
 

 

Teхническа спецификация 
 

За провеждане на процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на 

глава осем “a” от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Основен ремонт на 

недвижим имот, надходящ се в гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 42, вх. 

А, предназначен за административни помещения на областен военен отдел –Велико 

Търново“ 

 1.Предмет на поръчката   Основен ремонт на недвижим имот, надходящ се в гр. 

Велико Търново, ул. „Никола Габровски“   № 42, вх. А, предназначен за 

административни помещения на областен военен отдел –Велико Търново“ 

При изпълнение на поръчката кандидатът следва да спазва техническите условия 

от процедурата и действащите национални и международни стандарти за 

качество.  
2. Обща прогнозна стойност на поръчката:   150000лв. (  сто и петдест  хиляди ) без 

ДДС или 180 000,00лв. (сто и осемдест хиляди  ) с начислено ДДС.  

3. Място на изпълнение. 

гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“   № 42, вх. А, предназначен за  

административни помещения на областен военен отдел –Велико Търново“ 

4.Срок за изпълнение: 

не по-малко от 30  календарни дни и не повече от 150 календарни дни 

4. Видове работи  

№ Наименование ед. м Колич

ество 

Техническа спецификация 

   част: АРХИТЕКТУРНА       

  ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ       

1 Демонтаж на врати  бр 4,00 еднокрили, дървени вътрешни 

/изваждане от зид/ включително 

пренасяне на разстояние от 30м. 

2 Демонтаж на прозорци / бр 2,00 Дървени изваждане от зид 

включително пренасяне на 

разстояние от 30м. 

3 Натоварване и транспорт 

на демонтирана дървена 

дограма 

м2 12,00 Ръчно товарене и разтоварване 

на дограмата , включително 

осигуряване на транспортно 

средство 

4 Демонтаж на железни  

витрини 

кг 1420,0

0 

Ръчно с помощта на 

инструменти 

5 Демонтаж на железни 

решетки пред прозорци 

кг 89,50 Ръчно с помощта на 

инструменти 

6 Пренасяне, натоварване и 

превоз на демонтирани 

железарски работи 

кг 1509,5

0 

Ръчно товарене и разтоварване 

на дограмата , включително 

осигуряване на транспортно 

средство 

8 Демонтаж на дървена 

обшивка 

м2 5,80 Демонтажна дървени елементи 

по колони и фасада 



 

 

9 Разрушаване на тухлена 

стена  

м2 5,70 тухлена стена с дебелина 1/2 

тухла за ревизия на 

инсталационен пакет и тоалетна 

10 Просичане на отвори за 

врати  

м2 18,90 в тухлена стена с дебелина 1 

тухла 

11 Просичане на отвори за 

врати   

м2 16,00 тухлена стена с дебелина 1/2 

тухла 

12 Демонтаж на фаянсова 

облицовка 

м2 0,90 Демонтаж на фаянсова 

облицовка около мивки 

13 Демонтаж на настилка  м2 73,20 Демонтаж на настилка от 

теракотни плочи 

14 Демонтаж на настилка  м2 60,90 Демонтаж на настилка от 

линолеум 

15 Изчукване на мозайка м3 0,80 Изчукване на мозайка, 

включително пълнеж под нея до 

плоча в санитарен  възел 

16 Разбиване на мозайка м2 23,10 Разбиване на подаване на 

мозайка 

17 Разбиване на циментова 

замазка  

м2 134,10 Подови  настилки до плоча 

18 Пренасяне, натоварване и 

извозване на строителни 

отпадъци 

м3 3,60 Ръчно товарене и разтоварване 

  НОВИ СМР       

  зидарии       

19 Дозиждане и зазиждане с 

тухлена зидария  

м2 23,70 с 1/2 тухла от единични 

решетъчни тухли с ниско обемно 

тегло на  вароциментов р-р 

20 Тухлена зидария  м3 7,70 с дебелина 1 тухла от решетъчни 

тухли с ниско обемно тегло на 

вароциментов разтвор 

21 Зазиждане с тухлена 

зидария  

м3 0,40 С дебелина  1 тухла на циментов 

разтвор, плътна тухла 

  гипскартонови стени       

22 Преградни стени  м2 65,90 с дебелина 15см , щендерен 

профил 100мм ,минерална вата 

5см и гипскартонови плоскости 

2х12.5мм,включително закладни 

части, шпахловка и ълозащитни 

шини и каси за врати 



 

 

23 Преградни стени  м2 26,60 с дебелина 15см , щендерен 

профил 100мм ,минерална вата 

5см и пожароустойчиви 

гипскартонови плоскости 

2х12.5мм,включително закладни 

части, шпахловка и ълозащитни 

шини и каси за врати - RI 120 

24 Преградни стени  м2 13,40 с дебелина 15см , щендерен 

профил 100мм ,минерална вата 

5см и хидроустойчиви 

гипскартонови плоскости 

2х12.5мм от едната страна към 

санитарен възел и 

гипскартонови плоскости 

2х12.5мм към 

коридора,включително 

закладни части, шпахловка и 

ълозащитни шини и каси за 

врати 

  паравани       

25 преградни паравани  м2 9,00 Леки от алуминиеви профили с 

височина 150 см 

  обшивки       

26 Обшивка  м2 5,00 на ВК и ОВ с хидроустойчив 

гипскартон 12,5мм на метална 

щендерна конструкция 

  скелета       

27 Фасадно тръбно скеле  м2 106,00 с височина до 30м 

  вътрешни облицовки       

28 Фаянсова облицовка  м2 36,00 по стени на лепило 

   фаянсови фризове м 13,70 Декоративни, фаянсови 

  вътрешни мазилки       

29 Вътрешна мазилка  м2 50,00 от циментопясъчен разтвор 1 : 2 

по нови тухлени стени - 

армирана 2см 

30 Гипсова машиннополагана 

мазилка  

м2 134,40 10мм по съществуващи и нови 

стени до окачен таван 

31 Ръбохранители  м 70,00 Доставка и монтаж 

  окачени тавани       



 

 

32 Окачен таван растер 

60/60см от минераловатни 

плочи, включително 

конструкция и окачвачи  

м2 146,00 растер 60/60см от 

минераловатни плочи, 

включително конструкция и 

окачвачи 

33 Затваряне на нива  м2 2,10 между окачени тавани с 

гипскартон 

34 Окачен таван  м2 6,50 Доставка и монтаж на окачен 

таван от гипскартон 12.5мм 

импрегниран /влагоустойчив/ , 

включително конструкция и 

окачвачи 

  изолации по стени       

35 Топлоизолация ЕРS   м2 92,90 Доставка и монтаж  на 

топлоизолация с дебелина 10см l 

= 0,03  W/mK , залепена - 

фасадни стени отвътре до тавана 

36 Топлоизолация ЕРS   м2 100,00 Доставка и монтаж  на 

топлоизолация с дебелина 5см l 

= 0,03  W/mK , залепена - 

фасадни стени отвътре до тавана 

37 Топлоизолация ЕРS   м2 20,35 Доставка и монтаж  на 

топлоизолация с дебелина 10см, 

залепена - страници при 

фасадни отвори отвътре 

38 Топлоизолация ЕРS   м2 3,00 Доставка и монтаж  на 

топлоизолация с дебелина 2см, 

залепена - страници при 

фасадни отвори отвътре 

39 Стъклотекстилна мрежа и 

шпахловка бяла с дебелина 

1см върху топлоизолации 

м2 216,20 Доставка и монтаж на 

стъклотекстилна мрежа и 

шпахловка бяла с дебелина 1см 

върху топлоизолации 

40 Защитни лайстни  м2 120,80 Доставка и монтаж на външни 

ръбове при топлоизолация  

  изолации по под       

41 Топлоизолация ЕРS - FL   м2 165,50 Доставка и монтаж  на 

топлоизолация с дебелина 10см l 

= 0,03  W/mK ,по под, залепена 

42 полиетиленово фолио  м2 165,50 Доставка и монтаж на едно 

пластово  фолио 

43 циментова замазка по под  м2 165,50 Армирана циментова замазка по 

под с деб.4см 

  фасадни обработки       

44 Подпрозоречни первази  м 25,40 алуминиеви ширина 15см 

45 Изкърпване на фасадна  

мазилка 

м2 28,70 Изкърпване на фасадна гладка 

мазилка, включително пиластри 



 

 

46 Минерална мазилка  м2 75,40 по фасадни стени в частта на  

обекта на проекта - бяла ситна 

фракция /гладка/ - предна 

фасада 

47 Облицовъчни тухли  по 

фасада - колони 

м2 14,50 Доставка н монтаж по фасадни 

стени в частта на  обекта на 

проекта - бяла ситна фракция 

/гладка/ - предна фасада 

  настилки       

48 Настилка от под   м2 6,50 теракотни плочи на лепило 

49 Настилка от ламиниран 

паркет 

м2 27,90 Доставка и монтаж  на 

ламиниран паркет, 
включително мека подложка  

50 Первази за ламиниран 

паркет 

м 34,40 Доставка и монтаж  от 

ламиниран паркет  

51 Настилка от гранитогрес с 

рамери по БДС 

м2 115,64 Доставка и монтаж на подов 

гранитогрес нехлъзгав на 

лепило 

52 Настилка от гранитогрес с 

рамери по БДС 

м2 4,20 Доставка и монтаж на подов 

гранитогрес нехлъзгав по 

стъпала на лепило 

53 Настилка от гранитогрес с 

рамери по БДС 

м2 6,00 Доставка и монтаж на подов 

гранитогрес нехлъзгав по 

стъпала на лепило - външна 

площадка 

54 Первази от гранитогрес  м 108,60 Доставка и монтаж  

55 Шини при смяна на 

настилки и фуга при входна 

площадка 

м 7,50 Доставка  и монтаж на  шини  

  бояджииски работи       

56 Латекс по стени и тавани  м2 566,80 Боядисване трикратно с лаекс 

  дограма       

  Доставка, превоз и монтаж 

на ПВЦ прозорци  

    Доставка, превоз и монтаж на 

ПВЦ прозорци Uw = 1.4 W/m²K 

петкамерен профил остъклени 

със стъклопакет, профил на 

рамката 12см 

  Двукрил прозорец       с отваряеми на вертикална ос 

крила, с неотваряема 

надстройка 

57 р-ри 1,50/2,50м  бр .3 м2 11,25  

58 р-ри 1,50/3,00м  бр .3 м2 13,50  

59 р-ри 1,66/3,00м  бр .1 м2 4,98  



 

 

  Четирикрил прозорец       с две средни отваряеми на 

вертикална ос крила и долна 

двукрила неотваряема част и 

двукрила неотваряема 

надстройка 

60 р-ри  2,64/2,60м  бр .1 м2 6,86  

61 р-ри  2,95/2,60м  бр .1 м2 7,67  

62 р-ри  3,30/2,60м  бр .1 м2 8,58  

  Доставка, превоз и монтаж 

на ПВЦ прозорци  

     Доставка, превоз и монтаж на 

ПВЦ прозорци Uw = 1.4 W/m²K 

петкамерен профил остъклени 

със стъклопакет 

  Четирикрил прозорец       с две странични отваряеми на 

вертикална ос крила 

63 р-ри 2,15/1,25м  бр .1 м2 5,38  

  Доставка, превоз и монтаж 

на алуминиеви витрини  

     от профили с прекъснат 

термомост  Uw = 1,7 W/m²K  

остъклени с двуслоен 

стъклопакет, профил на 

рамката 12см 

  Двукрила врата       с крила 3/4 остъклени и 

неотваряема част , с 

неотваряема надстройка , 

оборудвана със секретна и с 

антипаник брава 

64 р-ри 3,21/2,90м  бр .1 м2 9,31  

  Двукрила врата с крила       3/4 остъклени  , с неотваряема 

надстройка , оборудвана със 

секретна и с антипаник брава 

65 р-ри 1,60/2,90м  бр .1 м2 4,64  

  Доставка, превоз и монтаж 

на алуминиеви витрини  

     от профили без прекъснат 

термомост  остъклени с 

единично стъкло 

  Еднокрила врата       от алуминиеви профили  с 

плътно крило (PVC пълнеж 

между профилите) 

66 р-ри 0,70/2,10м  бр .2 м2 3,00  



 

 

  Лека преграда от 

алуминиеви профили   

     с вградени, 1/2 остъклена с 

единично стъкло врата и гише, 

остъклено с единично стъкло. 

67 р-ри 2,95/2,50м  бр .1 м2 7,40  

  Доставка превоз  и монтаж 

на интериорни врати 

      

  Еднокрили МDF врати - 

плътни, дебелина на стената 

15см 

      

68 р-ри 0,90/2,10м бр 3,00  

  Доставка превоз  и монтаж 

на железарски 

произведения 

      

  врати       

  Еднокрила врата       от стоманени профили и крилo 

от два стоманени листа с 

дебелина минимум 2 мм и 

минерална вата между 

тях,пантите да бъдат защитени 

срещу проникване, да се 

предвиди секретна брава 

осигуряваща висока степен на 

устойчивост срещу 

професионално проникване, при 

което се използват високи 

технологии и инструменти, 

недостъпни в търговската 

мрежа, бравата да отговаря 

минимум на клас В според БДС 

EN 1300  и EN 

1300,повърхността на вратата да 

е гладка без драскотини и 

неравности, минималната 

огнеустойчивост на вратата да 

бъде REI 60 

69 р-ри 1,00/2,10м бр 1,00  

70 р-ри 0,95/2,10м бр 2,00  

  Еднокрила врата       от стоманени профили и крилo 

от два стоманени листа и 

минерална вата между 

тях,вратата да бъде снабдена със 

секретна брава, 

минималната огнеустойчивост 

на вратата да бъде REI120 

71 р-ри 0,90/2,10м бр 2,00  

  прозорци       



 

 

  метална решетка       Праховобоядисана, метална 

решетка от  стоманени 

квадратни профили 25/25/3 мм и 

рамка от L плофил 55/55/5 мм 

72 р-ри 1,70/2,70м бр 3,00  

73 р-ри 2,35/1,45м бр 2,00  

74 Превоз на разтвори м3 11,00  

  част: КОНСТРУКТИВНА       

  стълбищна площадка       

1 Разбиване на бетонова 

настилка  

м3 0,40 пред вход за направа на основи 

на стълбищна площадка 

2 Изкоп  м3 1,30 с ширина до 0,60 и дълбочина до 

2м, вертикално ръчно 

3 Кофраж  м2 1,30 за стб стени с дебелина над 25см 

4 Кофраж  м2 0,60 за стб стъпало 

5 Обратен насип  м3 0,90 за пълнеж 

6 Подложен бетон  м3 0,20 В 10 

7 Стб В25  м3 2,20 за стълбищна площадка и стени 

към нея 

8 Стомана  кг 15,00 А І   за армировка 

9 Стомана   кг 61,00 А ІІІ за армировка 

  вертикални пояси      

10 Кофраж  м2 7,70 за укрепващи вертикални пояси 

11 Стб В25  м3 0,50 за укрепващи пояси 

12 Стомана  кг 15,00 А І   за армировка 

13 Стомана   кг 30,00 А ІІІ за армировка 

  укрепване на просечени 

отвори 

      

14 Укрепване на просечен 

отвор  

кг 16,00 за врата със  стоманени профили 

L 90/60/6-   L=2х115 cm по 

конструктивен детайл 

15 Укрепване на просечен 

отвор  

кг 49,50 за врата повдигане на 

височината на отвора със 

стоманени профили L 

100/100/10-L=2х155 cm.-47.0 кг + 

пл. 100/70/10-4 бр.- 2.5 кг по 

конструктивен детайл 



 

 

16 Укрепване на просечен 

отвор  

кг 181,00 за врата  в носещ тухлен зид със 

стоманени профили и планки по 

конструктивен детайл 

17 Обработка на метал  м2 7,30 с антикорозионен грунд, 

двукратно 

  армировка       в циментопясъчна мазилка по 

тухлени стени 

18 Стомана   кг 65,00 AIc-N4 за армиране на 

циментопясъчна мазилка 

19 Превоз на бетон м3 2,40  

  част: ПРОТИВОПОЖАРНО 

ОБОРУДВАНЕ 

      

1 Прахов пожарогасител бр 3 6кг, клас на праха АВС 

2 Пожарогасител  бр 3 с  въглероден диоксид 5кg 

3 Пожарогасител  бр 3 на водна основа с вместимост  9l 

  част: ВК       

  Демонтажни работи       

1  подов сифон бр. 1 демонтаж 

2  смесителни батерии  бр. 3 демонтаж 

3  тоалетни мивки бр. 2 демонтаж 

4 клозетно клекало бр. 1 демонтаж 

5  тоалетна чиния  бр. 1 демонтаж 

6 поцинковани тръби м 5,00 демонтаж 

7  PVC тръби м 5,00 демонтаж 

8 улеи за демонтаж м 2,50 изкопаване 

9  водомерни възли (СК, 

водомер, ОК) 

бр. 2 демонтаж 

10 Замонолитване на отвор  бр. 1 в плочата при демонтаж 

клозетно клекало 

11 Затапване на връзка  бр. 1 след демонтаж на водопроводна 

инсталация (помещение 

криптосървър) 

12 Затапване на връзка  бр. 1 след демонтаж на 

канализационна инсталация 

(помещение криптосървър) 

13 Изхвърляне стр. отпадъци  м3 1,00 от помещения 

  Водопровод       



 

 

1 Доставка и монтаж на PPR 

тръби  

м 9,00 за водопровод, включително 

фитинги - Ø20 PN16  за студена 

вода 

2 Доставка и монтаж на PPR 

тръби  

м 9,00 с алуминиева вложка за 

водопровод, включително 

фитинги - Ø20 PN20  за топла 

вода 

3 полиетиленови тръби  м 0,00 Доставка и монтаж на 

полиетиленови тръби ф20 

4 изолация  м 18,00 Доставка и монтаж на изолация 

за ф20 

5 охранителна тръба м 2,50 Доставка и монтаж на 

охранителна тръба Ф26 

6 Направа на улей  м 2,00 ръчно 10/5 

7 СК ф20  бр. 4 Доставка и монтаж 

8 възвратна клапа ф20  бр. 2 Доставка и монтаж 

9 смесителна батерия за 

тоалетна мивка 

бр. 1 Доставка и монтаж  

10 смесителна батерия за 

тоалетна мивка с подвижна 

слушалка 

бр. 1 Доставка и монтаж  

11 водомер 3m3/ч бр. 1 Доставка и монтаж  

12  ел.бойлер  бр. 1 80л., хоризнотален, доставка и 

монтаж  

13 проточен бойлер  бр. 1 Доставка и монтаж 3,5kW 

14 Дезинфекция и изпитване 

на водопровод 

м 18,00 Почистване , поставяне на 

препарати и проба 

  Канализация       

1 Оборудване за сервизно 

помещение 

бр. 2 Доставка и монтаж на тоалетна 

мивка голям формат, комплект 

със сифона 

2 Оборудване за сервизно 

помещение 

бр. 1 Доставка и монтаж на тоалетна 

мивка среден формат, комплект 

със сифона 

3 Оборудване за сервизно 

помещение 

бр. 1 Доставка и монтаж на тоалетна 

чиния с ниско пром.казанче, 

комплект с арматурата и 

спирателен кран 

4 рогов ПС ф50 бр. 2 Доставка и монтаж 



 

 

5 PVC тръби ф50  м 10,00 Доставка и монтаж  

6  PVC тръби ф110  м 3,50 Доставка и монтаж  

7 разклонител  бр. 1 Единичен  110/110 

8 разклонител  бр. 3 Единичен 110/150 

9 разклонител  бр. 2 Единичен 50/50 

10 разклонител  бр. 1  разклонител 50/50 

11 Дъга  бр. 3 110 - 45˚ 

12 Дъга  бр. 3 50 - 45˚ 

13 Коляно  бр. 6 90˚ ф50 

14 Доставка и монтаж на Р.О.  бр. 1 Ф110 

15 Направа улей м 9,00 ръчно   10/10 

16 изпитване на канализация  м 14,00 Хидравлично изпитване до ф110 

  част: ОВК       

  І. Климатизация       

1 Външно тяло на инверторна 

термопомпена климатична 

VRF система на фреон  

бр 1 Доставка и монтаж на Външно 

тяло на инверторна 

термопомпена климатична VRF 

система на фреон, за 3броя 

вътрешни тела. Системата е 

окомплектована с хладилни 

тръбни връзки/фреон-пари и 

течност/и окабеляване-силови и 

контролни кабели, с табло за 

управление на 3бр. тела. 

Технически показатели -

Qхл=14kW; Qот=15,5kW; 

Nel=4,3kW/230V 

2 Външно тяло на инверторна 

термопомпена климатична 

VRF система на фреон  

бр 1 Доставка и монтаж на Външно 

тяло на инверторна 

термопомпена климатична VRF 

система на фреон, за 4броя 

вътрешни тела. Системата е 

окомплектована с хладилни 

тръбни връзки/фреон-пари и 

течност/и окабеляване-силови и 

контролни кабели, с табло за 

управление на 4бр. тела. 

Технически показатели -

Qхл=14kW; Qот=15,5kW; 

Nel=4,3kW/230V 



 

 

3 Вътрешно тяло за скрит 

таванен монтаж (таванна 

касета) за инверторна 

термопомпена климатична 

VRFсистема на фреон 

бр 2 Доставка и монтаж на Вътрешно 

тяло за скрит таванен монтаж 

(таванна касета) за инверторна 

термопомпена климатична 

VRFсистема на фреон, комплект 

с кондензна помпа, Технически 

показатели - Qхл=4,5kW; 

Qот=5kW; Nel=0,1kW 

4 Вътрешно тяло за висок 

стенен монтаж за 

климатична инверторна 

термопомпена VRFсистема 

на фреон 

бр 2 Доставка и монтаж на Вътрешно 

тяло за висок стенен монтаж за 

климатична инверторна 

термопомпена VRFсистема на 

фреон,  

Технически показатели - 

Qхл=2,1kW; Qот=2,6kW; 

Nel=0,05kW 

5 Вътрешно тяло за висок 

стенен монтаж за 

климатична инверторна 

термопомпена VRFсистема 

на фреон 

бр 1 Доставка и монтаж на Вътрешно 

тяло за висок стенен монтаж за 

климатична инверторна 

термопомпена VRFсистема на 

фреон,  

Технически показатели - 

Qхл=2,5kW; Qот=2,75kW; 

Nel=0,05kW 

6 Вътрешно тяло за висок 

стенен монтаж за 

климатична инверторна 

термопомпена VRFсистема 

на фреон  

бр 2 Доставка и монтаж на Вътрешно 

тяло за висок стенен монтаж за 

климатична инверторна 

термопомпена VRFсистема на 

фреон,  

Технически показатели - 

Qхл=3,3kW; Qот=3,65kW; 

Nel=0,05kW 

7 Доставка и монтаж на 

климатична сплит система  

бр 1 термопомпена, инверторна, за 

охлаждане/отопление, на 

директно изпарение, с въздушно 

охлаждаемо външно тяло, с 

автоматичен рестарт и платка за 

работа в режим охлаждане при 

отрицателни външни 

температури и вътрешно тяло за 

висок стенен монтаж, свързващ 

тръбен пакет-6м, конденз 

PVC∅20. Технически 

показатели-Qхл=2,5[kW]; 

Qот=2,75[kW]; Nel=1[kW]. 



 

 

8 Доставка и монтаж на 

Климатична сплит система  

бр 1 термопомпена, инверторна, за 

охлаждане/отопление, на 

директно изпарение, с въздушно 

охлаждаемо външно тяло и 

вътрешно тяло за висок стенен 

монтаж. Технически 

показатели-Qхл=3,5[kW]; 

Qот=3,65[kW]; Nel=1.3[kW]. 

9 Доставка и монтаж на 

тръби  

мл 80 пластмасови, за отвеждане на 

конденз, ф20/2.25 

10 Доставка и монтаж на 

негорима изолация  

мл 80 тип "Армафлекс" с б=9мм за 

тръба ф20/2.25 

11 изпитания на кл. системи бр 13 72 часови ефективни 

12 Пробиване на отвори  бр 6 15/15 в  стена 

13 Замонолитване на отвори бр 6 ръчно 

  ІI. Отопление с 

електрически тела 

      

1 Доставка и монтаж на 

отоплителен панел  

бр 3 за стенно окачване, с вграден 

терморегулатор и с 

термозащита, с ниска 

повърхностна температура, 

стандартно изпълнение, с ключ 

"ON/OFF", 3м кабел с щепсел, 

примерно ТРА 12, ел. мощност 

1200W/230V 

2 Доставка и монтаж на 

отоплителен панел  

бр 1 за стенно окачване, с вграден 

терморегулатор и с 

термозащита, с ниска 

повърхностна температура, 

противовлажно изпълнение, с 

ключ "ON/OFF", 3м кабел, 

монтаж на твърда връзка, 

примерно ТРVD 04, ел. мощност 

400W/230V 

3 ел.съоръжения бр 4 Единични проби  

  IІI.  Вентилация - WC       

1 Доставка и монтаж на 

въздуховод  

мл 8 прав, кръгъл, спиралнонавит, от 

поцинкована ламарина с 

б=1.00мм;  с диаметър  Ø125мм   



 

 

2 Доставка и монтаж коляно  бр 2 от поцинкована ламарина, 90⁰, 
за въздуховод с диаметър  

Ø125мм   

3 Доставка и монтаж на 

въздуховод  

мл 1 кръгъл, гъвкав (флексибъл), 

предварително изолиран,  

Ø125мм   

4 Доставка и монтаж на 

вентилатор  

бр 1 осов за баня, с автоматично 

затваряща се жалузийна 

решетка, дебит L=90-100m³/h; 

Nel=0.03kW/230V; ∅125mm 

5 Направа и монтаж на 

вентилационна мрежеста 

решетка  

бр 1 с растер 10мм, дублирана с 

мрежа против насекоми; 

∅125mm 

6 Доставка и монтаж на 

изолация  

м² 3 тип “Климавер” с б=30мм с ал. 

фолио, ал. лента за облепване, 

“залепващи шипове” за 

прикрепяне на изолацията          

(6бр/м2) 

7 Пробиване на отвор в стена бр 2 Ø160 

8 Замонолитване на отвори бр 3 ръчно 

9 проби на вентилатори бр 1 единични 

  част: ЕЛЕКТРО       

  СФС       

  I. Система за 

пожароизвестяване 

      

1 Доставка на адресируема 

пожароизвестителна 

централа  

бр. 1 с един кръг. Да се предвидят 

захранване 230V и 

акумулаторни батерии за 24 

часа автономна работа. 

2 Доставка на автоматичен 

адресируем  

бр. 31 с димооптичен датчик 

3 Доставка на ръчен 

адресируем  

бр. 2 пожароизвестител 

4 Доставка на основа за 

автоматичен адресируем  

бр. 31 димооптичен датчик 

5 Доставка на адресируем 

модул  

бр. 1 с 4 бр. релейни извода за 

управление 

6 Доставка на вътрешна 

сирена  

бр. 2 с блиц лампа 

7 Доставка на външна сирена  бр. 1 с лампа 



 

 

8 Доставка на кабел  м. 200 JB-Y/St/Y 2х0,8мм2 

неподдържащ горенето 

9 Доставка на кабел  м. 6 СВВн/А 2х1,5 мм2 за захранване 

10  пожарна централа бр. 1 монтаж 

11 Монтаж на автоматичен 

адресируем  

бр. 31 димооптичен датчик 

12 Монтаж на основа за 

автоматичен адресируем  

бр. 31 димооптичен датчик 

13 Монтаж на ръчен 

адресируем  

бр. 2 пожароизвестител 

14 Монтаж на адресируем  бр. 1 модул с 4 бр. релейни извода 

15 Монтаж на вътрешна 

сирена  

бр. 2 с блиц лампа 

16 Монтаж на външна сирена  бр. 1 с лампа 

17 Полагане  на кабел  м 200 JB-Y/St/Y 2х0,8 мм2 по таван на 

скоби 

18 Полагане кабел  м 3 СВВн/А 3х1,5 мм2 по стена под 

мазилка 

19 Полагане кабел  м 3 СВВн/А 3х1,5 мм2 на скоби по 

таван 

20 Суха разделка на кабел  бр. 74 JB-Y/St/Y 2х0,8 мм2 

21 Свързване на проводник с 

жило  

бр. 148 0,8 мм2 към съоръжение 

22 Суха разделка на кабел  бр. 2 СВВн/А 2х1,5 мм2 

23 Свързване на проводник с 

жило  

бр. 6 1,5 мм2 към съоръжение 

24 Тестване на системата ч/ч 72 проба 

25 Изготвяне на ръководство  бр. 1 за работа с пожарната централа 

  II. Система за пожарогасене       



 

 

1 Доставка на 

пожарогасителна централа  

бр. 1 за работа с 2 аерозолни 

генератора и към нея 

превключвател за 

автоматичен/ръчен режим, 

прекъсвач за изключване на 

инсталациата и контактен 

прекъсвач за ръчно изпускане, 

защитен от случайно действие с 

включен софтуер; комплект с 

батерии за 24h на всички 

елементи.  Централата да има 

необходимата индикация и 

светлинна и звукова 

сигнализация. 

2 Доставка на аерозолен 

генератор/пожарогасител   

бр. 1 комплект с пусково устройство, 

който като минимум да има 

следните параметри: маса на 

аерозолообразуващия заряд 

1,6kg, защитаван обем 2,1 m³, 

възможност за закрепване на 

таван, правилно функциониране 

от -20ºС до +50ºС;   Aерозолният 

генератори  да притежава 

необходимите документи за 

приложение в Република 

България и да е съпроводен  от 

СТАНОВИЩЕ ЗА 

ДОПУСТИМОСТ издаден от 

НСПАБ към МВР. 

3 Доставка на аерозолен 

генератор/пожарогасител   

бр. 1 комплект с пусково устройство, 

който като минимум да има 

следните параметри: маса на 

аерозолообразуващия заряд 

0,32kg, защитаван обем 3,2 m³, 

възможност за монтаж на таван, 

правилно функциониране от -

20ºС до +50ºС;   Aерозолният 

генератори  да притежава 

необходимите документи за 

приложение в Република 

България и да е съпроводен  от 

СТАНОВИЩЕ ЗА 

ДОПУСТИМОСТ издаден от 

НСПАБ към МВР. 



 

 

4 Доставка на устройство за 

акустичен и визуален 

сигнал 

бр. 1 за акустичен и визуален сигнал 

5 Доставка на табелка  бр. 1 със светлинна индикация " Не 

влизай" за монтаж над врата, 

извън защитеното помещение 

6 Доставка на адресируем  бр. 1 с ръчен бутон 

7 Доставка на кабел  м 20 СВВн/А 3х1,5mm² за захранване 

на ПГЦ 

8 Доставка на кабел  м 35 JB-Y/St/Y 2х0,8мм2 

неподдържащ горенето 

9 пожарогасителна централа бр. 1 монтаж  

10 аерозолен генератор на 

таван 

бр. 2 монтаж 

11  устройство за акустичен и 

визуален сигнал за тревога 

бр. 1 Монтаж на устройство за 

акустичен и визуален сигнал за 

тревога 

12 Монтаж на табелка  бр. 1 със светлинна индикация "Не 

влизай" 

13 Полагане на кабел  м 35 JB-Y/St/Y 2х0,8мм2 

неподдържащ горенето по таван 

на скоби 

14 Полагане на кабел  м 20 СВВн/А 3х1,5mm² по кабелна 

скара 

15 Суха разделка на кабел  бр. 10 JB-Y/St/Y 2х0,8мм2 

16 Суха разделка на кабел  бр. 2 СВВн/А 3х1,5mm² 

17 Свързване на проводник  бр. 20 с жило 0,8 мм2 към съоръжение 

18 Свързване на проводник  бр. 6 с жило 1,5 мм2 към съоръжение 

19 Пуск на системата ч/ч 72 Пуск и настройка на системата 

20 Изготвяне от инсталатора   ч/ч 12  сертификат за изпълнение и 

пълен набор от инструкции, 

изчисления и чертежи съгласно 

т. 9.4 на СД СЕN/ТР 15276-2 и 

описани в приложение А на 

стандарта 



 

 

21 Изготвяне от инсталатора  ч/ч 8  програма за контрол и 

поддържане на инсталацията, 

както и план за обслужване и 

обучение съгласно т. 10, 11 и 12 

на  

СД СЕN/ТР 15276-2. 

22 обучение на персонала ч/ч 6 Провеждане на инструктаж  

  III. Видеонаблюдение       

1 Доставка на куполна 

камера  

бр. 5 IR просветка до 10 м, за 

вътрешен монтаж, обектив 3,6 

мм, min. 600 TVL, 1/3 CCD, 

цветна, чувствителност min. 1,0 

Lux, ДЕН/НОЩ, LAN, 12VDC, 

автоматичен баланс на бялото, 

автоматичен контрол на 

усилването/ 

2 Доставка на записващо 

устройство  

бр. 1 /NVR/ за 5 камери - непрекъснат 

запис или такъв с включена 

детекция на движение 24 часа в 

денонощие, разделителна 

способност не по-малка от 

640х480 с не по-малко от 5 

кадъра/сек. за всеки вход, 

паралелен запис на два носителя 

и дисково пространство 

позволяващо запис на 

видеинформация за не по-малко 

от 30 денонощия при включена 

детекция на движение. 

3 Доставка на UPS 500  бр. 1 VA, 3U, за монтаж в 

комуникационен шкаф, 

резервно захранване от батерия 

24 часа 

4 Доставка на лаптоп  бр. 1 17"/процесор i7,RAM 8 GB, HDD 

SSD 240 GB, LAN card/ с батерия 

за работа минимум 4 ч. 

5 Доставка на софтуер  бр. 1 за наблюдение на камерите 

6 Доставка на кабел  м 40 ШВПЛ-Б 3х0,75 мм2 за 

захранване на камерите 

7 Доставка на кабел  м 15 СВВн/А 3х1,5 мм2 за захранване 

на захр. блок 

8 Доставка на кабел  м 70 FTP 4x2x0,5 мм2 



 

 

9 Доставка на конектори  бр. 10 RG45 

10 Доставка на захранващ 

блок  

бр. 1 за захранване на 3 камери в 

метална кутия 230V/3A, с 

акумулаторна батерия за работа 

минимум 24 часа 

11 Доставка на захранващ 

блок  

бр. 1 за захранване на 2 камери в 

метална кутия 230V/3A, с 

акумулаторна батерия за работа 

минимум 24 часа 

12 Монтаж на IP куполна 

камера  

бр. 5 с IR просветка до 10 м, за 

вътрешен монтаж 

13 NVR бр. 1 Монтаж и настройка  

14 Инсталиране на софтуер  бр. 1 за наблюдение на камерите 

15 Полагане на кабел  м. 70 тип FTP 4x2x0,5 мм2 над окачен 

таван 

16 Полагане на кабел  м 15 СВВн/А 3х1,5 мм2 по скара над 

окачен таван 

17 Полагане на кабел  м 40 ШВПЛ-Б 3х0,75 мм2 над окачен 

таван 

18 Суха разделка на кабел  бр. 10 FTP 4x2х0,5 мм2 

19 Кримпване на конектор  бр. 10 RG45 към кабел FTP 

20 Суха разделка на кабел  бр. 4 СВВн/А 3х1,5 мм2 

21 Суха разделка на кабел  бр. 10 ШВПЛ-Б 3х0,75 мм2 

22 Свързване на проводник  бр. 42 със сечение до 1,5 мм2 

23 Тестване на системата ч/ч 8 Проба  

24 Изготвяне на ръководство  бр. 1 за работа с видео системата 

  IV. АСПП       

1 Доставка на СОТ централа 

с 24 зони 

бр. 2 да се дели минимум на 2 групи, 

да има енергонезависима памет 

за над 500 събития - комплект 

със захранване и акумулаторни 

батерии за 24 часа 

самостоятелна работа 

2 Доставка на клавиатура  бр. 4 за СОТ централа 



 

 

3 Доставка на алармен 

предавател 

бр. 2 двупосочен RF 

4 Доставка на захранващ 

модул  

бр. 2 комплект с акумулаторни 

батерии за 24 часа 

самостоятелна работа - за 

захранване на двупосочен RF 

алармен предавател 

5 Доставка на PIR детектор  бр. 7 за монтаж на стена 

6 Доставка на PIR детектор  бр. 1 комбиниран с микривълнов 

детектор - за монтаж на стена 

7 магнитоуправляем контакт бр. 16 Доставка  

8 Доставка на сейзмичен 

датчик  

бр. 2 за метална каса 

9 Доставка на вибрационен 

датчик  

бр. 6 за стена 

10 Доставка на датчик  бр. 7 за счупено стъкло 

11 Доставка на сигнален кабел  м 400 2х2х0,5 мм2 

12 Доставка на захранващ 

кабел  

м 30 СВВнА 3х1,5 мм2 

13 Доставка на гипс  кг 5 за замазване на улеи 

14 Монтаж и настройка на 

СОТ централа  

бр. 2 с 24 зони - комплект с 

захранване и акумулаторни 

батерии 

15 Монтаж и настройка на 

клавиатура  

бр. 4 за СОТ централа 

16 PIR детектор бр. 8 монтаж и настройка  

17 магнитоуправляем контакт бр. 16 монтаж и настройка 

18 сейзмичен датчик  бр. 2 монтаж и настройка за метална 

каса 

19 датчик за счупено стъкло бр. 7 монтаж и настройка  

20 вибрационен датчик за 

стена 

бр. 6 монтаж и настройка 

21 направа на улеи в стена  м 30 за полагане на единичен кабел 



 

 

22 Полагане на сигнален кабел  м 30 2х2х0,5 мм2 под мазилка и 

замазване с гипс 

23 Полагане на сигнален кабел  м 370 2х2х0,5 мм2 над окачен таван 

24 Полагане на захранващ 

кабел  

м 30 3х1,5 мм2 по скара 

25 Суха разделка на сигнален 

кабел  

бр. 100 2х2х0,5 мм2 

26 Суха разделка на захр. 

кабел  

бр. 4 СВВн/А 3х1,5 мм2 

27 Свързване на проводник  бр. 200 със сечение 0,5 мм2 

28 Свързване на проводник  бр. 12 със сечение 1,5 мм2 

  V. Контрол на достъп       

1 Доставка на четящо 

устройство  

бр. 3 за магнитни карти - за вътрешен 

монтаж 

2 Доставка на контролер  бр. 3 за 1 врата /2 точки на достъп/ с 

възможност за самостоятелна 

работа, с буферна памет за 

минимум 500 събития в четците 

за не по-малко от 24 ч. 

3 Доставка на 

електромагнитен 

насрещник  

бр. 3 за 150 кг –нормално отклонение 

при липса на напрежение 

4 Доставка на контакт бр. 4 магнитоуправляем 

5 Доставка на 

магнитоуправляем контакт 

бр. 4 за отваряне на врата 

6 Доставка на устройство  бр. 3 за автоматично затваряне на 

врата 

7 Доставка на захранващ 

блок  

бр. 3 230VAC/24VDC, 5A в метална 

кутия, със защита от 

пренапрежение, с акумулаторна 

батерия с автономна работа не 

по-малко от 4 часа 

7.1 Доставка на лаптоп  бр. 1 с инсталирана операционна 

система 17"/процесор i7,RAM 8 

GB, HDD SSD 240 GB, LAN card/ 

с батерия за работа минимум 4 

ч. 

7.2 Предоставяне на лиценз  бр. 1 за инсталиране на операцонна 

система на едно работно място 



 

 

7.3 Доставка на софтуер  бр. 1 за наблюдение и въвеждане на 

данни 

7.4 Доставка на магнитни 

карти 

бр. 20 За достъп 

7.5 Доставка на единична 

розетка  

бр. 1 за скрит монтаж с RG45 

8 Доставка на кабел  м. 40 тип FTP 2x2x0.5 за връзка с 

четящите устройства 

9 Доставка на кабел  м. 15 ШВПЛ-Б 2х1,5 мм2 за 

захранване на 

електромагнитния насрещник 

10 Доставка на кабел  м. 5 ШВПЛ-Б 3х1,5 мм2 за 

захранване на контролер 

11 Доставка на кабел  м. 40 тип СВВн/А 3х1.5 мм2 за 

захранване на захр. устройство 

12 Доставка на гипс  кг 5 за замазване на улеи 

13 Монтаж на четящо 

устройство  

бр. 3 за магнитни карти 

14 Монтаж на контролер  бр. 3 за 1 врата /2 точки на достъп/ 

15 Монтаж  на насрещник бр. 3 електромагнитен 

16 Монтаж на контакт бр. 4 магнитоуправляем 

17 ръчен бутон за отваряне на 

врата 

бр. 4 Монтаж на стена  

18 Монтаж на устройство на 

врата 

бр. 3 за автоматично затваряне 

19 Монтаж захранващ блок  бр. 3 на стена 

20 Направа на улей в стена  м. 10 за полагане на единичен кабел 

21 Полагане на кабел  м. 10 FTP 2x2x0,5 мм2 в улей и 

замазване с гипс 

22 Полагане на кабел  м 30 FTP 2x2x0,5 мм2 над окачен 

таван 

23 Полагане на кабел  м 15 ШВПЛ-Б 2x1,5 мм2 над окачен 

таван 

24 Полагане на кабел  м. 5 ШВПЛ-Б 3x1,5 мм2 над окачен 

таван 

25 Полагане на кабел  м. 40 СВВн/А 3х1,5 мм2 по скара над 

окачен таван 



 

 

26 Суха разделка на кабел  бр. 22 тип FTP 2x2x0.5 мм2 

27 Суха разделка на кабел  бр. 6 тип СВТ 3х1.5 мм2 

28 Суха разделка на кабел  бр. 6 тип ШВПЛ-Б 3х1,5 мм2 

29 Суха разделка на кабел  бр. 6 тип ШВПЛ-Б 2х1,5 мм2 

30 Свързване на проводник  бр. 88 с жило 0,5 мм2 към съоръжение 

31 Свързване на проводник  бр. 48 с жило 1,5 мм2 към съоръжение 

32 Въвеждане в експолатация 

на  контролер  

ч/ч 8 Настройване на контролер и 

въвеждане на данни 

  СКС       

  ЕЛ.табла и кабелни скари       

1 Доставка и монтаж на 

разпределително табло  

бр. 1 приблизителен размер 

600/600/300мм, IP66, за  монтаж 

на стена  в съответствие с БДС 

EN 61439-1,с метална 

заключваема  врата, 

вкл.свързване (направа на суха 

разделка на кабелите, 

маркиране и присъединяване на 

жилата към клеморедите) - по 

приложена схема 

2 Доставка и монтаж на 

разпределително табло 

бр. 1 24 модулно /2х12модула/ за 

открит монтаж,  в съответствие 

с БДС EN 61439-1,тип 

апартаментно с прозрачна 

врата, вкл.свързване (направа 

на суха разделка на кабелите, 

маркиране и присъединяване на 

жилата към клеморедите) -по 

приложена схема 

3 Доставка и монтаж на 

перфорирана кабелна скара  

м. 54,00 300/60мм.,комплект с всички 

необходими укрепващи и 

свързващи елементи,вкл.капак 

и разделителна преграда 



 

 

4 Доставка и монтаж на 

перфорирана кабелна скара  

м. 27,00 200/60мм.,комплект с всички 

необходими укрепващи и 

свързващи елементи,вкл.капак 

и разделителна преграда 

5 Доставка на заземителен 

мост от проводник  

бр. 60,00 ПВ-А2-16мм2 и  направа на 

връзка на  метални скари към  

заземителна шина 

6 Направа на отвор в тухлена 

стена  

бр. 1 до  50x6cm 

7 Направа на отвор в тухлена 

стена  

бр. 1 до  30x6cm 

8 Направа на отвор в тухлена 

стена  

бр. 1 до  20x6cm 

9 Замазване и уплътняване на 

отвор  

бр. 3 с изолационна маса 

/полиуретанова пяна/ 

  ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ ЗА 

СКС ЗА ОБМЕН НА  

КЛАСИФИЦИРАНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

      

10 Доставка и монтаж на  ПВЦ 

кабелeн канал  

м. 22,00 50/105мм., комплект с гъвкав 

капак 65мм, разделителна 

преграда, ъгъл, всички 

необходими укрепващи, 

свързващи елементи и 

аксесоари 

11 Доставка и монтаж на клип 

рамка  

бр. 6 тройна  6М,за монтаж на  ПВЦ 

кабелeн канал 50/105мм 

12 Доставка и монтаж на 

ел.контакт  

бр. 12 тип "френски" 

45x45mm,16А/250V, IP21, червен 

в  ПВЦ кабелeн канал 50/105мм 

13 Доставка и  полагане на 

силов кабел  

м. 10,00 тип СВВн/А 3x6мм²в метална 

скара или в ПВЦ кабелен канал 

14 Доставка и  полагане  на 

силов кабел  

м. 5,00 тип СВВн/А 3x4мм² в метална 

скара или в ПВЦ кабелен канал 

15 Доставка и  полагане  на 

силов кабел  

м. 110,00 тип СВВн/А 3x2,5мм² в метална 

скара или в ПВЦ кабелен канал 



 

 

16 Доставка и монтаж на 

разклонителна кутия  

бр. 2 ПКОМ FD 12 100x100x50mm,IP 

54,над окачен таван 

17 Доставка и монтаж на щек 

клема  

бр. 6 5х2,5мм2, в разклонителна 

кутия 

18 Направа суха разделка  бр. 4 за кабел 3ж.6мм2 

19 Направа суха разделка  бр. 2 за кабел 3ж.4мм2 

20 Направа суха разделка  бр. 8 за кабел 3ж.2,5мм2 

21 Свързване на проводник   бр. 42 с жило до 6мм2 със съоръжение 

22 кабелни марки бр. 5 Доставка и поставяне на 

  СКС       за обмен на клесифицирана 

информация 

23 Доставка и монтаж на 

единична комуникационна 

розетка  

бр. 6 /1xRJ45/ в ПВЦ кабелeн канал 

50/105мм, вкл."червена" 

маркировка 

24 Доставка и монтаж на 

кийстон жак 

бр. 6 , Full shielded, Cat.6 

25 Доставка на пач кабели   бр. 4 3m 

26 Доставка на пач кабели   бр. 2 5m 

27 Доставка и монтаж на 

комуникационен шкаф  

бр. 1 20U, стоящ 

600/1041/800мм,комплект с 

крачета,стъклена заклюваема 

врата 

28 Доставка и монтаж на 

заземителен комплект  

бр. 1 за комуникационен шкаф 20U 

29 Доставка и монтаж на 

крепежи  

к-т 1 за шкаф  

комплект болт и гайка 4бр. 

30 Доставка и монтаж на 24 

портов комуникационен 

панел  

бр. 1 категория 6 Shielded, 1U 

31 Доставка и монтаж на 

полица/тава  

бр. 1 за монтаж  

в комуникационен шкаф - 

D=520мм,1U 



 

 

32 Доставка и монтаж на 

аранжиращ панел 

бр. 2 1U 

33 Доставка и монтаж на 

разклонител за 19“  

бр. 1 монтаж  с  6 контакта тип 

„Шуко” , 16A/230 V с ключ; 

34 Доставка и монтаж на 

вентилационен блок  

бр. 1 с 2бр.вентилатори и с термостат 

за монтаж в комуникац.шкаф 

35 Доставка и монтаж на 

цифров термометър  

бр. 1 с LCD дисплей - монтаж в 

предна конзола 

36 Доставка на пач кабели  бр. 2 1m 

37 Доставка на пач кабели  бр. 4 1.5m 

38 Доставка и монтаж в 

комуникационен шкаф 

 

бр. 1 на UPS устройство,On-line 

double conversion, 6кVA/5.4kW, 

50-60Hz; 

39 Доставка и полагане на 

кабел тип SFTP кат.6 

м. 164,00 в метална скара или в ПВЦ 

кабелен канал 

40 Кримпване на  кабел  бр. 12 тип SFTP кат.6 към розетка или 

към комуникационен панел 

41 Доставка на кабелни 

превръзки  

к-т 1,00 2,5 x 200mm  /100pcs./ 

42 Тестване (измерване) и 

сертифициране на СКС за 

обмен на класифицирана 

информация  

бр. 6,00 съгласно стандарт ISO /IEC 

11801 

43 Доставка и направа на 

маркировка на СКС 

класифицирана 

информация 

бр. 200 червени лепенки за скари ПВЦ 

кабелни канали, 

кабели,съгласно изискванията 

на ДКСИ "Минимални 

изисквания за защита от 

паразитни електромагнитни 

излъчвания на АИС и мрежи, в 

които се създава, съхранява, 

обработва и пренася 

класифицирана информация" 

  Захранващи линии за СКС       за обмен на некласифицирана 

информация 



 

 

44 Доставка и  полагане   на 

силов кабел  

м. 10,00 в метална скара,тип СВВн/А 

3x4мм 

45 Доставка и  полагане  на 

силов кабел. 

м. 110,00 полагане  в метална скара, тип 

СВВн/А 3x2,5мм 

46 Доставка и полагане на 

негорима гофрирана тръба  

м 72,00 ф25мм,под мазилка 

47 Направа на КОНТАКТЕН 

ИЗЛАЗ с двоен контакт  

бр. 12 тип "френски", 16А/250V, IP21, 

включващ доставка на кабел 

тип СВВн/А 3х2.5мм2, доставка 

на разклонителна кутия, 

доставка на негорима 

гофрирана тръба ф25 мм, 

полагане на гофр. тр. в стена под 

мазилка, изтегляне на кабел в 

гофр. тр. и свързване към 

контакт (вкл.двойна конзола за 

монтаж в стена,носеща 

рамка,лицева декоративна 

рамка) и в разклонителната 

кутия скрито под мазилката - до 

6м. 

48 Направа суха разделка  бр. 2 за кабел 3ж.4мм2 

49 Направа суха разделка  бр. 12 за кабел 3ж.2,5мм2 

50 Свързване на проводник   бр. 42 с жило до 6мм2 със съоръжение 

51 Направа на отвор  бр. 6 в тухлена стена до  5x5cm 

52 Направа на отвор  бр. 2 в тухлена стена до  10x5cm 

53 Замазване и уплътняване на 

отвор  

бр. 8 с изолационна маса 

/полиуретанова пяна/ 

54 кабелни марки бр. 7 Доставка и поставяне 

  СКС       за обмен на некласифицирана 

информация 



 

 

55 Доставка и монтаж на 

комуникационен шкаф  

бр. 1 32U, стоящ 

600/1576/800мм,комплект с 

крачета,стъклена заключваема 

врата 

56 Доставка и монтаж на 

заземителен комплект/шина  

бр. 1 за комуникационен шкаф 32U 

57 Доставка и монтаж на 

крепежи за шкаф  

 

к-т 1 комплект болт и кайка 4бр. 

58 Доставка и монтаж на 24 

портов комуникационен 

панел  

бр. 1 категория 6 Shielded,1U 

59 Доставка и монтаж на 

телефонен панел 

бр. 1  25 портов телефонен 

 панел,1U 

60 Доставка и монтаж на 

полица/тава  

бр. 3 за монтаж  

в комуникационен шкаф - 

D=520мм, 1U 

61 Доставка и монтаж на 

аранжиращ панел 

бр. 2 1U 

62 Доставка и монтаж на 

разклонител  

бр. 1 за 19“ монтаж  с  6 контакта тип 

„Шуко” , 16A/230 V с ключ; 

63 Доставка и монтаж на 

вентилационен блок  

бр. 1 с 2бр.вентилатори и с термостат 

за монтаж в комуникац.шкаф 

64 Доставка и монтаж на 

цифров термометър  

бр. 1 с LCD дисплей - монтаж в 

предна конзола 

65 Доставка и монтаж в 

комуникационен шкаф 

 

бр. 1 на АТЦ за минимум 4 външни и 

16 вътрешни тел.линии, в 

комплект с 3бр.акумулаторни 

батерии 12V, 28Ah и свързващ 

кабел 

66 Доставка на пач кабели  бр. 8 1m 

67 Доставка на пач кабели   бр. 14 1,5m 



 

 

68 Доставка и монтаж на 

двойна комуникационна 

розетка  

бр. 11 /2xRJ45/ в стена (вкл.конзола за 

монтаж в стена,носеща 

рамка,лицева декоративна 

рамка) 

69 Доставка и монтаж на 

кийстон жак 

бр. 22 , Full shielded, Cat.6 

70 Доставка на пач кабели   бр. 18 3m. 

71 Доставка на пач кабели  бр. 4 5m. 

72 Доставка и полагане в 

метална скара  

м. 414,00 на кабел тип SFTP кат.6 

73 Доставка и полагане в 

негорима гофрирана тръба  

м. 132,00 ф25мм на кабел тип SFTP кат.7 

74 Доставка и полагане на 

негорима гофрирана тръба  

м. 66,00 ф25мм,под мазилка 

75 Кримпване на  кабел тип  бр. 22 SFTP кат.6 към розетка или към 

комуникационен панел 

76 Доставка на кабелни 

превръзки  

к-т 1,00 2,5 x 200mm  /100pcs./ 

77 Направа на отвор в тухлена 

стена  

бр. 2 до  10x5cm 

78 Замазване и уплътняване на 

отвор  

бр. 2 с изолационна маса 

/полиуретанова пяна/ 

79 Тестване (измерване) и 

сертифициране на СКС  

бр. 11,00 за обмен на класифицирана 

информация съгласно стандарт 

ISO /IEC 11801 

  Заземителна инсталация       

80 Доставка и монтаж на 

заземителна планка  

бр. 1 2х8бр.отвори,комплект с 

монтажна скоба за монтаж на 

стена,2 бр.изолатори,4бр.болтове 

и 4 бр.гайки 

81 Доставка и полагане в 

предварително монтирана 

метална скара на 

заземителен проводник  

м. 24,00 ПВ-А2 16мм2,жълто/зелен 

82 Доставка и монтаж на 

кабелни обувки  

бр. 8 16мм2 



 

 

83 Направа на болтова връзка  бр. 6 към заземителна планка, 

вкл.доставка на комплект болт 

М10 и гайка М10 

84 Доставка и полагане на 

стоманена поцинкована 

шина  

м. 5,00 40/4мм по стена под мазилка 

85 Доставка и полагане на 

стоманена поцинкована 

шина  

м. 5,00 40/4мм в изкоп 

86 Доставка и монтаж на 

крепежни елементи  

бр. 5 /носачи  за поцинкована шина 

40/4мм по тухлена стена 

87 Ръчна направа на изкоп  м
3
 1,50 с дълбочина 0,8/0,4м в почва 3-

та категория, със зариване и 

трамбоване,вкл.възстановяване 

на настилка и извозване на 

боклуци 

88 Доставка и монтаж на 

заземители комплект  

бр. 1 състоящ се от 2бр.зазем.колове 

63/63/6 -2,5м 

89 Направа на отвор в тухлена 

стена  

бр. 2 до  5x5cm 

90 Замазване и уплътняване на 

отвор  

бр. 2 с изолационна маса 

/полиуретанова пяна/ 

  Изпитвания       

91 Измерване на 

съпротивление на 

ел.изолация  

бр. 12 на кабелите и издаване 

протокол от лицензирана 

лаборатория 

92 Измерване на импеданса на 

контур  

бр. 36 "фаза-защитен проводник" и 

издаване на протокол от 

лицензирана лаборатория 

93 Проверка на 

дефектнотокови защити  

бр. 10 ток на задействане,време на 

задействане и издаване на 

протокол от лицензирана 

лаборатория 

94 Контролни измервания 

стойността на 

съпротивлението на 

заземител  

бр. 1 /Rимп.<2 ома/ и издаване на 

протокол от лицензирана 

измервателна лаборатория. 

  ЕЛЕКТРИЧЕСКА       



 

 

  ЕЛ. табла и захранващи 

линии 

      

1 Доставка и монтаж на 

главно разпределително ел. 

табло ГРТ  

бр. 1 изпълнение по схема, за монтаж 

на стена,  IP33, метален корпус, 

заключваемо, направа на суха 

разделка на кабели, направа на 

връзки към клемореди, 

комплект с всички необходими 

крепежни елементи и аксесоари 

2 Доставка и монтаж на UPS  бр. 1 1,5 kVA,  220V, за 3 часа, IP33, 

направа на суха разделка на 

кабели, направа на връзки, 

комплект с всички необходими 

крепежни елементи и аксесоари 

(за дежурно осветление) UPS и 

ГРТ да се координират по 

размер и вид 

3 Направа и поставяне на 

табелки  

бр 1 с надписи на защитната 

апаратура в таблата и кабелни 

марки, комплексна дейност за 

всички надписи 

4 Доставка и полагане по 

кабелна скара  

м 40,00 на кабел тип  СВВн/А 5х25mm²  

от съществуващо електромерно 

табло сграда до ГРТ 

5 Доставка и полагане на 

кабел  

м 20,00 тип  СВВн/А 3х6mm²  от ГРТ до 

UPS-Д.О. и от UPS-Д.О до ГРТ 

6 Доставка и полагане по 

кабелна скара  

м 36,00 на кабел тип  СВВн/А 3х6mm²  

от ГРТ до РТ-1 

7 Доставка и полагане по 

кабелна скара  

м 38,00 на кабел тип  СВВн/А 5х6mm²  

от ГРТ до РТ-2 

8 Направа на суха разделка бр 2,00 кербоване на кабелни обувки и 

свързване към табло или 

съоръжение на кабел СВВн/А 

5х25mm²  за 5 жила, 

включително материали 



 

 

9 Проверка на изолацията  чч 16 на кабел НН 

10 Направа на отвор до 

20х20cm в бетонна или 

тухлена стена 

бр 4 включително запълване и 

уплътняване на отвори с 

пожароустойчиви смеси (с 

включени материали) 

11 Направа на отвор  бр 18 до Ø30mm в бетонна или 

тухлена стена, включително 

(след полагане на тръби и 

кабели) запълване и 

уплътняване на отвори с 

пожароустойчиви смеси (с 

включени материали) 

12 Доставка и полагане през 

отвор на   тръба    

м 1,00 твърда PVC тръба   2 1/2 

13 Доставка и полагане през 

отвор на  тръба    

м 1,00 твърда PVC тръба   1 1/2 

14 Доставка и полагане през 

отвор на тръба   

м 5,00 твърда PVC тръба   1 

15 Изтегляне на кабел  м 7,00 ръчно 

16 Доставка на негорим PVC 

кабелен канал  

м 4,00 200х100mm и монтаж над ГРТ до 

окачен таван с включени 

материали и крепежни елементи 

(включително вертикално 

укрепване на кабелите в канала) 

17 Доставка на материали за 

всички инсталации 

м3 0,50 с клас по реакция на огън не по-

нисък от А2 и замазване, 

запълване: 

  Осветление       

1 Доставка и монтаж на  

осв.тяло  

бр 40 с ЛЛ 4х14W;  с 

двойнопараболична решетка, с 

HPF баласт, модел за вграждане 

в растерен окачен таван, 

комплект с всички необходими 

помощни елементи и аксесоари 



 

 

2 Доставка и монтаж на  

осв.тяло  

бр 5 за монтаж на стена за санитарни 

възли 18W; IP44, комплект с 

всички необходими помощни 

елементи и аксесоари 

3 Доставка и монтаж на бутон  бр 12 свързан към импулсно реле, 

включително суха разделка на 

кабели и направа на връзки 

комплект с всички необходими 

помощни елементи и аксесоари 

4 Лампен излаз с кабел  бр 45 СВВн/А 3 х1,5mm², по кабелни 

скари и укрепен на скоби по 

тавана между осветителните 

тела, и в гофрирани PVC тръби 

положени скрито под мазилка за 

спусъците към клюючове, 

средна дължина 10м (с 

включени материали, кабели, 

тръби и ключове) 

5 Доставка и полагане по 

кабелна скара  

м 114 над окачен таван и изтегляне в 

PVC тръба под мазилка на  

кабел СВВн/А 2х1mm², до 

бутони, свързани към импулсно 

реле за управление на 

осветление (с включени 

материали, тръби и кабели) 

  Евакуационно осветление       

1 Доставка и монтаж 

евакуационно осветително 

тяло  

бр 5 с акумулатор за 1 час 

продължителност на светене, 

13W, минимум 400Lm, до 5sec 

50%, до 60 sec 100%, IP42 за 

вграден монтаж в растерен 

окачен таван, комплект с 

всички необходими помощни 

елементи и аксесоари 

2 Доставка и монтаж 

евакуационен знак  

бр 10 с акумулатор за 1 час 

продължителност на светене, 

8W, минимум 100Lm, до 5sec 

50%, до 60 sec 100%, IP42 за 

монтаж на стена, комплект с 

всички необходими помощни 

елементи и аксесоари 



 

 

3 Доставка и монтаж 

евакуационен знак  

бр 1 с акумулатор за 1 час 

продължителност на светене, 

8W, минимум 100Lm, до 5sec 

50%, до 60 sec 100%, IP44 за 

монтаж на стена, комплект с 

всички необходими помощни 

елементи и аксесоари 

4 Доставка и монтаж 

евакуационно осветително 

тяло  

бр 1 с акумулатор за 1 час 

продължителност на светене, 

13W, (минимум 400Lm), за 

постоянен режим, IP65 за 

монтаж на фасада на сграда, над 

вход/изход  (свързване към 4-

проводна линия за включване от 

времереле в нормален режим) 

5 Доставка и залепване на 

стикери към евакуационни 

осветителни тела 

к 2 монтирани на стена (комплект 

10 бр.) 

6 Лампен излаз с кабел  бр 1 СВВн/А 4 х1,5мм2, по кабелни 

скари, укрепен на скоби по 

тавана, в окачен таван и зад 

стена, средна дължина 10м (с 

включени материали и кабели) 

7 Лампен излаз с кабел  бр 16 СВВн/А 3 х1,5мм2, по кабелни 

скари, укрепен на скоби по 

тавана, в окачен таван и  в 

гофрирани PVC тръби положени 

скрито под мазилка за 

спусъците, средна дължина 10м 

(с включени материали и 

кабели) 

8 Направа на улей в бетонна 

или тухлена стена  

м 8 за гофрирани PVC тръби до 

Ø23mm и замазване след 

полагане на тръбите, с 

включени материали 

  Контакти с общо 

предназначение и ел. 

захранване на  ОВК и ВК 

съоръжения 

      



 

 

1 Контактен излаз  бр 21 монофазен с кабел СВВн/А 3х2.5 

mm² по кабелна скара, укрепен 

по стена над окачения таван до 

спусъците към контакти и в 

гофрирани PVC тръби Ф23мм  

положени скрито под мазилка за 

спусъците с единичен контакт 

16А за скрит монтаж, средна 

дължина до 10м (с включени 

контакти, материали и 

проводници, суха разделка на 

кабели и направа на връзки) 

2 Контактен излаз  бр 1 монофазен с кабел СВВн/А 3х4 

mm² по кабелна скара, укрепен 

по стена над окачения таван до 

спусъците към контакти и в 

гофрирани PVC тръби Ф29мм  

положени скрито под мазилка за 

спусъците с единичен усилен 

контакт 25А за скрит монтаж, 

средна дължина до 10м (с 

включени контакти, материали 

и проводници, суха разделка на 

кабели и направа на връзки) 

3 Доставка и свързване към 

кабел на проточен бойлер  

бр 1 на щепсел за усиления контакт в 

горната позиция, включително 

суха разделка на кабел и 

направа на връзки (за кабел 

СВВн/А 3х4 mm² ) 

4 Доставка на кабел  м 51 СВВн/А 3х4 mm² и полагане по 

кабелна скара, укрепване по 

стена над окачения таван до 

спъсъците към контакти и 

съоръжения и в гофрирани PVC 

тръби Ф29мм  положени скрито 

под мазилка за спусъците към 

съоръжения 



 

 

5 Доставка на кабел  м 28 СВВн/А 3х2.5 mm² и полагане по 

кабелна скара, укрепване по 

стена над окачения таван до 

спъсъците към контакти и 

съоръжения и в гофрирани PVC 

тръби Ф29mm  положени скрито 

под мазилка за спусъците към 

съоръжения 

6 Доставка на кабел  м 62 СВВн/А 3х1.5 mm² и полагане по 

кабелна скара, укрепване по 

стена над окачения таван до 

спъсъците към контакти и 

съоръжения и в гофрирани PVC 

тръби Ø23mm  положени скрито 

под мазилка за спусъците към 

съоръжения 

7 Доставка и монтаж на 

бойлерно табло  

бр 1 16А, 2Р, 220V с включени 

материали и крепежни елементи 

8 Доставка и монтаж на стена 

на ключ единичен 

бр. 1 обозначаващ вентилатор, за 

пускане на вентилатор, с 

включени материали 

9 Направа на суха разделка за  

кабел  

бр 2,00 СВВн/А 3х4 mm² и направа на 

връзки към съоръжение за три 

жила 

10 Направа на суха разделка за  

кабел  

бр 2,00 СВВн/А 3х2,5 mm² и направа на 

връзки към съоръжение за три 

жила 

11 Направа на суха разделка за  

кабел  

бр 4,00 СВВн/А 3х,15 mm² и направа на 

връзки към съоръжение за три 

жила 

  Заземителна инсталация       

1 Доставка и полагане 

горещопоцинкована шина  

м 10,00 40/4mm в замазката на пода  и 

под мазилка на стена 

2 Доставка на заземителен 

проводник  

м 40,00 ПВА2 1х16mm² и полагане по 

кабелна скара 



 

 

3 Доставка на мост  бр 48 заземителен гъвкав със 

заземителен проводник ПВ-А2 

1х6mm² направа на връзка към 

заземителен проводник и 

съоръжения 

4 Доставка и монтаж на 

заземителна клема  

бр 2 от стомана горещо поцинкована, 

комплект с 2 бр. изолатори, 

болтове и гайки 

5 Доставка и монтаж на 

клема  

бр 2 за изравняване на потенциала 

6 Направа на връзки  бр 16 със заземителми клеми 

7 Доставка и монтаж на 

заземителен комплект  

бр 1 (стоманена горещопоцинкована 

шина 40/4мм и заземителни 

колове от кръгла неръждаема 

плътна стомана Ф20мм с L=3м) 

При необходимост се набиват 

допълнително колове да 

постигане на съпротивление по-

малко от 4 ома 

  Демонтажни работи       

1 ел. табло бр 2 демонтаж 

2  осветително тяло бр 25 демонтаж 

3  ключ едничен, сериен, 

девиаторен 

бр 18 демонтаж 

4  контакт бр 24 демонтаж 

5  кабели, проводници и 

тръби 

м 850 демонтаж 

6  строителни отпадъци  м³ 2 Натоварване и извозване до депо 

  Изпитания и наладки       

1 Измерване на преходно 

съпротивление  

бр 1 /Rпр.<4 ома/ на контура за 

защитно заземление, 

включително издаване на 

протокол 

2 Проверка за наличие на 

верига  

ч.ч. 12 между заземителите и 

заземяваните елементи 

3 Измерване на пълното 

съпротивление на контур  

ч.ч. 24 "фаза-защитен проводник" за 

изпълнена инсталация 



 

 

4 Проверка за прекъсвачи  ч.ч. 5 за защитно изключване ДТЗ 

5 подвижна лаборатория км 50,00 Автопробег на 

6 Изготвяне на приемо 

предавателна документация  

бр 1 с всички необходими протоколи 

и документи, комплексна 

дейност 

  Средства за безопасност       

1 Доставка на ръкавици чиф

т 

1 диелектрични 

2 Доставка на фазомер бр 1 стандартен 

3 Доставка на очила бр 1 предпазни 

4 Доставка и монтаж на 

шкафче  

бр 1 за лични предпазни средства 

     

 

 

изготвил: „ПРОНО“ ЕООД гр. София 


