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"ТЕХ-МА" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от ТЕХ-МА ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
 

 

Технически спецификации 

 

Предмет на процедурата: 

“ Топлинно изолиране на външни стени и покрив 

на производствена сграда на „ТЕХ-МА“ ООД в гр. 

Брезник“ 

 

„ТЕХ-МА“ ООД 

 

 
Наименование на 

актива 

Минимални 

технически и 

функционални 

характеристики 

Размерност Стойност  

изолация стени 

Полиуретанови панели 

δ = 0,06 m W/mK, ≤0,036 

изолация стени 

Полиуретанови панели 

δ = 0,08 m W/mK, ≤0,027 

изолация покрив 

Минерална вата          δ 

= 0,10m W/mK, ≤0,038 

 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ Описание на СМР Мярка К-во /бр./ 

  

I. ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА СТЕНИ  

1 Доставка и монтаж на стенни 

полиуретанови панели с δ = 

0,06 m и  λ = 0,036 W/mK с 

включени крепежни елементи 

 
m

2 
 

694,00 

2 Доставка и монтаж на стенни 

полиуретанови панели с δ = 

0,08 m и и λ = 0,027 W/mK с 

включени крепежни елементи 

 
m

2 
 

122,00 
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3 Доставка и монтаж на метална 

конструкция за монтаж на 

стенни полиуретанови панели 

 
кг 

 
17740,00 

4 Полагане на термомост към 

стоманобетонов борд и фибран 

H=50 см и В=30 см и δ =5 см. 

околовръз на сградата – част от 

фасадата λ = 0,031 W/mK 

м 163,00 

5 Демонтаж на PVC прозорци и 

AL външни врати, монтиране 

върху стенните полиуретанови 

панели на фасадата, полагане 

на уплътнения и замазка на 

фуги 

м
2  

175,00 

6 Доставка и полагане на XPS 80 

мм с коефициент на 

топлопроводност λ = 0,031 

W/mK 

 
м

2 
 

60,00 

7 Доставка и монтаж на стиропор 

за запълване на фуги с  δ = 5 

см. по тухлена зидария λ = 0,04 

W/mK 

 
м

2 
 

160,00 

II. ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ 

1. Демонтаж на покрив от LT 

ламарина двустранно 
м

2 180,00 

2. Премахване на бордова шапка 

от поцинкована ламарина 
м

2 30,00 

3. Премахване на стара 

хидроизолация от покривна 

плоча 

м
2 165,00 

4. Къртене на замазка за наклони 

от покривна плоча и бордове 
м

2 165,00 

5. Премахване на съществуваща 

замазка и изолация от покриви 
м

2 990 

6. Полагане на армирана замазка 

за наклони, два пласта воалит и 

бордова обшивка на изолацията 

за покривна плоска плоча 

м
2 500,00 

7. Заготовка, доставка и монтаж 

на метална конструкция за 

покрив и ветрови връзки 

кг 10650,00 

8. Доставка и монтаж на 

покривни панели от 

минерална/каменна вата 

(негорими) с δ = 10 см. и 

 

 
м

2 

 

 
990 
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коефициент на 

топлопроводност λ = 0,038 

W/mK циментова замазка 

 
 

*за  разглеждане на офертите се допускат всички оферти, които отговарят на 

минималните технически и функционални характеристики. 


