
Приложение №1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВИДОВЕТЕ РАЗРУШИТЕЛНИ 

РАБОТИ 

 

№ по 

ред 
Наименование на РР (описание) мярка 

количес

тво 

  
РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДА №1 БАННО-ПЕРАЛЕН 

КОМБИНАТ 
    

1 

Разрушаване и извозване до депо за строителни отпадъци  на 

тухлена зидария от плътни тухли от външни зидове, 

включително каси за врати и прозорци 

м3 314,3 

2 

Разрушаване и извозване до сметището за строителни 

материали на тухлена зидария от плътни тухли от вътрешни 

зидове, включително каси за врати 

м3 136,5 

3 
Демонтиране и нарязване на стоманени релси и извозване до 

депо за строителни отпадъци 
т 6,7 

4 
Разбиване на стоманобетонни плочи с багер-хидрочук за 

машинно товарене и извозване до депо за строителни отпадъци 
м3 109,40 

5 

Разбиване на стоманобетонни ивични основи и стълбищни 

рамена с багер-хидрочук за машинно товарене и извозване до 

депо за строителни отпадъци 

м3 129,28 

6 

Разбиване на стоманобетонни греди и колони с багер-хидрочук 

за машинно товарене и извозване до депо за строителни 

отпадъци 

м3 54,25 

7 
Демонтаж на покрив на двуетажна сграда и извозване до депо 

за строителни отпадъци 
м2 504,00 

8 
Разбиване на комин и извозване до депо за строителни отпадъци 

на тухли и стоманобетонни ивични основи 
м3 136,48 

        

 РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДА №2 - СГРАДА ГСМ   

1 

Разрушаване и извозване до депо за строителни отпадъци на 

тухлена зидария от  плътни единични тухли, включително каси 

за врати и прозорци 

м3 33,5 

2 
Разбиване на стоманобетонни плочи с багер-хидрочук за 

машинно товарене и извозване до депо за строителни отпадъци 
м3 16,05 

№ по 

ред 
Наименование на РР (описание) мярка 

количес

тво 

3 

Разбиване на стоманобетонни ивични основи  с багер-хидрочук 

за машинно товарене и извозване до депо за строителни 

отпадъци 

м3 15,50 

4 

Разбиване на стоманобетонни греди и колони с багер-хидрочук 

за машинно товарене и извозване до сметището за строителни 

материали 

м3 46,25 

5 
Разбиване на бетонова настилка с багер-хидрочук за машинно 

товарене и извозване до депо за строителни отпадъци 
м3 10,70 

        

 
РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДА №4 - СКЛАД ЗА СПОРТНА 

ЗАЛА 
  



№ по 

ред 
Наименование на РР (описание) мярка 

количес

тво 

1 

Разрушаване и извозване до депо за строителни отпадъци на 

тухлена зидария от плътни единични тухли от зидове -25 см. 

дебелина, включително каси за врати и прозорци 

м3 19,8 

2 
Разбиване на стоманобетонни плочи с багер-хидрочук за 

машинно товарене и извозване до депо за строителни отпадъци 
м3 17,70 

3 

Разбиване на стоманобетонни ивични основи  с багер-хидрочук 

за машинно товарене и извозване до депо за строителни 

отпадъци 

м3 10,50 

4 

Разбиване на стоманобетонни греди и колони с багер-хидрочук 

за машинно товарене и извозване до депо за строителни 

отпадъци 

м3 2,93 

5 
Разбиване на бетонова настилка с багер-хидрочук за машинно 

товарене и извозване до депо за строителни отпадъци 
м3 11,80 

        

 
РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДА №5 - СКЛАДОВИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
  

1 

Разрушаване и извозване до депо за строителни отпадъци на 

тухлена зидария от плътни тухли от външни зидове, 

включително каси за врати и прозорци 

м3 160,8 

2 

Разрушаване и извозване до сметището за строителни 

материали на тухлена зидария от плътни тухли от вътрешни 

зидове -25 см. дебелина, включително каси за врати 

м3 104,0 

3 
Разбиване на стоманобетонни плочи с багер-хидрочук за 

машинно товарене и извозване до депо за строителни отпадъци 
м3 17,00 

4 

Разбиване на стоманобетонни ивични основи  с багер-хидрочук 

за машинно товарене и извозване до депо за строителни 

отпадъци 

м3 20,22 

5 

Разбиване на подова и покривна конструкция на втория етаж 

тип гредоред с багер и машинно товарене и извозване до депо 

за строителни отпадъци 

м2 425,00 

 
РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДА №6 - СКЛАДОВИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
  

1 

Разрушаване и извозване до депо за строителни отпадъци на 

тухлена зидария от плътни тухли от външни зидове, 

включително каси за врати и прозорци 

м3 313,6 

2 

Разрушаване и извозване до депо за строителни отпадъци на 

тухлена зидария от плътни тухли от вътрешни зидове, 

включително каси за врати 

м3 56,0 

3 
Разбиване на бетона плоча с багер-хидрочук за машинно 

товарене и извозване до депо за строителни отпадъци 
м3 92,80 

4 

Разбиване на стоманобетонни ивични основи с багер-хидрочук 

за машинно товарене и извозване до депо за строителни 

отпадъци 

м3 129,00 

5 
Демонтаж на покрив на сграда и извозване до депо за 

строителни отпадъци 
м2 1302,00 



№ по 

ред 
Наименование на РР (описание) мярка 

количес

тво 

 
РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДА №7 - СКЛАДОВИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
  

1 

Разрушаване и извозване до депо за строителни отпадъци  на 

тухлена зидария от  плътни тухли от външни зидове, 

включително каси за врати и прозорци 

м3 160,8 

2 

Разрушаване и извозване до депо за строителни отпадъци на 

тухлена зидария от плътни тухли от вътрешни зидове - 25 см. 

дебелина, включително каси за врати 

м3 104,0 

3 
Разбиване на стоманобетонни плочи с багер-хидрочук за 

машинно товарене и извозване до депо за строителни отпадъци 
м3 17,00 

4 

Разбиване на стоманобетонни ивични основи  с багер-хидрочук 

за машинно товарене и извозване до депо за строителни 

отпадъци депо за строителни отпадъци 

м3 20,22 

5 

Разбиване на подова и покривна конструкция на втория етаж 

тип гредоред  с багер и машинно товарене и извозване до депо 

за строителни отпадъци 

м2 425,00 

    

 
РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДА №31 - 

ПРОИЗВОДСТВЕНО-ЕКСПЛОАТАЦИОННА СГРАДА И 

РАБОТИЛНИЦИ 

  

1 

Разрушаване и извозване до депо за строителни отпадъци на 

тухлена зидария от  плътни тухли от външни зидове, 

включително каси за врати и прозорци 

м3 119,6 

2 

Разрушаване и извозване до депо за строителни отпадъци на 

тухлена зидария от плътни тухли от вътрешни зидове - 25 см. 

дебелина, включително каси за врати 

м3 101,8 

3 

Разбиване на стоманобетонни плочи с багер-хидрочук за 

машинно товарене и извозване до сметището за строителни 

материали 

м3 93,65 

4 

Разбиване на стоманобетонни ивични основи  с багер-хидрочук 

за машинно товарене и извозване до депо за строителни 

отпадъци 

м3 45,15 

5 

Разбиване на подова конструкция на втория етаж тип гредоред 

и покривна конструкция на сградата с багер и машинно 

товарене и извозване до депо за строителни отпадъци 

м2 2052,20 

    

 ОФОРМЯНЕ НА ЦЕЛИЯ РАЙОН   

1 Рязане на маркирани дървета бр 12,0 

2. 
Натоварване и извозване на отпадъци от бракувани материални 

средства до специализирани сметища 
м3 168,55 

 

Местоположение и характеристика на площадката - Военна академия 

„Георги С. Раковски“. 

Сгради за разрушаване: 

Сграда № 1-Банно-перилен комбинат-2 етажа; ЗП=339 м2; РЗП=678 м2; 

изградена 1950 г. 



Сграда № 2-ГСМ (ОВ) - 1 етаж и тухлен комин; ЗП=107 м2; РЗП=107 м2; 

изградена 1970 г. 

Сграда № 4 - Склад и спортна зала - 1 етаж; ЗП=118 м2; РЗП=118 м2; изградена 

1950 г.  

Сграда № 5 - Складови помещения - 2 етажа; ЗП=170 м2; РЗП=340 м2; 

изградена 1917 г.  

Сграда № б - Складови помещения - 1 етаж; ЗП=928 м2; РЗП=928 м2; 

изградена 1920 г. 

Сграда № 7 - Складови помещения - 2 етажа; 3П=170 м2; РЗП=340 м2; 

изградена 1917 г. 

Сграда № 31- Производствено-експлоатационна сграда и работилници - 

съответно на 2 етажа и на 1 етаж; 3П=936,48 м2; РЗП=936,48 м2; изградена 1950 г. 

При извършване на РР от изпълнителя да се извършва постоянно обливане на 

разрушавания обект за да не се допуска запрашаване на района. 

Изисквания за качество и безопасност. Изисквания за качество на 

извършваните работи. 

След разрушителните дейности мястото (площадката), където се е намирала 

съответната сграда се почиства и подравнява на кота терен. На терена на площадката 

да бъде извършена рекултивация, възстановявайки го до състояние безопасно за 

ползване при спазване нормите по противопожарна безопасност, хигиена и 

безопасност на труда. 

Изисквания за осигуряване на безопасност. 

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на 

Закона за здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) и Наредба № 2/2004 г. 

за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи. 

При извършване на разрушителните работи да опазва подземната и 

надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги 

възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност. 
 


