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Приложение №4 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За изпълнение на СМР дейности по обособяване на многофункционално културно 

пространство по проект „ИННРете. Полюси на иновациите в селските общности“  

по процедура №BGRDNP001-19.607 Подбор на проектни предложения за 

вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 

„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ 

от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.“ 

 

Настоящата техническа спецификация е неразделна част от обявената от Сдружение „Местна 

инициативна група Бяла Слатина“ Покана за участие в пазарни консултации за определяне на 

стойността на разхода по проектно предложение, по което е предвидено изпълнение на СМР 

дейности по обособяване на многофункционално културно. Техническото предложение и 

Ценовото предложение на всеки оферент следва да бъдат изготвени съгласно настоящата 

Техническа спецификация, с която се обявяват параметрите, изискванията и условията на 

разходите, които МИГ Бяла Слатина ще заяви за финансиране по проекта.  

Подробно описание на предвидените СМР дейности за обособяване на многофункционално 

културно пространство по проекта е представено в табличката  „Количествена сметка по видове 

СМР. С ремонта не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. Дейностите 

обхващат основно вътрешен ремонт на помещенията, подмяна на дограма, доставка и монтаж 

на климатици. Помещенията се намират в двете крила на сграда „Културен дом“ с 

идентификатор 07702.501.1042.1, землище 07702, кадастрален район 501, поземлен имот 1042 с 

обща застроена площ 2448 кв.м.  

Предвид разпоредбите на чл. 151, ал.1, т.1 от ЗУТ за предвидените строително монтажни 

работи по проекта не се изисква издаване на  разрешение за строеж. 

 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР 

 

№ Наименование видове СМР Мярка Кол-во 

I. Помещение 1 - Пърформанс зала      

1 Демонтаж на стоманени платна на прозорци бр. 5,00 

2 Демонтаж на чугунени радиатори бр. 6,00 

3 Зидария с газобетонни блокчета 600/250/250 м2 20,00 

4 
Демонтаж стара дограма, доставка и монтаж на PVC дограма, цвят бял, 
стъклопакет мулти /4сезона/,  

м2 31,00 

5 Доставка и монтаж на мрежа против насекоми бр. 2,00 

6 Облицовка с гипсокартон на стени на метална конструкция м2 50,00 

7 Облицовка с гипсокартон на метална конструкция окачен таван м2 80,20 

8 Монтаж и демонтаж модулно инвентарно скеле м2 77,00 

9 Доставка и монтаж на минерална вата с деб.125мм. м2 129,00 

10 Доставка и полагане проводник ПВ 2х1мм2 м 30,00 

11 Демонтаж и монтаж на тяло за пожароизвестяване бр. 2,00 

12 Изкърпване на гипсова шпакловка м2 30,00 
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13 
 Топлоизолация по страници на прозорци XPS 20мм.,вкл.грунд, 
лепило,стъклофибърна мрежа, крепежни елементи,шпакловка 

м 30,00 

14 
Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа по хоризонтални ръбове 
на топлоизолации и мазилки 

м 22,00 

15 
Доставка и монтаж на фасаден ъгъл с мрежа по вертикални ръбове на 
топлоизолации и мазилки 

м 10,80 

16 Външна пръскана мазилка по страници до 30 см.с готова смес м 15,00 

17 Външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени м2 17,00 

18 Направа и разваляне на тръбно инвентарно фасадно скеле с вис.до 30м. 
м2 48,00 

19 Гипсова мазилка с готова смес с армировъчна мрежа м2 18,00 

20 Грундиране с готов грунд върху мазилка при ремонти м2 130,00 

21 Грундиране на стари стени и колони с латексов грунд м2 151,00 

22 Боядисване с латекс двукратно при ремонти м2 230,00 

23 Доставка лед панели 600х600 мм, 40W, 4000К,220-240V АС бр. 10,00 

24 Монтаж на осветително тяло в гипсокартон на таван бр. 10,00 

25 Зидария с газобетонни блокчета 600/250/250 м2 0,54 

26 Доставка и монтаж на ламиниран паркет м2 16,20 

27 Доставка и монтаж на подови первази от PVC м 20,00 

28 

Доставка и монтаж на сплит климатизатор с вътрешно тяло колонен тип - вкл. 
тръбен път, кондензни линни и кабелна комуникация: Климатизатор сплит 
система, колонен тип, вграден WiFi модул, DCInverter.Студова мощност: 12.5 kW 
(3.6-13.5)Отоплителна мощност: 13.5 kW (2.8-14.0)Консумирана мощност 
(Охл./От.): 4.2 / 4.2 kWSЕER/SCOP: 5.6/3.7Хладилен агент: Фреон R32 

бр.  2,00 

II. Помещение 2 - Конферентна зала      

1 Облицовка с гипсокартон на стени на метална конструкция м2 49,77 

2 Облицовка с гипсокартон на метална конструкция окачен таван м2 79,20 

3 Монтаж и демонтаж модулно инвентарно скеле м2 75,00 

4 Доставка и монтаж на минерална вата с деб.125мм. м2 126,68 

5 
Доставка и монтаж на  ъглов профил с мрежа по вертикални ръбове на  мазилки 
по колони 

м 71,40 

6 Изкърпване на гипсова шпакловка м2 6,55 

7 Грундиране с готов грунд върху мазилка при ремонти м2 126,68 

8 Грундиране на стари стени и колони с латексов грунд м2 66,00 

9 Боядисване с латекс двукратно при ремонти м2 192,17 

10 Доставка и полагане проводник ПВ 2х1мм2 м 24,00 

11 Демонтаж и монтаж на тяло за пожароизвестяване бр. 1,00 

12 Доставка лед панели 600х600 мм, 40W, 4000К,220-240V АС бр. 6,00 

13 Монтаж на осветително тяло в гипсокартон на таван бр. 6,00 

14 Демонтиране батерия за мивка бр. 1,00 

15 Разваляне на стенна облицовка от керамични плочки м2 1,20 

16 Гипсова мазилка с готова смес с армировъчна мрежа м2 1,20 

17 Подмяна на подова настилка с ламинат  м2 80,00 
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18 Доставка и монтаж на сплит климатизатор с вътрешно тяло колонен тип - вкл. 
тръбен път, кондензни линни и кабелна комуникация: Климатизатор сплит 
система, колонен тип, вграден WiFi модул, DCInverter.Студова мощност: 12.5 kW 
(3.6-13.5)Отоплителна мощност: 13.5 kW (2.8-14.0)Консумирана мощност 
(Охл./От.): 4.2 / 4.2 kWSЕER/SCOP: 5.6/3.7Хладилен агент: Фреон R32 

бр. 2,00 

III. Помещение 3 - Зала за културно-образователни дейности     

1 
Демонтаж стара дограма, доставка и монтаж на PVC дограма, цвят бял, 
стъклопакет мулти /4 сезона/ 

м2 10,80 

2 Доставка и монтаж на мрежа против насекоми бр. 1,00 

3 Външна пръскана мазилка по страници до 30 см.с готова смес м 6,20 

4 Външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени м2 4,74 

5 Направа и разваляне на тръбно инвентарно фасадно скеле с вис.до 30м. м2 30,00 

6 
 Топлоизолация по страници на прозорци XPS 20мм.,вкл.грунд, 
лепило,стъклофибърна мрежа, крепежни елементи,шпакловка 

м 6,20 

7 Облицовка с гипсокартон на стени на метална конструкция м2 15,30 

8 Облицовка с гипсокартон на метална конструкция окачен таван м2 79,20 

9 Монтаж и демонтаж модулно инвентарно скеле м2 75,00 

10 Доставка и монтаж на минерална вата с деб.125мм. м2 94,50 

11 
Доставка и монтаж на  ъглов профил с мрежа по вертикални ръбове на  мазилки 
по колони 

м 40,00 

12 Изкърпване на гипсова шпакловка  м2 21,70 

13 Грундиране с готов грунд върху мазилка при ремонти м2 94,50 

14 Грундиране на стари стени и колони с латексов грунд м2 72,38 

15 Боядисване с латекс двукратно при ремонти м2 166,88 

16 Доставка и монтаж на ламиниран паркет м2 75,17 

17 Доставка и монтаж на подови первази от PVC м 34,00 

18 Доставка и полагане проводник ПВ 2х1мм2 м 24,00 

19 Демонтаж и монтаж на тяло за пожароизвестяване бр. 1,00 

20 Доставка лед панели 600х600 мм, 40W, 4000К,220-240V АС бр. 6,00 

21 Монтаж на осветително тяло в гипсокартон на таван бр. 6,00 

22 Демонтиране батерия за мивка бр. 1,00 

23 Разваляне на стенна облицовка от керамични плочки м2 1,20 

24 Гипсова мазилка с готова смес с армировъчна мрежа м2 1,20 

25 Подмяна на подова настилка с ламинат  м3 80,00 

26 Доставка и монтаж на сплит климатизатор с вътрешно тяло колонен тип - вкл. 
тръбен път, кондензни линни и кабелна комуникация: Климатизатор сплит 
система, колонен тип, вграден WiFi модул, DCInverter.Студова мощност: 12.5 kW 
(3.6-13.5)Отоплителна мощност: 13.5 kW (2.8-14.0)Консумирана мощност 
(Охл./От.): 4.2 / 4.2 kWSЕER/SCOP: 5.6/3.7Хладилен агент: Фреон R32 

бр. 2,00 

IV. Помещение 4 - Демонстрационна зала за творчески ателиета      

1 
Демонтаж врата дървена, доставка и монтаж алуминиева врата, цвят "орех"    с 
размери 950х2000мм. 

м2 1,90 

2 Облицовка с гипсокартон на стени на метална конструкция м2 46,99 
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3 Облицовка с гипсокартон на метална конструкция окачен таван м2 79,20 

4 Монтаж и демонтаж модулно инвентарно скеле м2 70,00 

5 Доставка и монтаж на минерална вата с деб.125мм. м2 96,37 

6 Доставка и монтаж на минерална вата с деб.100мм. м2 29,82 

7 Изкърпване на гипсова шпакловка  м2 22,00 

8 
Доставка и монтаж на  ъглов профил с мрежа по вертикални ръбове на  мазилки 
по колони 

м 60,00 

9 Сваляне (разлепване ) на тапети (деколин) м2 38,46 

10 Гипсова изравнителна мазилка с деб. до 10мм. с готова смес м2 38,46 

11 Грундиране с готов грунд върху мазилка при ремонти м2 164,65 

12 Грундиране на стари стени с латексов грунд м2 29,82 

13 Боядисване с латекс двукратно при ремонти м2 194,47 

14 Доставка и полагане проводник ПВ 2х1мм2 м 24,00 

15 Демонтаж и монтаж на тяло за пожароизвестяване бр. 1,00 

16 Доставка лед панели 600х600 мм, 40W, 4000К,220-240V АС бр. 6,00 

17 Монтаж на осветително тяло в гипсокартон на таван бр. 6,00 

18 Демонтиране батерия за мивка бр. 1,00 

19 Разваляне на стенна облицовка от керамични плочки м2 1,20 

20 Гипсова мазилка с готова смес с армировъчна мрежа м2 1,20 

21 Обръщане около врати с гипсокартон м 5,40 

22 Доставка и монтаж ламиниран паркет при ремонти м2 0,50 

23 Доставка и монтаж на подови первази от PVC м 0,50 

24 

Доставка и монтаж на сплит климатизатор с вътрешно тяло колонен тип, вкл. 
тръбен път, кондензни линни и кабелна комуникация: Климатизатор сплит 
система, колонен тип, вграден WiFi модул, DCInverter.Студова мощност: 12.5 kW 
(3.6-13.5)Отоплителна мощност: 13.5 kW (2.8-14.0)Консумирана мощност 
(Охл./От.): 4.2 / 4.2 kWSЕER/SCOP: 5.6/3.7 Хладилен агент: Фреон R32 

бр. 1,00 

 

 

Изисквания към офертите:  

1. Оферентите в настоящите пазарни консултации трябва да подготвят своята оферта в 

съответствие с изискванията на Кандитата/ Възложителя;  

2. При изготвяне на офертите всеки оферент трябва да се придържа точно към обявените от 

Кандидата/ Възложителя условия;  

3. Офертите се изготвят на български език;  

4. Офертата се изготвя на бланка образец;  

5. Офертата и всички приложения към нея е необходимо да бъдат подписани от законния 

представител на оферента съгласно търговската му регистрация или от надлежно 

упълномощено/и лице/ а с изрично пълномощно, приложено в офертата в оригинал или 

нотариално заверено копие;  

6. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки оферент може да промени, да допълни 

или да оттегли офертата си;  

7. Представените образци и условията, описани в тях са задлжителни за оферентите. Офертите 

следва да са напълно съобразени с тези образци. 


