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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 
1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА: 

  

Обект: втори етап на ремонт чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

извършване на съпътстващи СМР в общинска образователна инфраструктура – ДГ 

„Синчец”-, гр. Павел баня, община Павел баня 

 

2. КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

 

Сградата на ДГ “Синчец” се намира в гр. Павел баня, община Павел баня, област 

Стара Загора, като е разположена в УПИ I - ОДЗ, кв. 82 на град Павел баня. 

Детската градина се състои от три самостоятелни корпуса, разположени в план 

под формата на буквата “П”, отделени един от друг чрез фуги 5см. 

Сградата на детската градина е построена през 1983г. 

Основни ремонти на сградата на детската градина до момента не са извършвани, а 

само частични козметични. 

 

 

3. ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕМОНТ: 

 

 

Tоплоизолиране на външните стени на сградата: 

Предвижда се пълно топлоизполиране на всички фасадни стени на сградата, 

включва следните дейности: 

 

 Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле. 

 Демонтаж на компрометирани водосточни тръби и монтаж на нови такива. 

 Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 10 сm и с 

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

крепежни елементи, полагане на грунд преди екстериорна мазилка и полагане на 

външна минерална мазилка) в/у външни стени. 

 Доставка и монтаж на делатационна фуга. 

 Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, δ= 6 сm и с коеф. 

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

крепежни елементи, полагане на грунд преди екстериорна мазилка и полагане на 

външна минерална мазилка) в/у външни стени на неотопляем сутерен (цокъл сграда). 

 

Подмяна на дограмата на сградата: 

Предвижда се частична подмяна на дограмата на сградата. Включва следните 

дейности: 

 Демонтаж на стара метална и дървена дограма. 

 Демонтаж на метални решетки и обратен монтаж на същите след полагане на 

топлоизолация по фасадни стени. 

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

емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,40 W/m²К. 

 Доставка и монтаж на външни подпрозоречни первази. 

Обект: ремонт чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на 

съпътстващи СМР в общинска образователна инфраструктура – ДГ „Синчец” етап 2 
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Фасада север 

Калкан  5.60 х 8.27 = 46.31м2 

Фасада 

2.19 х 8.33 = 18.24м2 

3.60 х 8.33 = 29.99м2 

3.43 х 7.40 = 25.98м2 

Цокъл 

5.60 х 1.00 = 5.60м2 

3.43 х 0.30 = 2.74  

Общо 8.34м2 

Вход  

(1.32 х 2.70) х 2 = 7.13м2 

(1.00 х 2.70) х 2=5.40м2 

Таван 

1.00 х 1.96=1.96м2 

Общо- 143.22 м2                             

 

Демонтаж подпроз.первази 

2.10м х 2бр. = 4.20м 

0.70м х 4 бр. = 2.80м 

Общо – 7.00м 

 

Дограма 

Проз. 63/133 – 5бр. = 4.19 

205/133 – 2 бр = 5.45 

Общо – 9,64 м2 

 

Фасада запад  

Калкан 5.60х8.00 = 44.80 м2 

Калкан 2.17 х 8.00 = 17.36 м2 

18.00 х 7.34 = 132.12 м2 

Общо 194.28 

Цокъл 

5.60 х 1.00 = 5.60м2 

2.17 х 1.00 = 2.17м2 

18.00 х 1.15 = 31.58м2 

Общо 39.22 м2 

 

Демонтаж на подпроз. Первази 

2.10м х 10бр. = 21.00 м 

0.70 м х15 бр. = 10.50 м 

Общо – 31.50 м 

 

Демонтаж решетни – 3броя 

Дограма 

58/128 – 3 бр = 2.23 

205/133 – 8 бр. = 21.81 

63/133 – 12 б = 10.65 

Общо -34.09 м2 
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Фасада юг 

14.90х7.35 = 109.51 м2 

 

Цокъл  

14.90 х 1.58 = 23.54м2 

 

Подпрозор. Первази – демонтаж 

2.10м х 8бр = 16.18 м 

0.70 м х 12 б.= 8.40 м 

Общо- 25.20м 

 

Демонтаж решетки и метални капаци – 3 бр. 

Дограма- само 3 броя 

58/128 – 3 бр.= 2,23 м2 

2.05/133 - 8 бр. = 21.81 м2 

Общо 24,04 м2 

 

Другите метални капаци 9 броя се боядисват. 

 

Заден двор 

Юг-юг 

7.55х8.00=60.40м2 

Цокъл  

7.55 х 1.43 = 10.80м2 

Деформационна фуга 10м 

Дограма 63/133 – 6 бр. = 5.03 м3 

 

Заден двор 

Тераси 10.37 х 9.36 = 97.06 м2 

Таван (10.37 х 1.40) х 2=29.04м2 

Чела (10.37х0.55)х2 = 1.14м2 

Страници (2.11 х 9.36)х2=39.50м2 

Калкан 

 

5,45*8,36=45,56 

Общо 212,30 м2 

Цокъл 

Калкан 5.45 х 1.00 = 5.45м2 

Демонтаж решетки 7 бр. 
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КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА   

 

 

№ по ред Наименование 
Ед.мя-

рка 

Коли-

чество 

Ед. цена  

(лева) 

Обща цена  

(лева) 

  
Фасада север, Фасада запад, Фасада юг, Заден двор 

Фасада Юг-Юг  без Калкан 
        

1 
Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле с височина 

до 30м 
м2 792,64   0,00 

2 
Демонтаж на компроментирани водосточни тръби и монтаж 

на нови такива 
м 60,00   0,00 

3 

Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, 

δ= 10 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,035 W/mK (вкл. 

лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, 

полагане на грунд преди екстериорна мазилка и полагане на 

външна минерална мазилка) в/у външни стени 

м2 632,49   0,00 

4 Доставка и  монтаж на делатационна  фуга м 10,00   0,00 

5 

Доставка и монтаж на  тополоизолационна система тип XPS, 

δ= 6 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,03 W/mK (вкл. 

лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, 

полагане на грунд преди екстериорна мазилка и полагане на 

външна минерална мазилка) в/у външни стени на неотопляем 

сутерен (цокъл сграда) 

м2 87,35   0,00 

6 Демонтаж на стара дървена дограма м2 72,80   0,00 

7 
Демонтаж на метални решетки и обратен монтаж на същите 

след полагане на топлоизолация по фасадни стени 
м2 18,60   0,00 

8 

Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с 

едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на 

топлопреминаване ≤ 1,40 W/m²К. 

м2 72,80   0,00 

9 Доставка и монтаж на външни подпрозоречни первази м 85,10   0,00 

10 Топлоизолация по страници на прозорци и врати XPS 20мм м 290,00   0,00 

11 Обръщане на страници с гипсокартон прозорци (врати) м 290,00   0,00 

12 
Доставка и монтаж на хидроизолация 2 пласта върху козирка 

на главен вход 
м2 5,25   0,00 

13 
Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина 

върху козирка на главен вход 
м 5,00   0,00 

14 Блажно боядисване на метални капаци на прозорци бр. 9,00   0,00 

  Общо без ДДС: 0,00 

  ДДС: 0,00 

  Общо с ДДС: 0,00 
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