
 

 

  

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на „Медицински Център I – 

Първомай“ ЕООД, гр. Първомай“ 

 

ВАЖНО !!! 

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на 

действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните 

проекти, БДС, EN или еквивалент, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на 

територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните 

условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали. 

 

I. ОПИСАНИЕ НА OБЕКТА 

Сградата на Медицински център I - Първомай е свързана чрез топла връзка със 

сградата на МБАЛ-Първомай. Представлява монолитна масивна стоманобетонова 

конструкция – колони, греди, плочи и стълбище с асансьорна клетка. До котата на първия 

етаж, ограждащите стени са монолитен стоманобетон, оформящи цокъла на сградата. 

Фасадните и преградните стени са изпълнени от тухлена зидария. Изградена е на три етажа 

със сутерен и плосък покрив. Състои се от два, свързани помежду си блока – блок А и блок 

Б, до които е осигурен достъп чрез монолитни : стълбище и рампа за инвалиди. На първия 

етаж са разположени необходимите помещения за спешна медицинска помощ, както и други 

медицински помещения и кабинети. На втория и третия етаж се помещават предимно 

лекарски кабинети по различни специалности, кабинети за доболнична медицинска помощ, 

лаборатории и др.  

В сградата са изградени и функционират всички необходими, за нормалното й 

функциониране, инсталации : водопроводна, канализационна, електро и отоплителна. 

Горивото за отопление е природна газ. 

Всички помещения са с естествена вентилация и осветление. 

Застроената площ на сградата е 986,7 квм и е въведена в експлоатация през 1976 г.. 

          За периода на експлоатация не са извършвани преустройства и реконструкции, 

променящи предназначението на помещенията и/или експлоатационните товари за сградата. 

 

Предстоящото строителство предвижда изпълнение на строително-монтажни работи, 

съставляващи енергоспестяващи мерки, вкл. и съпътстващите ги дейности, предписани в 

изготвеното енергийно обследване за сградата.  

Ще бъдат реализирани следните видове и количества СМР : 

- СМР по изпълнение на МI „Топлинно изолиране на външни стени“ : 

-  
№ Наименование М-ка К-во 

1 2 3 4 

1 ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО З0 

М м2  2 000.000 

2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСАДНИ 

ПРЕДПАЗНИ МРЕЖИ м2  2 000.000 

3 ОЧУКВАНЕ НА ВАРО-ЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА 

ПО ФАСАДА м2   920.000 



4 ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ВАРО-ЦИМЕНТОВА 

МАЗИЛКА ПО ФАСАДА м2   920.000 

5 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ   EPS 8 СМ м2  1 346.000 

6 ШПАКЛОВКА ПО ФАСАДНИ СТЕНИ м2  1 346.000 

7 ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД ВЪРХУУ 

МАЗИЛКА м2  1 346.000 

8 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЬНШНА ПОЛИМЕРНА 

МАЗИЛКА ПО СТЕНИ м2  1 346.000 

9 ОФОРМЯНЕ НА ЦОКЛИ м2   221.000 

10 РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ  НА  СТРОИТЕЛНИ 

ОТПАДЪЦИ м3   5.000 

11 НАТОВАРВАНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ И 

ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 10 КМ. м3   5.000 

 

- СМР по изпълнение на МII „Подмяна на дървена и метална дограма с РVC-

стъклопакет“ 

 
№ Наименование М-ка К-во 

1 2 3 4 

1 ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДОГРАМА м2   645.800 

2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА 

ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ С КОЕФИЦИЕНТ НА 

ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ λ≤1.70 W/m2K  м2   645.800 

3 ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ - 

ВЪНШНО м  1 601.640 

4 ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ - 

ВЪТРЕШНО м  1 601.640 

5 ВЪНШНО БОЯДИСВАНЕ ПО СТРАНИЦИ ДО 

20СМ м  1 601.640 

6 ВЪТРЕШНО БОЯДИСВАНЕ ПО СТРАНИЦИ ДО 

20СМ м  1 601.640 

7 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНА 

ДЪСКА ДО 24 см ВЪН м   370.000 

8 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНА 

ДЪСКА ДО 24 см ВЪТРЕ м   370.000 

9 РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ  НА  СТРОИТЕЛНИ 

ОТПАДЪЦИ-стара дограма м3   3.000 

10 НАТОВАРВАНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ И 

ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 10 КМ. м3   3.000 

12 СТЪРГАНЕ НА ЛАТЕКСОВИ И ФАСАДНИ БОИ 

ПО СТЕНИ И ТАВАНИ м2   300.000 

13 ИЗКЪРПВАНЕ НА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И 

ТАВАНИ м2   300.000 

14 ГРУНДИРАНЕ  ЗА БОЯДИСВАНЕ м2   300.000 

15 ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ СТЕНИ И ТАВАНИ м2   300.000 

 

- СМР по изпълнение на МIII „Повишаване ефективността на системата за 

отопление“ 

 
№ Наименование М-ка К-во 

1 3 4 5 

1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЦИРКУЛАЦИОННИ 

ПОМПИ ДЕБИТ 6 М3/h, 4 m воден стълб бр.   2.000 

2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ 

РАДИАТОРНИ РЕБРА 500 MM  бр.   900.000 

3 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕРМОСТАТНИ 

ВЕНТИЛИ бр.   85.000 



4 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОМЕРИ бр.   3.000 

5 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЕКТОРИ бр.   3.000 

6 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА МНОГОСЛОЙНА 

С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ф40 м   240.000 

7 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА МНОГОСЛОЙНА 

С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ф32 м   210.000 

8 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА МНОГОСЛОЙНА 

С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ф20 м   180.000 

9 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА МНОГОСЛОЙНА 

С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ф16 м   110.000 

10 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА PPR Ф110 м   45.000 

11 АДАПТОРИ, ГОФРЕ, ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛИ, 

КОНЗОЛИ, НИПЕЛИ, ТЕТКИ, УДЪЛЖЕНИЯ, 

ФИТИНГИ, ДЮБЕЛИ, СКОБИ, ХОЛЕНДРИ, 

КОЛЕНА И ДР. АКСЕСОАРИ-ДОСТАВКА И 

МОНТАЖ бр.   1.000 

12 ГАЗОВ АНАЛИЗ И НАСТРОЙКА НА ГОРИВЕН 

ПРОЦЕС бр.   1.000 

13 ТОПЛА ПРОБА И ХИДРАВЛИЧНА НАСТРОЙКА м   1.000 

 

За сградата има разработени и предоставени като Приложения към настоящата 

документация : 

1.1 Инвестиционен проект по части : 

-архитектура; 

-конструктивна; 

-електро; 

-ОВК; 

-Пожарна безопасност; 

-ПБЗ; 

-ПУСО; 

-Енергийна ефективност; 

              1.2 Обследване за енергийна ефективност, вкл доклад, резюме и сертификат 

 

Въз основа на изготвения и одобрен инвестиционен проект е издадено Разрешение за 

строеж № 44/04. 06. 2014 г., както и Заповед № 4/19. 04. 2016 г. за допълването му. 

 

1. Изпълнение на СМР 

Общи изисквания 

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от 

ЗУТ и започва след подписване на протокола за откриване на строителната площадка 

съгласно образеца към Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях се определят от 

изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от задълженията, уредени в Техническата 

спецификация за изпълнение на обществената поръчка, както и в проекта на договор за 

изпълнение на обществената поръчка. 

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната 

компетентност) изпълнява СМР в съответствие с одобрения инвестиционен проект и 



издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от 

ЗУТ. 

По време на изпълнението на СМР, лицензиран консултант за строителен надзор (чл. 

166 от ЗУТ), въз основа на сключен договор за строежа, ще упражнява строителен надзор 

съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 

(приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване, от участниците, на 

съответните актове и протоколи по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството.   

Предвид обстоятелството, че предмет на интервенцията е лечебна сграда, в която е 

недопустимо прекъсване на работния процес, то следва да се предвидят мерки по 

обезопасяване, целящо едновременно изпълнение на СМР и нормално функциониране на 

сградата като болнично заведение. В тази връзка следва да се предвидят и мерки за 

осигуряване на безпрепятствен достъп и присъствие до/в сградата. 

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, и добрите строителни 

практики в България и в Европа. 

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 инвестиционен 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 на Изпълнителя, същият да ги 

отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на Възложителя и до приемане на 

работите от негова страна и от съответните държавни институции. 

Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички 

предписания в Заповедната книга се приемат и изпълняват само, ако са одобрени и 

подписани по установения законов ред. 

Изисквания относно осигуряване на 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 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 строителството на обекта, 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 

РБългария, по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания 

и други, свързани със строителството нормативни документи. 



Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи 

План за безопасност и здраве за строежа.  

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. 

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. 

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 работите, да 

контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на 

дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В 

случай на 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. 

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. 

Текущ контрол върху строителните работи по време на строителния процес 

Текущият контрол, от страна на Изпълнителя, на строително-монтажните работи 

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

осъществяван съобразно предложеното от Изпълнителя в Техническото му предложение от 

офертата. 

Всички измервания и изпитвания се извършват от Изпълнителя, който съхранява 

резултати от тях . 

 Контролът върху строителните дейности се упражнява от страна на изпълнителя-

пряко от техническия ръководител на обекта; от страна на лицето упражняващо строителен 

надзор на обекта и от страна на Възложителя, чрез съответни длъжностни лица. 

 При изпълнение на строителството, изпълнителят е длъжен да изхвърля всички 

отпадъци, резултат на дейността му, за своя сметка в съответствие с приложимите 

национални нормативни изисквания до легитимни депа за отпадъци и по начин, 

предварително одобрен от възложителя. 

 Материалите и оборудването, необходими за изпълнение на поръчката се доставят на 

мястото на обекта изцяло от и за сметка на изпълнителя. Евентуално нанесени повреди по 



пътната/уличната мрежа при транспортирането им, или пък увреждане на околното 

пространство/терена в зоната на строителство се възстановяват изцяло от и за сметка на 

изпълнителя. 

 Постоянен контрол върху изпълнението на СМР по време на целия строителен процес 

от откриване на строителна площадка до предаване на обекта за експлоатация ще се 

осъществява относно : 

-съответствието на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените книжа 

и КСС; 

-съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в инвестиционния 

проект, техническата спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.; 

- проверка на сроковете в съответствие с представения, от изпълнителя и приет от 

възложителя, линеен календарен график. 

Начин на измерване и доказване на количеството на изпълнени СМР 

 Изпълнените количества СМР се измерват на място, описват и изчисляват в 

съответствие с одобрения инвестиционен проект. При налагащи се промени спрямо 

първоначално одобрен проект се записва заповед в заповедната книга на обекта от 

оправомощените от закона лица. 

 Извършените работи се отразяват в подробна количествена сметка и съответни 

документи по Наредба 3 към ЗУТ. Същите се удостоверяват с подписите на длъжностните 

лица от страна на изпълнителя, строителния надзор и възложителя. Одобрените и заверени 

видове и количества СМР са основание за плащане на база Протокол за установяване и 

приемане на изпълнение видове и количества натурални строително-монтажни работи /акт 

обр. 19/. 

Допустимо е в процеса на работа да бъдат използвани т.нар в общостроителната 

практика „заменителни таблици“, в случай, когато количеството на даден вид работа е в 

посока на намаление/увеличение спрямо упоменатото по-горе. Промяната се доказва и 

удостоверява от съответните длъжностни лица на изпълнителя, възложителя и строителния 

надзор. 

 Всички дейности на обекта се изпълняват в съответствие с приложимите национални 

нормативни изисквания. 

 В случай, че изпълнителят извършва СМР чрез подизпълнители, последните са 

длъжни да спазват всички приложими изисквания за безопасност. На обекта следва да 

работят само лица, които притежават съответната професионална квалификация и отговарят 

на изискванията за изпълняваната от тях работа. 

Изисквания за съдържание на представения Линеен график : 

  Линеен график за изпълнение на поръчката трябва да съдържа планираните етапи за 

изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката, вкл на подготовка и предаване на 

обекта на Възложителя.  

Отделно от това, в линейния графика трябва да са посочени планираните етапи на 

отчитане на изпълнените натурални видове и количества СМР/актуване. 

В представения линеен график, за изпълнение на обекта, трябва да бъдат обхванати 

всички дейности/СМР, предмет на поръчката, като се посочи :  Нвр за всяка от тях; брой и 

квалификация на звеното-работници и необходимите човекодни. Необходимо е също да бъде 

показана обезпечеността на всеки вид СМР с необходимата механизация-по количество и 

видове, както и продължителността за всеки вид СМР, вкл начало и край. 



Важно !!!!! Под понятието „етап на отчитане на изпълнените натурални видове и 

количества СМР/актуване“ следва да се разбира окончателното изпълнение на всички видове 

и количества СМР, вкл и съпътстващите такива, касаещи/отнасящи се към съответната 

енергоспестяваща мярка. 

Линейният график следва да обосновава предложения, от участника, срок за 

изпълнение на поръчката. В противен случай офертата се отстранява. 

 Участник, чийто линеен график има липсващи елементи и/или не съответства на  

техническата спецификация или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се 

отстранява.  

 

2. Общи изисквания към материалите: 

Всяка доставка, на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на 

строителни продукти за обекта,  която съответства на европейските технически норми, 

трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружена от ЕО декларация за 

съответствие, както и 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 и само 

такива, които са заложени в инвестиционния проект със съответните им технически 

характеристики. 

Всяка доставка се контролира от Консултанта, упражняващ строителен надзор на 

строежа. 

За основните строителни продукти, които ще бъдат вложени в строежа, за да се 

постигне основното изискване по чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ за икономия на енергия и 

топлосъхранение - енергийна ефективност, Изпълнителят представя мостри. Мострите се 

одобряват от лицето, упражняващо строителен надзор. 

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

на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя. 

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в инвестиционния 

проект и отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. 

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в 

строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни.  

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

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат 

отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на 

Възложителя. 

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите, трябва да са 

годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към 

строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да 

отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по 

отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за 

вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране. 



3. Специфични технически изисквания към топлофизичните характеристики на 

строителните продукти за постигане на енергоспестяващия ефект в сградите. 

 

3.1.За намаляване на разхода на енергия и подобряване на енергийните 

характеристики на сградата, следва да се предвиждат топлоизолационни продукти, 

чиито технически характеристики съответстват на нормативните изисквания за 

енергийна ефективност в сградите. Връзката между изискването за икономия на 

енергия и съответните продуктови области, повлияни от това изискване е 

направена в табл. 1: 

Таблица 1 

Съответствие на продуктовите области с показателите за разход на 

енергия, регламентирани в националното законодателство по енергийна 

ефективност 

А. Продуктови области, които са обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 г. 

Код на 

област* 
Продуктова област 

Връзка с показатели за разход на енергия от 

наредбата за енергийните характеристики на 

сградите 

2 

Врати, прозорци, капаци, врати 

за промишлени и търговски 

сгради и за гаражи и свързаният с 

тях обков 

коефициент на топлопреминаване през 

прозорците (W/ m
2
K) 

топлинни загуби от топлопреминаване към 

околната среда (kW) 

топлинни загуби от инфилтрация на външен 

въздух (kW) 

4 

Продукти за топлоизолация. 

Комбинирани изолационни 

комплекти/системи 

коефициент на топлопреминаване през външните 

стени (W/ m
2
K) 

топлинни загуби от топлопреминаване към 

околната среда (kW) 

14 
Дървесни плочи (панели) и 

елементи 

коефициент на топлопреминаване през външните 

стени (W/ m
2
K) 

17 

Зидария и свързани с нея 

продукти. блокове за зидария, 

строителни разтвори, стенни 

връзки 

коефициент на топлопреминаване през външните 

стени (W/ m
2
K) 

топлинни загуби от топлопреминаване към 

околната среда (kW) 

22 
Покривни покрития, горно 

осветление, покривни прозорци и 

спомагателни продукти, 

коефициент на топлопреминаване през 

прозорците (W/ m
2
K); 

коефициент на топлопреминаване през покрива 



покривни комплекти (W/ m
2
K) 

топлинни загуби от инфилтрация на външен 

въздух (kW) 

25 Строителни лепила 

коефициент на топлопреминаване през външните 

стени (W/ m
2
K) 

топлинни загуби от топлопреминаване към 

околната среда (kW) 

27 

Устройства за отопление  

(отоплителни тела от всякакъв 

тип като елементи от система) 

- коефициент на полезно действие на преноса на 

топлина от източника до отоплявания и/ или 

охлаждания обем на сградата (%); 

- коефициент на полезно действие на генератора 

на топлина и/ или студ (%); 

34 

Строителни комплекти, 

компоненти, предварително 

изготвени елементи 

общ годишен специфичен разход на енергия за 

отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 

осветление и уреди (kWh/ m2); 

Б. Продуктови области, които не са обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 – 

продукти, потребяващи енергия, за които в делегирани регламенти на Европейската 

комисия са определени изисквания във връзка с изпълнението на Директива 

2010/30/ЕС 

1 Лампи за осветление 
общи специфични топлинни загуби/ притоци (W/ 

m
3
) 

2 Автономни климатизатори 

коефициент на трансформация на генератора на 

топлина и/ или студ 

топлинна мощност на системата за отопление 

(kW) 

топлинна мощност на системата за охлаждане 

(kW) 

общ годишен специфичен разход на енергия за 

отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 

осветление и уреди (kWh/m
2
) 

3 

Водогрейни котли за отопление и 

БГВ (вкл. изгарящи пелети и 

дърва) 

топлинна мощност на системата за отопление 

(kW); 

общ годишен специфичен разход на енергия за 

отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 

осветление и уреди (kWh/m
2
) 



 

Продуктови области, обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 г. 

4 Слънчеви колектори 

топлинна мощност на системата за гореща вода 

(kW) 

общ годишен специфичен разход на енергия за 

отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 

осветление и уреди (kWh/m
2
) 

5 Абонатни станции (комплекти) 

топлинна мощност на системата за отопление 

(kW) 

топлинна мощност на системата за БГВ (kW) 

общ годишен специфичен разход на енергия за 

отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 

осветление и уреди (kWh/m
2
 

6 
Водоохлаждащи агрегати и 

въздухоохладители 

общ годишен специфичен разход на енергия за 

отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 

осветление и уреди (kWh/m
2
) 

7 Термопомпи (комплекти) 

общ годишен специфичен разход на енергия за 

отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 

осветление и уреди (kWh/ m
2
 

9 Рекуператори на топлина 

общ годишен специфичен разход на енергия за 

отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 

осветление и уреди (kWh/m
2
) 

Таблица 2 Технически спецификации в конкретната продуктова област 

N
o
 Продуктова област Продукти Стандарти в конкретната тематична област 

1 

Врати, прозорци, 

капаци, врати за 

промишлени и 

търговски сгради и 

за гаражи и 

свързаният с тях 

обков 

 

 

 

Сглобяеми 

готови за 

монтаж 

елементи 

БДС EN 13241-1:2003+A1 - Врати за промишлени и 

търговски сгради и за гаражи 

стандарт за продукт или еквивалент 

БДС EN 14351-1/NА - Врати и прозорци  

стандарт за продукт, технически характеристики  

Част 1: Прозорци и външни врати без 

характеристики за устойчивост на огън и/или 

пропускане на дим или еквивалент 

БДС ISO 18292 - Енергийни характеристики на 

остъклени системи за жилищни сгради или 



еквивалент 

 

2 

Продукти за 

топлоизолация. 

Комбинирани 

изолационни 

комплекти/системи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полистирени 

Вати 

Дървесни  

Влакна 

Минерални 

топлоизолационни 

плочи 

БДС EN 13163 - Топлоизолационни продукти за 

сгради продукти от експандиран полистирен (EPS), 

произведени в заводски условия или еквивалент 

БДС EN 13164 - Топлоизолационни продукти за 

сгради продукти от екструдиран полистирен (XPS), 

произведени в заводски условия или еквивалент 

БДС EN  13166 - Топлоизолационни продукти за 

сгради продукти от твърд пенофенопласт (PF), 

произведени в заводски условия или еквивалент 

БДС EN 13167 - Топлоизолационни продукти за 

сгради продукти от пеностъкло (cg), произведени в 

заводски условия или еквивалент 

БДС EN 13168 – Топлоизолационни продукти на 

сгради Продукти от дървесна вата (WW) 

произведени в заводски условия или еквивалент 

БДС EN 13169 -Топлоизолационни продукти за 

сгради продукти от експандиран перлит (EPB), 

произведени в заводски условия или еквивалент 

БДС EN 13170 - Топлоизолационни продукти за 

сгради продукти от експандиран корк (ICB), 

произведени в заводски условия или еквивалент 

БДС EN 13171 - Топлоизолационни продукти за 

сгради продукти от дървесни влакна (WF), 

произведени в заводски условия или еквивалент 

БДС EN 13162 - Топлоизолационни продукти за 

сгради. продукти от минерална вата (MW), 

произведени в заводски условия или еквивалент 

БДС EN ISO 13788 -Хигротермални характеристики 

на строителни компоненти и строителни елементи. 

Температура на вътрешната повърхност за 

предотвратяване на критична влажност на 

повърхността и конденз в пукнатини. Изчислителни 

методи (ISO/DIS 13788-2011) или еквивалент 

БДС EN ISO 14683 – Топлинни мостове в 

строителните конструкции. Коефициент на линейно 

топлопреминаване. Опростени методи и и 

ориентировъчни изчислителни стойности или 



еквивалент 

ЕТО 05-093 Минерални топлоизолационни плочи 

или еквивалент 

3 

Зидария и 

свързани с нея 

продукти. блокове 

за зидария, 

строителни 

разтвори, стенни 

връзки 

 

 

 

 

 

 

 

Тухли 

Камък 

Газобетон 

БДС EN 771-1 +А1 – Изисквания за блокове за 

зидария или еквивалент 

БДС EN 771-1/NА - Изисквания за блокове за 

зидария Част 1: Глинени блокове за зидария  

Национално приложение (NА) или еквивалент 

БДС EN 771-2 - Изисквания за блокове за зидария 

Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария или 

еквивалент 

БДС EN 771-2/NА - Изисквания за блокове за 

зидария Част 2: Калциево-силикатни блокове за 

зидария или еквивалент 

БДС EN 771-4 +А1 - Изисквания за блокове за 

зидария Част 4: Блокове за зидария от автоклавен 

газобетон или еквивалент 

БДС EN 771-4/NА - Изисквания за блокове за 

зидария Част 4: Блокове за зидария от автоклавен 

газобетон или еквивалент 

БДС EN 771-5/NА - Изисквания за блокове за 

зидария или еквивалент 

Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък 

БДС EN 771-6/NА - Изисквания за блокове за 

зидария или еквивалент 

Част 6: Блокове за зидария от естествен камък 

БДС EN 1745 – Зидария и продукти за зидария 

Методи за определяне на изчислителни топлинни 

стойности или еквивалент 

4 

Покривни 

покрития, горно 

осветление, 

покривни прозорци 

и спомагателни 

продукти, 

покривни 

комплекти 

Стъкло и  

Рамки от 

PVC или  

Алуминий 

или дърво 

БДС EN 1304/NA - Глинени покривни керемиди и 

приспособления или еквивалент 

 



 

3.2.Технически изисквания към топлофизични характеристики на доставени на 

строежа продукти за топлоизолация от: полистироли - експандиран (EPS) и 

екструдиран (XPS) и вати, както и топлоизолационни комплекти (системи) с 

такива продукти 

 

Препоръчва се техническите спецификации за строителство да се съставят за 

топлоизолационни комплекти стандартна или висока технология, която включва най-малко 

следните елементи: 

 Стабилизиран фасаден експандиран полистирол, с коефициент на топлопроводност λ 

≤ 0,035 W/mK, със съответна плътност при определени условия на изпитване.  

или 

 Стабилизиран фасаден екструдиран полистирол, с коефициент на топлопроводност λ 

≤ 0,033 W/m.K, със съответна плътност при определени условия на изпитване. 

или 

 Фасадни плоскости от минерална вата - λ ≤ 0,045 W/m.K, със съответна плътност при 

определени условия на изпитване. 

или 

 Топлоизолационни продукти от пенополиуретан с плътност, съответстваща на - 

коефициент на топлопроводност  λ ≤ 0,029 W/m.K при определени условия на 

изпитване. 

 Минерални топлоизолационни плочи - λ ≤ 0,038 W/m.K, при определени условия на 

изпитване. 

 еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи, 

съвместима с конкретната топлоизолационна система и основния топлоизолационен 

продукт; 

 еластична лепилно-шпакловъчна прахообразна смес за лепене и шпакловане на 

топлоизолационни плочи от EPS, за шпакловане на основи от цимент, сглобяеми 

елементи от бетон, мазилки на циментова основа, термоизолиращи мазилки, за 

декоративни детайли; 

 армираща стъклотекстилна мрежа с алкалоустойчиво покритие за вграждане в 

топлоизолационната система, съвместима с предлаганата топлоизолационна система; 

 импрегнатор-заздравител на дисперсна основа, предназначен за основи, които ще 

бъдат третирани с продукти от групата на акрилни, силикатни или силиконови 

продукти според конкретното предназначение; 

 отлично защитно и декоративно покритие за външни и вътрешни повърхности, 

комбинация от акрилен и силиконов полимер, подбрани инертни материали с 

различен гранулометричен състав, добавки, подпомагащи по-бързото съхнене на 



продукта, както и оцветители с висока устойчивост към UV лъчи и лоши климатични 

условия, съдържащи специални антибактериални добавки срещу мухъл и лишеи. 

Паропропусклива и водоотблъскваща мазилка съгласно архитектурен проект на 

сградата. 

Дебелината на топлинната изолация от съответния вид се оразмерява в работния 

проект в част „Енергийна ефективност“ и се съобразява с техническите параметри, заложени 

за съответната енергоспестяваща мярка в енергийното обследване. За изчисляване на 

коефициента на топлопреминаване U (W/m
2
K) проектните стойности на коефициента на 

топлопроводност (λ, W/m.K) се определят в съответствие с БДС EN ISO 10456 „Строителни 

материали и продукти. Процедури за определяне на декларирани и проектни топлинни 

стойности.“ или еквивалент 

Проектните стойности на коефициента на топлопроводност може да се определят по:  

1. декларирани стойности, обявени по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за 

условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, 

както следва: 

а) да е декларирана еквивалентността на условията при изпитването, при които са 

получени декларираните стойности, в съответните с продуктовите хармонизирани стандарти; 

б) измерванията да са проведени при условията на изпитване съгласно БДС EN ISO 

10456 или еквивалент,  в т.ч. дебелина и плътност за идентификация на образеца за 

изпитване, препоръчителна температура на изпитването (10 °С или 23°С), най-ниско 

съдържание на влага, изразено в масови части и достигнато чрез изсушаване на образеца, 

съдържание на влага в състояние на равновесие при температура 23°С и относителна 

влажност на въздуха 50 %, възраст (стареене) на образеца;  

2. измерени стойности (директно измерени или получени индиректно чрез използване 

на установено съответствие (корелация) с друг технически показател (например плътност); 

измерванията трябва да съответстват на условията на изпитване съгласно БДС EN ISO 10456, 

или еквивалент в т.ч. дебелина и плътност за идентификация на образеца за изпитване, 

препоръчителна температура на изпитването (10 °С или 23 °С), най-ниско съдържание на 

влага, изразено в масови части и достигнато чрез изсушаване на образеца, съдържание на 

влага в състояние на равновесие при температура 23 °С и относителна влажност на въздуха 

50 %, възраст (стареене) на образеца; хигротермалните характеристики на строителните 

материали и продукти се определят съгласно БДС EN 12 572; или еквивалент 

3. таблични (стандартизирани) стойности – типични стойности, които може да се 

отчитат от информационно приложение № 4 от Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна 

ефективност на сгради или от други официални източници, когато в приложението няма 

конкретна информация за продукта; когато е даден набор от стойности в зависимост от 

плътността, може да се използва интерполация на стойностите. 

Строителството да бъде изпълнено с продукти, чиито характеристики и показатели 

съответстват на заложените технически параметри в енергийното обследване и които 

отговарят на всички нормативни изисквания за предлагането им на българския пазар и на 

предвидената им употреба.  



Поощрява се използването и на нови технологии с доказани техническа и 

икономическа целесъобразност и екологосъобразност, с които се гарантира постигането на 

изчисления, в енергийното обследване, енергоспестяващ ефект.   

Посочените по-горе видове топлоизолационни продукти и техническите им 

характеристики са препоръчителни и не изчерпват приложението на други подобни 

продукти, които също отговарят на приложимите нормативни изисквания и стандарти и имат 

енергоспестяващ ефект при предвидената им употреба (предназначение). 

Изчисленията, направени в част „Енергийна ефективност“ на инвестиционния проект 

са задължителни за спазване от строителя при изготвяне на офертата за изпълнение на 

топлинна изолация на сградата. Изпълнението на архитектурно-строителните детайли, 

разработени в част архитектурна са също задължителни за строителя, като корекции на 

архитектурно – строителните детайли се извършват съгласно предвидения законов ред.  

3.3.Технически изисквания към доставени на строежа комплекти от сглобени 

прозорци и врати, които ще се монтират върху фасадите на сградите. 

В съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, на 

етапа на изпълнение на строителството доставените на строежа комплекти трябва да бъдат 

придружени с декларация за съответствие от изпитване на типа за доказване на 

съответствието на продукта с БДС EN 14351-1:2006 и БДС  EN ISO 10077-1:2006 или 

еквивалент, която съдържа най-малко следната информация за: 

 коефициента на топлопреминаване на сглобения образец (Uw) в W/m2K; 

 коефициента на топлопреминаване на остъкляването (Ug) в W/m2K; 

 коефициента на топлопреминаване на рамката (Uf) в W/m2K; 

 коефициента на енергопреминаване на остъкляването (g); 

 радиационните характеристики - степен на светлопропускливост и спектрална 

характеристика; 

 въздухопропускливостта на образеца; 

 водонепропускливостта; 

 защитата от шум. 

 

4. Строително – технически норми и правила. Общи изисквания към строежите. 

Извършването на СМР се изпълнява въз основа на Националното законодателство в 

областта на енергийната ефективност в сградния сектор и включва следните по-важни 

нормативни актове: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната стандартизация и 

др. Законовите и подзаконовите нормативни актове постоянно се хармонизират с правото на 

Европейския съюз Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите, 

Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, 

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 добрите европейски практики. 

Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище 

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

за енергийна ефективност, са както следва: 

На основание на ЗУТ: 

• Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради; 

• Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 

• Наредба № РД-02-20-2 от 8 юни 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и 

приемане на хидроизолационни системи на строежите. 

• Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти; 

• Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти; 

На основание на ЗЕЕ: 

• Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради 

•  Наредба № Е-РД-04-2 от 22 януари 2016 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите 

• Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на 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 № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 

2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.  



Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за 

трайно влагане в строежите, обекти по проекта: 

Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти, основните изисквания към строежите по чл. 169, 

ал. 1 ЗУТ са изискванията, при изпълнението на които се постига осигуряване на 

безопасността и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването на 

околната среда и имуществото и които се отнасят до предвидими въздействия. 

Съществените изисквания към строежите, които могат да повлияят върху 

техническите характеристики на строителните продукти, са: 

1. механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност); 

2. безопасност при пожар; 

3. хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 

4. безопасна експлоатация; 

5. защита от шум; 

6. икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност). 

С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и 

материали, които се влагат при изпълнението на СМР по проекта, трябва да имат оценено 

съответствие съгласно горепосочената наредба. 

Строежът трябва да бъде изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за 

хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда 

при: 

• отделяне на отровни газове; 

• наличие на опасни частици или газове във въздуха; 

• излъчване на опасна радиация; 

• замърсяване или отравяне на водата или почвата; 

• неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци; 

наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа. 

 

 


