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IІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

На основание ПМС№ 23/04.02.2016г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 

на Министерски съвет от 2015г. за приемане на Национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за 

реализирането й (обн., ДВ, бр.10 от 2015г.; попр., бр.18 от 2015г.; изм. и доп.,бр. 35 и 82 от 

2015г. ) е сключено споразумение между Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството(МРРБ) и Столична община. МРРБ е предало на Столична община копие 

от документите за извършените дейности по Проект BG161PO001 – 1.2.01 – 0001 

„Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013 (Проекта) за: 

 

 Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5 – 

Сдружение на собствениците (СС) „Гр. София, Община столична, район „Слатина”, 

ж.к. „Гео Милев”, ул. „Хубавка” № 5  с  ЕИК 176801560, одобрено за участие в 

Проекта и с налично Разрешение за строеж №328 от 11.12.2015г., влязло в сила - 

29.01.2016г. 

  Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54  

– Сдружение на собствениците (СС) „Гр. София,  район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, 

бл.54   с  ЕИК 176807150, одобрено за участие в Проекта и с налично Разрешение за 

строеж №223 от 14.10.2015г., влязло в сила - 11.12.2015г. 

 

6. СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ( СМР ) 

При изпълнение на СМР следва да се спазват следните технически спецификации: 

            6.1. Изискванията на действащото законодателство.  

            6.2. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с Обяснителните записки по всички 

части към инвестиционните проекти на обектите (Приложение № 1) и Количествените 

сметки /КС/, представляващи Приложение № 2 към настоящата документация.  

                   6.2.1. Начинът на изпълнение на строително-монтажните работи на строителния 

обект да бъде съгласно одобрените строителни книжа, спазвайки  посочената в тях 

техническа последователност и горепосочените количествени сметки. Строежът трябва да 

бъде изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на 

населението и за опазването на околната среда. При изпълнението на СМР да се спазват  

проектите по всички части за обекта, като съответстват на посочените в тях обхват, 

последователност и графични детайли. Да се спазват и изискванията за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд. Начинът на изпълнение и извършването на СМР 

трябва да бъде и съгласно всички действащи закони, нормативни документи, актове и 

стандарти. 
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            6.3. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да 

са придружени с „Декларация за съответствие” съгласно Наредба за съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с 

ПМС № 325 от 06.12.2006 г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с 

технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN или еквивалентни, които въвеждат 

международни или европейски стандарти; БДС EN или еквивалентни,  които въвеждат 

хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско 

техническо одобрение.  

             6.4. Общи и специфични изисквания към строителните продукти 

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградата 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 при обновявания, ремонти и реконструкции на 

сгради. 

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за 

определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:  

 „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и 

пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях, и чиито 

експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики 

на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;  

 „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен 

производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които 

трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите; 

 „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, 

които имат отношение към основните изисквания към строежите; 

 „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните 

показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, 

клас или в описание. 

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в 

съответствие с Регламент № 305/2011, чл. 5, ал. 2  и 3 от ЗТИП и Наредбата за 

съществените изисквания към строежите на МРРБ, приета с ПМС № 325 от 06 декември 

2006г. на МС и оценяване на съответствието на строителните продукти. Строителните 

продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи 

предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на 

български език. Декларациите са: 

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент 

(ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато 

за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска 

техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на 

строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ; 

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е 

обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При 

съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася 

маркировката „СЕ“; 
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3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато  

строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно 

производство, за влагане в един единствен строеж. 

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания 

по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени. 

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи 

характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградата и само 

такива, които са заложени в проекта на сградата със съответните им технически 

характеристики, съответстващи  на техническите правила, норми и нормативи, определени 

със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. 

Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа. 

Доставка на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи 

мерки в сградите трябва да бъде придружено с документи, изискващи се от Наредба на МС 

за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, 

свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други 

ресурси.  

6.4.1. Специфични технически изисквания към топлофизичните характеристики на 

строителните продукти за постигане на енергоспестяващия ефект в сградите. 

Доставката на всички строителни продукти (материали, елементи, изделия, комплекти, и 

др.) предварително се съгласува с Възложителя и с Консултанта. 

За намаляване на разхода на енергия и подобряване на енергийните характеристики на  

сградите по националната програма, 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 



4 

 

(kW) 

22 

Покривни покрития, горно осветление, 

покривни прозорци и спомагателни 

продукти, покривни комплекти 

коефициент на топлопреминаване през прозорците (W/ 

m
2
K); 

коефициент на топлопреминаване през покрива (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
) 

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

(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 или еквивалентен  - Врати за 

промишлени и търговски сгради и за гаражи 

стандарт за продукт  

БДС EN 14351-1/NА  или еквивалентен  - 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 

БДС ISO 18292 или еквивалентен - Енергийни характеристики 

на остъклени системи за жилищни сгради  

 

2 

Продукти за 

топлоизолация. 

Комбинирани 

изолационни 

комплекти/системи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полистирени 

Вати 

Дървесни  

Влакна 

Минерални 

топлоизолационни 

плочи 

БДС EN 13163 или еквивалентен - Топлоизолационни продукти 

за сгради продукти от експандиран полистирен (EPS), 

произведени в заводски условия 

БДС EN 13164 или еквивалентен - Топлоизолационни продукти 

за сгради продукти от екструдиран полистирен (XPS), 

произведени в заводски условия 

БДС EN  13166 или еквивалентен - Топлоизолационни продукти 

за сгради продукти от твърд пенофенопласт (PF), произведени в 

заводски условия 

БДС EN 13167 или еквивалентен - Топлоизолационни продукти 

за сгради продукти от пеностъкло (cg), произведени в заводски 

условия 

БДС EN 13168 или еквивалентен – Топлоизолационни продукти 

на сгради Продукти от дървесна вата (WW) произведени в 

заводски условия 

БДС EN 13169  или еквивалентен -Топлоизолационни продукти 

за сгради продукти от експандиран перлит (EPB), произведени в 

заводски условия 

БДС EN 13170 или еквивалентен - Топлоизолационни продукти 

за сгради продукти от експандиран корк (ICB), произведени в 

заводски условия 

БДС EN 13171  или еквивалентен - Топлоизолационни продукти 

за сгради продукти от дървесни влакна (WF), произведени в 

заводски условия 

БДС EN 13162 или еквивалентен - Топлоизолационни продукти 

за сгради. продукти от минерална вата (MW), произведени в 

заводски условия.  

БДС EN ISO 13788  или еквивалентен - Хигротермални 

характеристики на строителни компоненти и строителни 
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Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната 

програма през сградните ограждащи конструкции и елементи на сгради, които се използват за 

сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в жилищните сгради 

№ Видове ограждащи конструкции и елементи  U, W/m
2
K 

елементи. Температура на вътрешната повърхност за 

предотвратяване на критична влажност на повърхността и 

конденз в пукнатини. Изчислителни методи (ISO/DIS 13788-

2011 или еквивалентни) 

БДС EN ISO 14683 или еквивалентен  – Топлинни мостове в 

строителните конструкции. Коефициент на линейно 

топлопреминаване. Опростени методи и и ориентировъчни 

изчислителни стойности 

ЕТО 05-093 или еквивалентна  Минерални топлоизолационни 

плочи 

3 

Зидария и свързани с 

нея продукти. 

блокове за зидария, 

строителни разтвори, 

стенни връзки 

 

 

 

 

 

 

 

Тухли 

Камък 

Газобетон 

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

за зидария 

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

зидария Част 1: Глинени блокове за зидария  

Национално приложение (NА) 

БДС EN 771-2  или еквивалентен - Изисквания за блокове за 

зидария Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария 

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

зидария Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария 

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

зидария Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон 

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

зидария Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон 

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

зидария  

Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък 

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

зидария  

Част 6: Блокове за зидария от естествен камък 

БДС EN 1745 или еквивалентен  – Зидария и продукти за 

зидария Методи за определяне на изчислителни топлинни 

стойности 

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  или еквивалентен - Глинени покривни 

керемиди и приспособления 
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по 

ред 
за сгради със среднообемна вътрешна 

температура  

θi ≥ 15 
0
С 

1. Външни стени, граничещи с външен въздух  0,28 

2. 

Стени на отопляемо пространство, граничещи с 

неотопляемо пространство, когато разликата между 

среднообемната температура на отопляемото и 

неотопляемото пространство е равна или по-голяма от 5 
0
С 

0,50 

3. 
Външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи 

със земята  
0,60 

4. Подова плоча над неотопляем подземен етаж 0,50 

5. 
Под на отопляемо пространство, директно граничещ със 

земята в сграда без подземен етаж  
0,40 

6. Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земята  0,45 

7. 

Под на отопляемо пространство, граничещо с външен 

въздух, под над проходи или над други открити 

пространства, еркери  

0,25 

8. 
Стена, таван или под, граничещи с външен въздух или със 

земята, при вградено площно отопление 
0,40 

9. 

Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой 

с дебелина δ ≤ 0,30 m; таван на наклонен или скатен 

покрив с отоплявано подпокривно пространство, 

предназначено за обитаване  

0,25 

10. 

Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с 

въздушен слой с  дебелина   

δ > 0,30 m  

Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или 

невентилиран наклонен/скатен покрив със или без 

вертикални ограждащи елементи в подпокривното 

пространство  

0,30 

11. Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух 2,2 

12. Врата, плътна, граничеща с неотопляемо пространство 3,5 

 

 

Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната програма през 

прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за  жилищни и нежилищни сгради, които се използват 

за сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в сградите 
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№ 

по 

ред 

Вид на сглобения елемент - завършена прозоречна система Uw, W/m
2
K 

1. 

Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и 

хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид 

(PVC) с три и повече кухи камери; покривни прозорци за всеки тип 

отваряемост с рамка от PVC 

1,4 

2. 

Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и 

хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци за 

всеки тип отваряемост с рамка от дърво 

1,6/1,8 

3. 

Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и 

хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат 

топлинен мост 

2,0 

4. Окачени фасади/окачени фасади с повишени изисквания 1,75/1,9 

 

6.4.3. 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: 

 Негорим, стабилизиран фасаден експандиран полистирол, с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK, със съответна плътност при определени условия 

на изпитване.  

или 

 Негорим, 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 ≤ 0,040 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. 
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 Минерални топлоизолационни плочи - λ ≤ 0,045 W/m.K, при определени условия на 

изпитване. 

 

За EPS и XPS се препоръчва да се декларират също: деформация при определени 

условия на натоварване на натиск и температурно въздействие; якост на опън 

перпендикулярно на повърхностите; напрежение на натиск при 10 % деформация; 

продължително водопоглъщане чрез дифузия; мразоустойчивост; дифузия и пренасяне 

на водни пари; динамичнa коравина; реакция на огън; клас на горимост – по норми за 

съответното предназначение в сградата. 

За вати се препоръчва да се декларират също: дифузия на водни пари; стабилност на 

размерите при определена температура и при определена влажност на въздуха; 

динамична якост; свиваемост; якост на опън перпендикулярно на лицевата част; клас 

на горимост – А1. 

Топлоизолационните  продукти от пенополиуретан следва да се съобразят с 

конкретното им предназначение и дебелината на покритието следва да бъде 

оразмерена в зависимост от коефициента на топлопроводност за съответната 

плътност. 

 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 техническия проект 

на съответната сграда в част „Енергийна ефективност“ и се съобразява с техническите 

параметри, заложени за съответната енергоспестяваща мярка в енергийното обследване.  

Посочените по-горе топлоизолационни продукти и техническите им характеристики са 

препоръчителни и не изчерпват приложението на други продукти, които отговарят на 

приложимите нормативни изисквания и стандарти и имат енергоспестяващ ефект. 

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

архитектурно – строителните детайли се извършват съгласно предвидения законов ред.  

В техническата спецификация за строителство възложителят следва да посочи ясно 

коефициентите на топлопреминаване през външните ограждащи елементи на сградата, 

които трябва да се постигнат с полагане на топлоизолационна система за съответното 

предназначение в сградата, като тези коефициенти също се взимат от инвестиционния 

проект, където на по-ранен етап са съобразени и съгласувани с резултатите от обследването 

за енергийна ефективност.  

 

6.4.4. Технически изисквания към хидроизолации и хидроизолационни системи  

Проектните решения на хидроизолациите и на хидроизолационните системи на сгради се 

представя в част „Архитектурна” на инвестиционния проект. 

Във фаза технически проект проектните решения за изпълнение на хидроизолациите и/или 

на хидроизолационните системи се представят в чертежите на проекта с характерните 

детайли, а така също се задават минималните експлоатационни показатели на съществените 

характеристики на избраните хидроизолационни продукти. 

Във фаза „Работен проект” за хидроизолационни системи се разработват подробно детайли 

за характерните зони, като дилатационни или работни фуги, водоприемници, отдушници, 

ограждащи бордове и всички повърхнини, пресичащи изолираната повърхност, отвори за 

преминаване на инсталации през изолираните части на сградата, покриви с променящ се 

наклон и др. В  работния проект се дават и изискванията към строителните продукти, и към 

технологията за изпълнение на хидроизолациите и/или на хидроизолационните системи в 

съответствие с техническия проект; предписания за извършване на водна проба и 

изискванията за поддържане по време на експлоатация. 

Физико-механичните характеристики на предвидените за изпълнение хидроизолации и 

хидроизолационни системи и условията за полагането им трябва да отговарят на 

нормативните изисквания на Наредба № 2 от 2008 г. в зависимост от вида на продуктите и 

предвидените им функции и предназначение.  

Видовете строителни продукти, които могат да се предвиждат при проектирането на 

хидроизолации и на хидроизолационни системи на плоски покриви на сгради и съоръжения 

и за които в Наредбата са определени физико-механични характеристики, са съответно на 

база на:  

 огъваеми битумни мушами;  

 пластмасови и каучукови мушами;  

 битумнополимерни състави; 

 течни полимерни състави; 

 циментнополимерни състави. 

Видът на хидроизолацията и на хидроизолационната система на плоски покриви на 

сгради и съоръжения се избира в зависимост от: 

 техническите характеристики и технологията за изпълнение на строежа; 

 вида на строежа: ново строителство, основен ремонт, реконструкция, основно 

обновяване или преустройство; 

 вида на основата, върху която ще се изпълнява хидроизолацията (бетон, 

циментно-пясъчен разтвор, торкретбетон, дървесина, метал, зидария и др.); 

 компонентите (слоевете) на хидроизолационната система; 

 вида и начина на водоотвеждането; 

 използваемостта на покрива. 
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6.4.5. 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 2004г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и 

икономия на енергия в 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 еквивалентни, която съдържа най-малко следната информация за: 

 коефициента на топлопреминаване на сглобения образец (Uw) в W/m
2
K; 

 коефициента на топлопреминаване на остъкляването (Ug) в W/m
2
K; 

 коефициента на топлопреминаване на рамката (Uf) в W/m
2
K; 

 коефициента на енергопреминаване на остъкляването (g); 

 радиационните характеристики - степен на светлопропускливост и спектрална 

характеристика; 

 въздухопропускливостта на образеца; 

 водонепропускливостта; 

 защитата от шум. 

 

6.4.6. Технически изисквания към енергийните характеристики за слънчеви 

колектори за системи, оползотворяващи слънчева енергия за загряване на вода за 

битови нужди в сградата. 

С отчитане нивото на технологиите препоръчителни за техническите спецификации са 

следните изисквания: 

 

6.4.6.1. Плоски слънчеви колектори 

 Коефициент на абсорбция (α) >/= 90% 

 Коефициент на емисия (ε ) </= 5% 

 Обобщен коефициент на топлинни загуби ( UL </= 5 Вт/м
2
К ) 

 Използваната прозрачна изолация да е от закалено стъкло с ниско съдържание 

на желязо 

 Работно налягане на колектора – 6 бара  

 

6.4.6.2. Вакуумно тръбни слънчеви колектори 

 Коефициент на абсорбция (α) >/= 90% 

 Коефициент на емисия (ε ) </= 5% 

 Обобщен коефициент на топлинни загуби ( UL </= 1,5  Вт/м
2
К ) 

 

6.4.7. Технически изисквания към някои доставени на строежа продукти, 

потребяващи енергия (осветление и уреди). 

 

6.4.7.1. Светлинен поток за консумирана мощност на източника на светлина или 

светлинен добив на източника за вграждане в осветителите: 

•      Компактни флуоресцентни осветители не по-малко от   70 lm/W; 

•      Флуоресцентни осветители не по-малко от  70 lm/W; 

•      Натриеви осветители не по-малко от  120 lm/W; 

•      Метал-халогенидни осветители: не по-малко от  60 lm/W; 

 

6.4.7.2. Светлинен добив на източника за вграждане в осветителите – за светодиодни - 
не по-малко от  60 lm/W; 

Енергиен клас на осветителя – препоръчва се клас A, съгл. Регламент (ЕО) 

874/2012. 
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Енергиен клас на баласта - съгласно Регламент (ЕО) 245/2009 и Регламент (ЕО) 

347/2010. 

Среден (номинален) период на работа, по време на който известен брой 

осветители отказват напълно: 

Компактни флуоресцентни осветители: 50%  не по-малко от 20 000 часа; 

Флуоресцентни осветители 50%  не по-малко от 15 000 часа; 

Натриеви осветители 50%  не по-малко от 15 000 часа.  

Намаляване на светлинния поток - за светодиодни осветители: • не повече от 30 

% за не по-малко от 50 000 часа 

Всички светлотехнически параметри на осветителя  се удостоверяват с протокол 

от изпитвателна лаборатория. 

В случаите когато се ползва самостоятелно източник на светлина за директна замяна, 

неговите технически параметри се удостоверяват, като изрично се подчертава, че става 

въпрос за използван светлинен източник, а не за осветител.  

 

6.4.8. Технически изисквания към термопомпи  

Техническите изисквани се отнасят за минимален COP (коефициент на преобразуване на 

енергията). Според вида на термопомпата се препоръчват да се залагат следните 

изисквания: 

 Вид на термопомпата:   СОР: 

Солов разтвор - вода    - 3.5  

 Вода – вода      - 4.0  

 Въздух – въздух     - 3.5 

 Въздух - вода     - 3.5  

 Директен обмен земя, свързана с вода - 4.0 

 

6.4.9. Технически изисквания към водогрейни котли  

Вид на котела 
Мощност 

(kW) 

КПД при 

номинална мощност 

КПД при 

частичен товар 

средна 

температура 

на 

водата (в °С) 

изисквания 

за КПД, 

изразен 

в %  

средна  

температура на 

водата  (в °С) 

изисквания 

за КПД, 

изразен 

в %  

Стандартни котли 4 - 400  70  >= 84+2 logPn >= 50  >= 80+3 logPn 

Нискотемпера-

турни котли 
(1)

 
4 - 400  70  

>= 87,5+1,5 

logPn 
40  >= 87,5+1,5 logPn 

Газо- 

кондензиращи 

котли 

4 - 400  70  >= 91+1 logPn 30 
(2)

 >= 97+1 logPn 

Подобрени 

кондензацион 

ни котли 

4-400 70 

 

94,0 +1,0 * 

logPn 

  

 
Година на 

производство 
 

Котли на биомаса 

с естествена тяга  

Произведени 

преди 1978 
70 

78,0 +2,0 * 

log(ФPn/1000) 
50 

72,0 +3,0 * 

log(ФPn/1000) 
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Произведени 

1978-1994 
70 

80,0 +2,0 * 

log(ФPn/1000) 
50 

75,0 +3,0 * 

log(ФPn/1000) 

Произведени 

след 1994 
70 

81,0 +2,0 * 

log(ФPn/1000) 
50 

77,0 +3,0 * 

log(ФPn/1000) 

Котли на биомаса 

с изкуствена тяга 

Произведени 

преди 1978 
70 

80,0 +2,0 * 

log(ФPn/1000) 
50 

75,0 +3,0 * 

log(ФPn/1000) 

Произведени 

1978-1986 
70 

82,0 +2,0 * 

log(ФPn/1000) 
50 

77,5 +3,0 * 

log(ФPn/1000) 

Произведени 

1986-1994 
70 

84,0 +2,0 * 

log(ФPn/1000) 
50 

80,0 +3,0 * 

log(ФPn/1000) 

Произведени 

след 1994 
70 

85,0 +2,0 * 

log(ФPn/1000)
(3)  

81,5 +3,0 * 

log(ФPn/1000) 

(1)
 Включително кондензиращи котли, използващи течни горива. 

(2)
 Температура на захранващата вода в котела. 

(3)  
Топлинна мощност на котела при номинално налягане 

 

 

6.А. СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

 Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно 

чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за 

въвеждане в експлоатация), в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168, 

ал.1 от ЗУТ: 

- законосъобразно започване на строежа; 

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството; 

- изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционнен проект и 

изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите 

спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на 

строителството; 

- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в 

строителството; 

- качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с 

нормите за безопасност; 

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 

- оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания; 

- годност на строежа за въвеждане в експлоатация; 

- контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР; 

 Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за 

безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба 

№3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 
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 Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия 

и ниво за строежа, в присъствието на лицата  по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на 

необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството; 

 Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-

дневен срок от заверката, компетентните органи в общинска администрация, РДНСК, 

РСПБС, Инспекция по труда; 

 Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве при 

извършване на строително-монтажните дейности съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 

от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи. 

 Предоставяне пред Възложителя на едномесечни отчети и окончателен 

отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – 

монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от 

строежа като цяло, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените 

документи (актове), както за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно 

необходимите мерки за решаването им.  

 Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от 

ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждането му в експлоатация или Разрешение 

за ползване, включително технически паспорти, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за 

техническите паспорти на строежите. 

 Внасяне на съответните окончателни доклади в Общинската 

администрация/ДНСК 

 

6.Б. ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

        Упражняване на контролни дейности при изпълнение na строителсвото:  

        Упражняване на контрол на строителния процес, включително контрол на 

количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите строителни 

продукти с проектната документация и договорите за изпълнение. 

        Подписване на Протокол за приемане на техническия/работния проект, Протокол за 

предаване на строителната площадка; Протокол за установяване годността за ползване на 

обекта; както и Протоколите за приемане на изпълнените количества и видове строително-

монтажни работи до пълна реализация на провежданите мерки по обновяване на сградата. 

         Забележка: Навсякъде в документацията, където е използван конкретен стандарт, 

тип, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон 

следва да се има предвид и еквивалент на същите. 


