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РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

„ОСНОВЕН РЕМОНТ И САНИРАНЕ НА ФАСАДА НА СГРАДАТА НА РЕГИОНАЛНА 

РАДИОСТАНЦИЯ НА БНР - РРС СТАРА ЗАГОРА“ 

 

 

I. ПРЕДМЕТ 

Основен ремонт и саниране на лицевата фасада на сградата на регионална 

радиостанция на БНР в гр. Стара Загора. 

 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

1. Качеството на извършените СМР да бъде в съответствие с БДС, при спазване на 

действащите нормативни актове; 

2. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието 

на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно 

Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на 

Република България). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с 

декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от 

производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС; 

3. Гаранционните срокове са съгласно чл.160 ал.4 и ал. 5 от Закона за устройство на 

територията и чл. 20 и чл. 21 на Наредба № 2 от 2003 год. на Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството. 

4. Изпълнителят е за своя сметка да осигури спазването на изискванията на Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.03.2004 год. на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на труда и 

социалната политика за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

5. Извършените СМР ще се приемат от упълномощен представител на възложителя 

като се изготвят необходимите актове, протоколи и финансово – счетоводни документи. 

6. Непредвидените допълнително възникнали работи не могат да надвишават 5 % 

върху стойността на заложените СМР за обекта. 

 

III. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА 

Сградата на регионална радиостанция на БНР в гр. Стара Загора, бул. „Св. Княз Борис“ 

№ 75 е построена през 1934 г. и представлява масивна четириетажна сграда със сутерен. 

Пълен основен ремонт с преустройство е направен през 1972 г. След 2005 г. поетапно са 

подменени всички външни дограми с ПВЦ. През 2011 г. е направен ремонт на ламаринения 

покрив и хидроизолация на козирката над партера. През 2013 г. са обновени стените на 

партерния етаж, а през 2016 г. е санирана изцяло северната калканна стена на сградата. 

 

Състояние на сградата: 

Има много участъци с компрометирана мазилка около вертикалните водосточни 

тръби и сменените дограми. Необходима е реконструкция на вертикалната отводнителната 

система от покрива и подмяна на всички водосборни казанчета и вертикални тръби. 
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Целесъобразно е едновременно с реновирането на външните стени и ремонта на 

отводнителната система да се направи и саниране. 

 

Фасадите, които трябва да се ремонтират и санират имат следните параметри: 

1. Южна фасада с дължина 21,1 метра, с 18 бр. прозорци и 10 бр. монтирани 

климатика; 

2. Източна с дължина 30,2 метра, с 22 бр. прозорци и 18 бр. монтирани климатика. 

 

Височината на фасадите е 9,75 метра – измерена от козирката над партера до 

стрехата, а широчината на стрехата е 65 см. Основите на скелето трябва да се монтират на  

нивото на тротоара, който е на средно ниво 4,5 метра (от 3,2 метра до 5 метра) от козирката 

(широка 1,5 метра). 

 

IV. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

 

№ Вид на СМР Ед.мярка 
Общо 

количество 

1. 

Топлоизолация 50мм. Термогард EPS-F 18 кg на дюбели, вкл. 

дълбокопроникващ грунд, поставяне на ъглови и завършващи 

профили , PVC мрежа с презастъпване 5% и шпакловка върху 

стени. 

м2 312 

2. 
Топлоизолация 10мм. или 20мм. Термострен –XPS на дюбели, 

за обръщане около прозорци. 
м 100 

3. 
PVC мрежа с презастъпване 5% и шпакловка върху нея около 

прозорци, вкл. ъглови и завършващи профили  
м 334 

4. 
PVC мрежа с презастъпване 5% и шпакловка на  стреха, вкл. 

грундиране  
м2 35 

5. 
Бяла силикатна мазилка драскана 1.5 мм по фасади , стреха 

и около прозорци, вкл. грундиране 
м2 452 

6. Монтаж водооткапващ профил м 52 

7. Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле м2 620 

8. 
Демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на нови 

водосточна тръба ф 100 от поцинкована ламарина 
м 49 

9. 

Демонтаж, доставка и монтаж на водосборни казанчета. 

Водосборните казанчета трябва да не позволяват протичане на 

вода по стрехата и подпокривната конструкция при топене на 

сняг и лед. 

бр. 5 

10. Демонтаж и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази бр. 10 

11. 
Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази 

250мм – 21броя 
м 62 

12. 
Демонтаж на външни тела на климатични системи преди 

топлоизолация (в скоби бр. климатици втора употреба от тях). 
бр. 27 (3) 

13. 
Демонтаж, доставка и монтаж на комплект планки за външно 

тяло на климатик 
бр. 10 

14. 

Монтаж на външни тела на климатични системи след мазилка, 

с частично бандажиране на тръбни пътища и добавяне на 

дренаж 

бр. 27 

15. Изхвърляне на отпадъци на сметище   

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
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По отношение на посочените в указанията към обществената поръчка и техническите 

спецификации конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други 

технически референции, Възложителят признава за отговарящи на изискванията и 

еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. 

Възложителят приема удостоверения за регистрация или сертификати, издадени от органи, 

установени в Република България или в друга държава членка, в която кандидатът или 

участникът е установен.  

Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за 

участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска 

марка, патент, тип, произход, стандарт или производство да се чете и разбира „или 

еквивалент“. 

 

 

(п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Изготвил: Георги Ников – ръководител отдел „АДУС“ 


