
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 

 

 

Изх. № 3017/ 21.07.2020 г. 

 

ДО  

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

Във връзка с отправени запитвания, относно документация за участие в открита процедура за 

избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на Инженеринг - 

проектиране и изпълнение на СМР на студентски общежития на територията на град Варна  

за нуждите на Технически университет-Варна по обособени позиции“, на основание чл.33, ал.2 

от ЗОП, Ви предоставяме следните уточнения: 

ВЪПРОСИ:  

 

Въпрос №1: Mоля да ни предоставите достъп до наличната проектна документация за обектите, 

описана в техническите им паспорти? 

Отговор №1:  Техническите паспорти в цялата им цялост са публикувани на профила на купувача. 

 

Въпрос №2: Във връзка с изискване на техническата спецификация „Изолиране на парапет на 

усвоени тераси с височина на парапета от вътрешната страна на терасата 105 см чрез полагане 

на топлоизолация от каменна вата с дебелина 100 mm с λ≤0.036 W/mК и завършващ слой от 

силикатна мазилка от външната страна и полагане на топлоизолация от каменна вата с дебелина 

100 mm с λ≤0.036 W/mК от вътрешната страна, както и гипсофазер с дебелина 8 mm. Чрез 

усвояване на част от терасите, които в момента са открити, се постига естетическа визия на 

фасадите. Парапета на усвоените тераси се явява външна ограждаща стена, върху която се 

полага топлоизолация“, моля да уточните: 

 Ще се усвояват ли неусвоените до този момент тераси? 

 В случай на усвоена тераса: по задание се предвижда остъкляване на терасите до 

съществуващия парапет с ПВЦ дограма с указани параметри. Какво се предвижда да се случи 

със съществуващите тераси: 



 Оформя се фасадата до линията на новото остъкление и вътре не се променя нищо-

остават като остъклени тераси със старите фасада, дограма и прегради между терасите; 

 Оформя се фасадата до новото остъкление и вътре се премахва съществуващата дограма, 

като зоната на съществуващата тераса се преустроява като част от от стаята-изолират се 

стените между стаите, които са били прегради между терасите и сега остават като 

вътрешни преградни стени, подменя се настилката на терасите с аналогична на стаята, 

шпакловат се стени и тавани и се боядисват като интериорни пространства; 

 Оформя се фасадата до новото остъкление, а терасата се оформя без да се променя 

предназначението, но се предвижда изолация на съществуващата фасада и подмяна на 

съществуващата дограма с нова по заданието; 

Отговор №2:   Начинът на изпълнение на това изискване на техническата спецификация е  проектно 

решение, което трябва да стъпи на база на изготвеният паспорт и енергиен доклад, както и 

впоследствие да бъде съгласуван в процеса на проектиране с Възложителя. 

 

 

 

ГЛ. СЕКРЕТАР: 

                                                              /инж. Митко Александров/ 

                       / упълн. със заповед № 209/17.04.2019/ 
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