
№ Част проектни работи Ед.м квадратура Ед.ц. Ст-ст

1 Заснемане м2 5843,15
2 Архитектура  м2 5843,15
3 Строителни конструкции м2 5843,15
4 Електроинсталации м2 5843,15
5 В и К  м2 5843,15
6 ОВК  м2 5843,15
7 Енергийна ефективност м2 5843,15
8 Оценка енергийна ефективност м2 5843,15
9 Пожарна безопасност м2 5843,15

10 ПБЗ  м2 5843,15
11 ПУСО  м2 5843,15
12 Авторски надзор м2 5843,15

ОБЩО ПРОЕКТНИ РАБОТИ

РАЗДЕЛ ВТОРИ  - СМР

А - ВЪНШНИ РАБОТИ
Наименование на СМР Ед.м К-во

I - ФАСАДИ, ДОГРАМИ,ТЕРАСИ

1 Доставка и монтаж фасадно скеле до 30 м. м2 4536,40
2 Грундиране с готов грунд m2 6273,41

3

Топлинна изолация по стени- доставка и монтаж на: 
топлоизолационен материал, укрепващи дюбели; 
армираща мрежа;  грунд;  шпакловка  и фасадна боя- да се 
приложи детайл

м² 5936,51

4
Доставка и полагане на противопожарни ивици с каменна 
вата с деб.10 см, ширина 50 см хоризонтални и вертикални 
ивици

м² 205,70

5 Външна силикатна мазилка m2 89,96

6 Подготовка стени за полагане на топлоизолация м2 1880,00

7 Демонтаж фасадно скеле м2 4536,40

8
Дилатационни фуги по подове от ламаринени шини при 
ремонти

м 22,60

9 Демонтаж на водосточни тръби ф 10 - 15 см м 289,00
10 Доставка и монтаж на водосточни тръби от PVC м 357,50
11 Есове от поцинкована ламарина 0.5 мм м 32,00
12 Водосточни казанчета съчетани от поц.лам. бр. 6
13 Сифони  подови чугунени с месинг. Детайли ф 50 бр. 120,00
14 Просичане отвори в ст.бет. Стени до 20 см ръчно м2 36,80
15 Демонтаж на дървена дограма м² 125,70
16 Доставка и монтаж на PVC прозорци м² 98,38
17 Доставка и монтаж на PVC врати м² 10,62

18

Довършителни работи за PVC дограма: доставка и монтаж 
алуминиеви первази,изкърпване на страници около врати и 
прозорци,боядисване с латекс страници около врати и 
прозорци

м2 21,80

19 Д-ка  и монтаж на димоуплътнена самозатваряща се врата м² 15,03

20 Демонтаж на стом.решетки за прозорци м2 54,18
21 Минизиране на стоманени повърхности m2 116,60
22 Блажна боя по стом.парапети, решетки, двукратно m2 116,60

23
Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване на 
бетонни отпадъци с колички

мЗ 78,20

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА  СМЕТКА

за проектиране и изпълнение на дейности по СМР за обект СО "БЛОК  3"     клон Шумен



24
Изхвърляне строителни отпадъци до 3м хоризонтално или 
2м вертикално

м3 78,20

25 Метална к-ция за укрепване на съоръжения кг 3425,80

26
Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 600/100/250 
мм на обикновена фуга

м2 885,20

27
Изработка и монтаж на армировка - обикн. И средна 
сложност ф 6-12 мм от стомана а1 и а2

кг 5444,25

28
Кофраж за бетонни стени, канали,парапети, асанс. Шахти 
сдебелина до 15 см

м2 866,00

29
Полагане на арм. Бетон клас в 15 за колони, греди и 
подобни

мЗ 25,10

30
Вътрешна гладка мазилка по газобетон, еднопластова, с 
готова смес, при ремонти

m2 1068,00

31 Боядисване на нови шпакл.стени  с бял латекс трикратно m2 2366,87

32 Пердашена цим.з-зка  - 4 см при ремонти м² 665,70

33
Хидроизолация от един пласт арр мембрана на 
газопламъчно залепване

m2 872,30

34 Облицовка с гранитогрес с лепило - фуга 2 мм м2 815,70

35 Ръкохватка от масивен материал върху стоманен парапет м 824,10

36
Топлоизолация на външни стени с пенополистирол, при 
ремонти

m2 558,00

37 Облицовка с мушелкалт по цокли и страници m2 185,00

38 Разбиване на неармирани бетонни настилки с ръчен чук м2 78,80

39
Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване на 
бетонни отпадъци с колички

мЗ 108,00

40
Изхвърляне строителни отпадъци до 3м хоризонтално или 
2м вертикално

м3 108,00

II - ПОКРИВНИ РАБОТИ 
1 Демонтаж на съществуваща хидроизолация м² 162,52
2 Демонтаж на ламаринена обшивка м² 240,97
3 Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм до 30° м2 240,97
4 Пердашена цим.з-зка  - 4 см при ремонти м² 122,86
5 Полагане на битумен грунд м² 693,70

6
Хидроизолация  с два усилени пласта воалит на 
газопламъчно залепване

м² 693,70

7
Обгаряне на РВС фолио върху повърхностния слой на 
топлоизолацията

м² 693,70

8
Топлинна изолация по под- изравнителна замазка, 
доставка и монтаж на топлоизолационен материал, 
укрепващи дюбели, армираща мрежи и цим.замазка

м2 360,85

9 Профилирани щорцове от поцинк. Ламарина при ремонти м 564,90

10
Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване на 
бетонни отпадъци с колички

мЗ 44,00

11
Изхвърляне строителни отпадъци до 3м хоризонтално или 
2м вертикално

м3 44,00

Б - АРХИТЕКТУРА –ВЪТРЕШНИ РАБОТИ  - 
ИНТЕРИОРНИ ДЕЙНОСТИ  

I - Ремонт на помещения

1 Демонтаж на дървена дограма м2 772,03
2 Доставка и монтаж на врата шпервана  16 cm m2 566,25

3 Д-ка  и монтаж на димоуплътнена самозатваряща се врата м² 74,40

4 Доставка и монтаж на PVC прозорци м² 13,12
5 Монтаж на алуминиеви врати м2 138,60
6 Шпакловка с готова смес при ремонти м2 9586,60

7 Боядисване на нови шпакл. тавани с бял латекс трикратно m2 4035,00



8 Боядисване на нови шпакл.стени  с цв. латекс трикратно m2 10051,00

9 Изстъргване на постна боя от стени м2 10051,00
10 Изстъргване на постна боя от тавани м2 4035,00
11 Грундиране върху мазилка м2 14086,00
12 Редене на ламелен паркет м2 3027,68
13 Монтаж на PVC первази при ремонти м 2910,06
14 Облицовка с гранитогрес с лепило - фуга 2 мм м2 348,36
15 Окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 м2 348,36
16 Облицовка от врачански камък по цокли и страници М2 37,80
17 Полиране на подова мозайка m2 1210,54

18 Разваляне на облицовка от фаянс. Плочки на лепило м2 993,08

19 Фаянсова облиц.с лепило по стени на фуга 2 мм м2 1859,15
20 Двупластова водоизолация на стена с мазане м2 487,20
21 Грундиране на подове при ремонти m2 487,20
22 Пердашена цим.з-зка  - 4 см при ремонти м² 348,36

23 Ръкохватка от масивен материал върху стоманен парапет м 86,40

24
Облицовка с гипсокартон в/у метална или дървена 
конструкция

м2 745,04

25 Разбиване на неармирани бетонни настилки с ръчен чук м2 33,00

26
Сваляне на стара вътр.мазилка, със събиране на 
отпадъците

m2 2033,00

27
Изхвърляне строителни отпадъци до 3м хоризонтално или 
2м вертикално

м3 296,00

28
Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване на 
бетонни отпадъци с колички

мЗ 296,00

I - ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ
1 Монтаж на пендел, аплик или плафониера бр. 638,00

2 Монтаж на луминесцентно осветително тяло на стена бр. 101,00

3
Монтаж на ключове и контакти за обикн. Скрита 
инсталация 

бр. 1245,00

4 Монтаж на кутия разкл. Кръгла за скрита инсталация 6p. 1348,00

5 Излаз открит до 6 m с кабелопод. Проводник бр. 1527,00
6 Д-ка и м-ж кабел свт 3х1.5+1.5 мм2 м 1284,00
7 Д-ка и м-ж кабел свт 3х2.5+1.5 мм2 м 502,20

8
М-ж и свързване на авт.ел.предпазител еднополюсен до  
10 А

6p. 28,00

9 Монтаж на кабелни канали с ширина до 60 mm m 712,80
10 Монтаж на кабелни канали с ширина до 120 mm m 508,20

11
Монтаж на разклонител за кабелни канали с ширина до 80 
mm

m 65,00

12 Монтаж на коляно за кабелни канали шир. До 80 m 52,00
13 Демонтаж на тръби и проводници m 11844,00
14 Демонтаж на ключове и кутии бр. 920,00
15 Демонтаж на луминесцентни лампи до 3 x 80 w бр. 632,00

16
Пробиване на единично отвори с диам. До 40 mm 
встоманобет. Стени и плочи с деб. До 12 cm при ремонти

бр. 88,00

17 Разбиване на неармирани бетонни настилки с ръчен чук м2 48,00

18
Изхвърляне строителни отпадъци до 3м хоризонтално или 
2м вертикално

м3 32,00

19
Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване на 
бетонни отпадъци с колички

мЗ 32,00

II -   Заземителна и мълниеотводна инсталация                                                                          
1 М-ж на заземление по ст.к-ция от поц.шина 30/3 mm бр. 8,00

III - ИНСТАЛАЦИИ



2
Доставка и м-ж на мълниеприемник с изпреварващо 
действие PITTAS T S-30 с време на изпреварване Т=30 
микрос., комплект с връх и тръбна основа

бр 1,00

3

Д-ка и м-ж на 4 метрова мачта на мълниеприемник, 
стоманена горещо поцинкована 11/2'' , монтирана на 
метално с PVC прахово покритие, анкерно 
устройствокомплект

бр 1,00

4 Доставка и монтаж на  almgsi ф8. м' 126,00

5
Измерване на спесифично съпртивление на заземителя, 
R<20 Ω

бр. 2,00

6 Доставка и м-ж на поцинкована шина  - 40/4 мм. m 9,50
7 Демонтажни работи по мълниезащита м2 368,00

8
Протокол от лицензирана лаборатория  за импеданс и 
заземления

бр 2,00

1
Вътрешна водопроводна инсталация от полипр.тръби Ф 20 - 
студ.вода

m 266,00

2
Вътрешна водопроводна инсталация от полипр.тръби ф 25 
- студена вода

m 247,00

3
Вътрешна водопр. Инсталация от полипроп. Тръби ф 32 - 
студ.вода

m 98,00

4
Вътрешна водопр. Инсталация от полипроп. Тръби ф 40 - 
студ.вода

m 144,00

5
Вътрешна водопр. Инсталация от полипроп. Тръби ф 50 - 
студ.вода

m 26,00

6
Вътрешна водопр. Инсталация от полипроп. Тръби ф 63 - 
студ.вода

m 12,00

7
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови 
тръби ф 20 - топла вода

m 326,00

8
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови 
тръби ф 25 - топла вода

m 433,00

9
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови 
тръби ф 32 - топла вода

m 118,00

10
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови 
тръби ф 40 - топла вода

m 116,00

11
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови 
тръби ф 50 - топла вода

m 30,00

12
Вътрешна водопр.инсталац. От полипр. Тръби за топла 
вода ф 63 мм

m 13,00

13 Водопровод в сгради от поцинк.тръби 2" m 60,00

14
Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от 
полиетиленова пяна 9 mm - за Ф 20 (1/2")

m 938,00

15
Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от 
изолационна лента 3 mm - за ф 20 (1/2")

m 362,00

16
Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от 
полиетиленова пяна 9 mm - за ф 25 (3/4")

m 690,00

17
Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от 
полиетиленова пяна 9 mm - за Ф 32 (1")

m 215,00

18
Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от 
полиетиленова пяна 9 mm - за Ф 63 (2")

m 378,00

19 Д-ка и монтаж  спирателен кран холендеров ф 1/2" бр. 134,00
20 Монтаж на възвратна клапа Ф 60 mm бр. 2,00
21 Комплект противопожарен кран в изкопана ниша 6p. 14,00
22 Улей от 10/10 до 15/15 ръчно в тухлена зидария бр. 75,00
23 Пробиване отвори до 40/40 в зид 1/2 тухла бр. 325,00
24 Шибърен кран 3/4" без изпразнител 6p. 98,00
25 Шибърен кран 1 it без изпразнител 6p. 11,00
26 Смесител на  батерия за мивка - стенна бр 136,00
27 Укрепители за водопроводни инсталации 6p. 552,00
28 Пробиване отвори до  40/40 в зид 1 тухла бр. 252,00
29 Pvc тръби муфени с фасонни части ф 50/1.8 m 288,00
30 PVC тръби муфени с фасонни части  Ф 110/2.2 m 1115,00

I - В и К



31 Сифони подови чугунени с месингФ 50 бр. 210,00
32 Вентилац. Шапки за отдушници на канализ. Ф 150 бр 12,00
33 Тоалетна мивка среден формат бр 76,00
34 Тоалетна седалка полупорц.бяла с PVC казанче бр 76,00
35 Укрепители за канал по вертикални клонове бр. 685,00
36 Изпробване на вертик.канал. до ф 150 в сгради m 1490,00
37 Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1/2" m 1070,00
38 Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 3/4" m 668,00
39 Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1" m 208,00
40 Д-ж батерия за кухн.мивки, тоалетни мивки и под. бр 776,00

41 Разбиване на неармирани бет. настилки с ръчен чук м2 44,00

42
Изхвърляне строителни отпадъци до 3м хоризонтално или 
2м вертикално

м3 74,00

43
Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване на 
бетонни отпадъци с колички

мЗ 74,00

ОВК
КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ И СУТЕРЕН

1 Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф16х2 л.м 1125,00

2 Доставка и монтаж тръба  с ал.вложка ф18х2 л.м 1127,00
3 Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф20х2 л.м 413,00
4 Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф26х3 л.м 42,00
5 Доставка и монтаж тръба  с ал.вложка ф32х3 л.м 24,00

6 Вътрешна вод.инстал. от полипроп.тр. ф 50 - ст.вода m 241,00

7 Вътрешна вод.инстал. от полипроп.тр. ф 63- ст.вода m 228,00

8
Доставка и монтаж на изолация от микропореста  гума на 
тръба 1/2"

л.м 2252,00

9
Доставка и монтаж на изолация от микропореста  гума на 
тръба 3/4"

л.м 447,00

10
Доставка и монтаж на изолация от микропореста  гума на 
тръба 1"

л.м 42,00

11
Доставка и монтаж на изолация от микропореста  гума на 
тръба 1 1/4"

л.м 241,00

12
Доставка и монтаж на изолация от микропореста  гума на 
тръба Ф 63

л.м 228,00

13
Доставка и монтаж на  циркулационна помпа Q=38 m3/h, 
H=13 m, 380V, 2200 W

бр. 4,00

14 Доставка и монтаж сферичен вентил Ду100 бр. 2,00

15 Доставка и монтаж мембранен разширителен съд 300 л бр. 5,00

16
Доставка и монтаж бойлер водоводен 1000 л с 
топлоизолация

бр. 2,00

17
Доставка и монтаж вентил за автоматично пълнене Ду 1/2" 
комплект с манометър до 6 bar/Рнач.=2 bar/ и възвратна 
клапа

бр. 46,00

18 Доставка и монтаж на  филтър за газ DU 65 бр. 3,00
19 Доставка и монтаж на  филтър за газ DU 80 бр. 1,00
20 Доставка и монтаж на  филтър за газ DU 100 бр. 1,00
21 Доставка и монтаж на термометър бр. 1,00
22 Д-ка и монтаж манометър ф 100 бр. 1,00
23 Монтаж наобезвъздушител 3/8" на отопл. Тяло бр. 8,00
24 Хидравлична проба тръбна мрежа м 3291,00
25 Метална к-ция за укрепване на съоръжения кг 752,00
26 72 - часови проби отоплителна инсталация бр 1,00

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

1 Доставка и монтаж отоплително тяло за баня 400х1400 мм бр. 76,00

2
Доставка  и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-
600

бр. 7,00

3
Доставка  и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-
800

бр. 12,00

4
Доставка  и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-
1000

бр. 19,00



5
Доставка  и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-
1200

бр. 46,00

6
Доставка  и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-
1400

бр. 36,00

7
Доставка  и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-
1600

бр. 21,00

8
Доставка и монтаж  на панелен радиатор тип VN-22K/500-
1800

бр. 12,00

9
Доставка и монтаж  на панелен радиатор тип VN-33K/500-
2000

бр. 12

10 Радиаторни обезвъздушители секретен 1/2" бр. 68,00

11
Демонтаж на едропанелни радиатори с дължина до  1000 
mm

бр. 165

12 Метална к-ция за укрепване на съоръжения кг 422,00
13 72-часови проби отоплителна инсталация к-т 1,00

14
Изхвърляне строителни отпадъци до 3м хоризонтално или 
2м вертикално

м3 32,00

15
Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване на 
бетонни отпадъци с колички

мЗ 32,00

ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ

1 Доставка и монтаж вентилатор осов за стена ВОС 2 бр. 76,00

2  Тръба димоотвеждаща/гъвкава/ ф200 м 305,00
ГАЗ

1
Газов котел стенен 65 kW, комплект с коксиално коминно 
тяло за вертикален монтаж

бр. 8,00

2 Тръба димоотвеждаща/гъвкава/ ф300 бр 8,00
3 Д-ка и монтаж манометър ф 100 бр 10,00

4
Доставка и монтаж на манометър радиален за газ  ф 80 от  
0-100 mbar

бр 2,00

5
Доставка и монтаж на манометър радиален за газ  ф 100 
от  0-100 mbar

бр 8,00

6 Доставка и монтаж антивибрационна връзка за газ 1/2" бр 8,00

7
Доставка и монтаж вентилатор  взривозащитен ВОС 
2.8/ЕХ/

бр 1,00

8 Доставка и монтаж холендър за газ ф 3/4" бр 8,00
9 Доставка и монтаж на ЕМВ газов НО и Н3 DU 65 бр 1,00

10 Д-ка и монтаж тефлонова лента ролка 10,00
11 Скоби и опори за закрепване бр 10,00
12 Доставка и монтаж безшевна  тръба ф 76 мм л.м 56,00

13 Осв.тяло взривозащитено тип ОВЖЛ-125К, с LED 15 W бр 4,00

14 Сирена с лампа електрическа 220V; 50Hz бр 1,00
15 Доставка и монтаж табло ТСВОА бр. 1,00
16 Подвръзка ТСВОА бр. 1,00

17 Подвръзка на централа за откриване на теч от газ метан бр. 2,00

18 Подвръзка на луминесцентна лампа 2х36 бр. 4,00

19 Подвръзка на взривозащитена лампа ОВЛЖ 125 Exd бр. 1,00

20 Подвръзка на сирена електрическа 220 V , 50Hz, 4 W бр. 1,00

21 Подвръзка на рециркулационна помпа бр. 1,00
22 Подвръзка на взривозащитен вентилатор бр. 1,00
23 Подвръзка на горелка бр. 8,00
24 Подвръзка на циркулационна помпа бр. 1,00
25 Подвръзка на електромагнитен вентил бр. 1,00
26 Подвръзка на датчик за поток бр. 1,00
27 Доставка и монтаж кабел СВТ 5х2.5 мм2 м 96,00
28 Доставка и монтаж кабел СВТ 3х1.5 мм2 м 232,00

ПОЖАРО ИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ



1

Доставка пожароизвестителна адресируема централа с до 
250 адресируеми устройства. Комплект със захранващо 
устройство, акумулаторна батерия за 36 часа в дежурен 
режим и 0.5 часа в пожарен режим.
Доставка на необходимия софтуер за настройка и 
поддръжка.
Извършване на първоначлна настройка и тестване.

бр. 1,00

2
Доставка и монтаж на точков оптично димен адресируем 
датчик с изолатор

бр. 339,00

3 Дожставка и монтаж на изнесен надвратен индикатор бр. 12,00

4
Доставка и монтаж на пожароизвестителен бутон 
адресируем с изолатор

бр. 28,00

5
Доставка и монтаж на Основа за пожароизвестителен 
датчик за вътрешен монтаж

бр. 202,00

6 Подвръзка на сирена електрическа 220 V , 50Hz, 4 W бр. 30,00

7 PVC тръби муфени с фасонни части ф 50/1.8 m 10,00

8
Гофрирана тръба  за изолация на тръба с алуминиева 
вложка

л.м 2516,00

9
Пробиване на единично отвори с диам. До 40 mm 
встоманобет. Стени и плочи с деб. До 12 cm при ремонти

бр. 350,00

10 Доставка и монтаж кабел СВТ 3х1.5 мм2 м 2516,00

ВСИЧКО СМР

ПРОЕКТНИ РАБОТИ

ВСИЧКО СМР   И ПРОЕКТНИ РАБОТИ

ДДС 20 %

ВСИЧКО ЗА ОБЕКТА

УПРАВИТЕЛ:...............................................


