монтаж и свързване на проводник до 16мм
2
 към съоръжение бр. 4

11 Направа изкоп с ограничена  ширина до 0,6м и дълбочина 0,5м. /L= 35м./ м3 11,00

12 Доставка и монтаж на поцинкован шина 40/4мм в изкоп м 35,00

13 Доставка и монтаж на поцинкован шина 40/4мм по стена м 15,00

14 Обратно засипване с трамбоване м3 11,00

15 Възстановяване на тротоарна настилка м2 18,00

16 Пробиване на отвор 50 мм отвор в стена бр. 1,00

9 Отопление и климатизация

1

Доставка и монтаж на Моносплит климатик 2800-3200/ 2500-2800W- oтопление/ 

охлаждане, входяща ел.мощност 0,72kW, 230V outdoor Inverter, SEER =6,10-7,4; 

SCOP = 4,00-4,2 вътрешно тяло за високостенен монтаж

бр. 5

2

Доставка и монтаж на Моносплит климатик 5200-5800/ 5000-5600W- oтопление/ 

охлаждане, входяща ел.мощност 1,70kW, 230V outdoor Inverter, SEER =6,6-7,20; 

SCOP = 4,0-4,40 вътрешно тяло за високостенен монтаж

бр. 1

3

Доставка и монтаж на Моносплит климатик 10100-11200/ 9400-10000W- oтопление/ 

охлаждане, входяща ел.мощност 3,28kW, 230V outdoor Inverter, SEER =5,7-6,60, 

SCOP =4,2- 4,40

вътрешно тяло за високостенен монтаж

бр. 1

10 Други съпътстващи СМР след направа на ел. инсталация и вътр.топлоизолация

 покривен етаж

1 Очукване на варова мазилка по вътрешни стени и тавани m2 42

2
Сваляне на стара дъсчена обшивка по стени, грундиране с дълбокопроникващ грунд 

по вътрешни стени и тавани - кабинет, стълбище и стълбищни площадки
m2 55

3 Гипсова шпакловка по вътрешни стени и тавани m2 212,2

4 Грундиране с латекс за боядисване по вътрешни стени и тавани m2 212,2

5 Боядисване с латекс-двукратно по вътрешни стени и тавани m2 212,2

Разпределение 1 етаж

1
Сваляне на стара дъсчена обшивка по стени, грундиране с дълбокопроникващ грунд 

по вътрешни стени и тавани - кабинет, стълбище и стълбищни площадки
m2 172,17

2 Гипсова шпакловка по вътрешни стени и тавани m2 575

3 Грундиране с латекс за боядисване по вътрешни стени и тавани m2 575

4 Боядисване с латекс-двукратно по вътрешни стени и тавани m2 575

Разпределение 2 етаж

1
Сваляне на стара дъсчена обшивка по стени, грундиране с дълбокопроникващ грунд 

по вътрешни стени и тавани - кабинет, стълбище и стълбищни площадки
m2 222,77

2 Гипсова шпакловка по вътрешни стени и тавани m2 537

3 Грундиране с латекс за боядисване по вътрешни стени и тавани m2 537

4 Боядисване с латекс-двукратно по вътрешни стени и тавани m2 537

Разпределение полуподземен етаж

2
Сваляне на стара дъсчена обшивка по стени, грундиране с дълбокопроникващ грунд 

по вътрешни стени и тавани - кабинет, стълбище и стълбищни площадки
m2 55,3

3 Гипсова шпакловка по вътрешни стени и тавани m2 443

4 Грундиране с латекс за боядисване по вътрешни стени и тавани m2 443

5 Боядисване с латекс-двукратно по вътрешни стени и тавани m2 443

6 Демонтаж стари врати бр. 8

7 Подрязване на дървени врати отдолу бр. 8

11 Противопожарно оборудване

1 прахов пожарогасител АВС 6кг бр. 5



2 Пожарогасител СО2 5 кг бр. 4

3 Воден пожарогасител 9л бр. 4

4 Доставка и монтаж на пожароустойчива врата EI 30 90/200 бр. 2

5 Доставка и монтаж на пожароустойчива врата EI 30 160/200 бр. 1

6 Доставка и монтаж на пожароустойчива врата EI 90 90/200 бр. 3

7 Доставка и монтаж на пожароустойчива врата EI 90 165/215 бр. 1

8 Доставка и монтаж на пожароустойчива врата EI 90 95/175 бр. 1

9 Доставка и монтаж на димоуплътнена, самозатваряща се врата 160/200 /алуминиева 

дограма и единично армирано стъкло и автомат за самозатваряне/
бр. 2

10 Направа и монтаж на табела за обозначаване на мястото на ППУ бр. 5


