
Част проектни работи Ед.м квадратура Ед.ц. Ст-ст

1 Заснемане м2 6731,79
2 Архитектура  м2 6731,79
3 Строителни конструкции м2 6731,79
4 Електроинсталации м2 6731,79
5 В и К  м2 6731,79
6 ОВК  м2 6731,79
7 Енергийна ефективност м2 6731,79
8 Оценка енергийна ефективност м2 6731,79
9 Пожарна безопасност м2 6731,79
10 ПБЗ  м2 6731,79
11 ПУСО  м2 6731,79
12 Авторски надзор м2 6731,79

ОБЩО ПРОЕКТНИ РАБОТИ

РАЗДЕЛ ВТОРИ  - СМР

Наименование на СМР Ед.м К-во Ед.ц Ст-ст
I - ФАСАДИ, ДОГРАМИ, ПОКРИВИ

1 Доставка и монтаж фасадно скеле до 30 м. м2 6008,20
2 Грундиране с готов грунд m2 5205,16

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 4936,45

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

м² 268,71

5 Външна силикатна мазилка m2 5205,16

6
Топлинна изолация по под- изравнителна замазка, 
доставка и монтаж на топлоизолационен материал, 
укрепващи дюбели, армираща мрежи и цим.замазка

м2 1676,28

7 Подготовка стени за полагане на топлоизолация м2 417,84
8 Демонтаж фасадно скеле м2 6008,20

9
Дилатационни фуги по подове от ламаринени шини при 
ремонти

м 96,80

10 Демонтаж на дървена дограма м² 345,27
11 Доставка и монтаж на PVC прозорци м² 324,43

12

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 972,20

13 Д-ка  и м-ж на димоуплътнена самозатв. се врата м² 19,85
14 Демонтаж на стом.решетки за прозорци м2 207,38
15 Минизиране на стоманени повърхности m2 207,38
16 Блажна боя по стом.парапети, решетки, двукратно m2 207,38
17 Метална к-ция за укрепване на съоръжения кг 522,80

18
Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 600/100/250 
мм на обикновена фуга

м2 88,00

19 Ръкохватка от масивен материал върху стоманен парапет м 30,80

20 Демонтаж на съществуваща хидроизолация м² 419,00
21 Демонтаж на ламаринена обшивка м² 166,00
22 Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм до 30° м2 166,00

за проектиране и изпълнение на дейности по СМР за обект СО "БЛОК  1"       клон 
Търново

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА



23 Изолационно полиетиленово покритие m2 1676,28
24 Пердашена цим.з-зка  - 4 см при ремонти м² 82,80
25 Полагане на битумен грунд м² 419,00

26
Хидроизолация  с два усилени пласта воалит на 
газопламъчно залепване

м² 419,00

27
Обгаряне на РВС фолио върху повърхностния слой на 
топлоизолацията

м² 419,00

28 Профилирани щорцове от поцинк. Ламарина при ремонти м 266,00

29 Разбиване на неармирани бет. настилки с ръчен чук м2 56,80

30
Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване на 
бетонни отпадъци с колички

мЗ 60,50

31
Изхвърляне строителни отпадъци до 3м хоризонтално или 
2м вертикално

м3 60,50

II - Ремонт на помещения
1 Демонтаж на дървена дограма м2 821,00
2 Доставка и монтаж на врата шпервана  16 cm m2 476,40

3 Д-ка  и монтаж на димоуплътнена самозатваряща се врата м² 65,20

4 Монтаж на алуминиеви врати м2 278,60
5 Шпакловка с готова смес при ремонти м2 16281,01

6
Боядисване на нови шпакловани стени и  тавани с бял 
латекс трикратно

m2 4830,28

7
Боядисване на нови шпакловани стени и  тавани с цветен 
латекс трикратно

m2 16769,42

8 Изстъргване на постна боя от стени м2 16769,42
9 Изстъргване на постна боя от тавани м2 4830,28
10 Грундиране върху мазилка м2 16281,01
11 Редене на ламелен паркет м2 2393,53
12 Монтаж на PVC первази при ремонти м 2757,23
13 Облицовка с гранитогрес с лепило - фуга 2 мм м2 335,64
14 Вътрешна варова мазилка по тухлени стени m2 2269,40
15 Окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 м2 329,25
16 Облицовка на стени с гипсокар. на дюбели - рем. м2 464,27
17 Облицовка от врачански камък по цокли и страници М2 33,29
18 Полиране на подова мозайка m2 1798,14
19 Разваляне на облицовка от фаянс.плочки на лепило м2 2269,40
20 Фаянсова облиц.с лепило по стени на фуга 2 мм м2 2269,40
21 Саморазливен под с епоксидна смола m2 91,17
22 Грундиране на подове при ремонти m2 335,64
23 Настилка от линолеум или подобни, при ремонти m2 91,17
24 Пердашена цим.з-зка  - 4 см при ремонти м² 335,64

25 Разбиване на неармирани бет. настилки с ръчен чук м2 69,35

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

m2 4844,30

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

м3 223,60

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

мЗ 223,60

 III -  ИНСТАЛАЦИИ
III - I - В и К

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

m 418,00

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

m 262,00

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

m 212,00

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

m 20,00



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

m 95,00

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

m 82,00

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

m 605,00

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

m 367,00

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

m 303,00

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

m 181,00

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

m 20,00

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

m 94,00

13 Водопровод в сгради от поцинк.тръби 2" m 168,00

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

m 418,00

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

m 605,00

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

m 367,00

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

m 645,00

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

m 790,00

19 Д-ка и монтаж  спирателен кран холендеров ф 1/2" бр. 12,00
20 Шибърен кран 3/4" без изпразнител 6p. 145,00
21 Шибърен кран 1 it без изпразнител 6p. 172,00
22 Монтаж на възвратна клапа Ф 60 mm бр. 26,00
23 Комплект противопожарен кран в изкопана ниша 6p. 28,00
24 Улей от 10/10 до 15/15 ръчно в тухлена зидария бр. 492,00
25 Пробиване отвори до 40/40 в зид 1/2 тухла бр. 788,00
26 Смесител на  батерия за мивка - стенна бр 210,00
27 Укрепители за водопроводни инсталации 6p. 1210,00
28 Водомер за студена вода 3/4" - 5 mз/час бр. 1,00

29
Доставка и монтаж на  циркулационна помпа Q=83 m3/h, 
H=20 m, 380V, 2200 W

бр. 4,00

30 Изкоп с шир.до 0.6 м и дълб.до  2 м ръчно в з.п. неукрепен мЗ 16,00

31
Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване на з.п. 
с ръчни колички

мЗ 16,00

32 Натоварване на з.п. на камион ръчно мЗ 16,00

33
Уплътняване на з.п. ръчно с трамбовка на пластове по 10 
см.

мЗ 16,00

34
Д-ка и полагане на асфалтобетон - неплътна смес за 
долен пласт 24 кг/м2

t 2,80

35 Разбиване на неармирани бет. настилки с ръчен чук м2 16,80

36
Д-ка и полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен 
пласт 24 кг/м3

t 2,80

37 Водовземна скоба Ф 60 за сгради 6p. 1,00

38
Полагане на водопроводни полиетиленови тръби в изкоп 
на челна заварка

m 12,00

39 Монтаж на водовземна скоба в/у ст. тръби Ф 80 mm бр. 1,00

40 Доставка и монтаж воден филтър Ду65 бр. 2,00

41 Изпробване на хор.к-ция до ф 150 в сгради m 970,00
42 Pvc тръби муфени с фасонни части ф 50/1.8 m 294,00
43 PVC тръби муфени с фасонни части Ф 110/2.2 m 667,00



44 PVC тръби немуфирани тип 100 Ф 75/2.2 m 468,00
45 Сифони подови чугунени с месингФ 50 бр. 111,00
46 Вентилац. Шапки за отдушници на канализ. Ф 150 бр 44,00
47 Тоалетна мивка среден формат бр 102,00
48 Тоалетна седалка полупорц.бяла с PVC казанче бр 96,00

49
Доставка и монтаж бойлер водоводен 2000 л с 
топлоизолация

бр. 2,00

50 Монтаж на спир.кран с предпазна гарнитура бр. 1,00
51 Водовземна скоба за сгради 6p. 1,00

52 Полагане на водопр.тръби   в изкоп на челна заварка m 18,50

53 Укрепители за канал по вертикални клонове бр. 644,00
54 Изпробване на вертик.к-ция до ф 150 в сгради m 1429,00
55 Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1/2" m 2920,00
56 Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 3/4" m 1550,00
57 Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1" m 966,00

58 Д-ж батерия за кухн.мивки, тоалетни мивки и подобни бр 710,00

59 Разбиване на неармирани бет. настилки с ръчен чук м2 78,00

60
Изхвърляне строителни отпадъци до 3м хоризонтално или 
2м вертикално

м3 92,00

61
Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване на 
бетонни отпадъци с колички

мЗ 92,00

III - II - ОВК

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

m 2818,00

2
Вътрешна водопр.инсталация от полипр.тръби Ф 25 -
студ.вода

m 381,00

3
Вътрешна водопр.инсталация от полипр.тръби Ф 32 -
студ.вода

m 198,00

4
Вътрешна водопр.инсталация от полипр.тръби Ф 40 -
студ.вода

m 127,00

5
Вътрешна водопр.инсталация от полипр.тръби Ф 50 -
студ.вода

m 280,00

6
Вътрешна водопр.инсталация от полипр.тръби Ф 63 -
студ.вода

m 824,00

7
Доставка и монтаж на изолация от микропореста  гума на 
тръба 3/4"

л.м 2818,00

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

л.м 381,00

9
Доставка и монтаж на изолация от микропореста  гума на 
тръба 1 1/4"

л.м 327,00

10
Доставка и монтаж на изолация от микропореста  гума на 
тръба 2"

л.м 280,00

11
Доставка и монтаж на изолация от микропореста  гума на 
тръба Ф 63

л.м 822,00

12
Доставка и монтаж на  циркулационна помпа Q=38 m3/h, 
H=13 m, 380V, 2200 W

бр. 3,00

13
Доставка и монтаж на  циркулационна помпа Q=83 m3/h, 
H=20 m, 380V, 2200 W

бр. 2,00

14
Доставка  и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-
800

бр. 4,00

15
Доставка  и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-
1000

бр. 24,00

16
Доставка  и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-
1200

бр. 80,00

17
Доставка  и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-
1400

бр. 106,00



18
Доставка  и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-
1600

бр. 23,00

19 Доставка и монтаж отоплително тяло за баня 400х1400 мм бр. 97,00

20
Доставка и монтаж  на панелен радиатор тип VN-22K/500-
1800

бр. 19,00

21 Доставка и монтаж сферичен вентил Ду100 бр. 3,00

22 Хидравлична проба тръбна мрежа м 4628,00

23 Метална к-ция за укрепване на съоръжения кг 1168,00

24 72 - часови проби отоплителна инсталация бр 3,00

25
Демонтаж на едропанелни радиатори с дължина до  1000 
mm

бр. 196,00

26 Демонтаж на стоманени тръби 2" m 887,00
27 Доставка и монтаж вентилатор осов за стена ВОС 2 бр. 48,00
28  Тръба димоотвеждаща/гъвкава/ ф200 м 210,00

29
Изхвърляне строителни отпадъци до 3м хоризонтално или 
2м вертикално

м3 52,00

30
Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване на 
бетонни отпадъци с колички

мЗ 52,00

III - III  - ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ
1 Монтаж на пендел, аплик или плафониера бр. 911,00

2 Монтаж на луминесцентно осветително тяло на стена бр. 185,00

3
Монтаж на ключове и контакти за обикн. Скрита 
инсталация 

бр. 1363,00

4 Подвръзка ТСВОА бр. 44,00
5 Монтаж на кутия разкл.кръгла за скрита инсталация 6p. 1334,00
6 Излаз открит до 6 m с кабелопод. Проводник бр. 504,00
7 Излаз открит до 10 m c кабелопод. Проводник бр. 1483,00
8 Д-ка и м-ж кабел свт 3х1.5+1.5 мм2 м 1105,00
9 Д-ка и м-ж кабел свт 3х2.5+1.5 мм2 м 295,00
10 Монтаж на кабелни канали с ширина до 60 mm m 610,00
11 Монтаж на кабелни канали с ширина до 120 mm m 876,00

12
Монтаж на разклонител за кабелни канали с ширина до 80 
mm

m 64,00

13 Монтаж на коляно за кабелни канали шир. До 80 m 59,00

14
М-ж и свързване на автом.ел.предпазител еднополюсен 
до  10 А

6p. 115,00

15
М-ж и свързване на автом.ел.предпазител еднополюсен 
до  25 А

6p. 580,00

16
М-ж и свързване на автом.ел.предпазител еднополюсен 
до  32 А

6p. 1,00

17 Направа и м-ж на токоотводи от поц. шина   25/3 мм. м' 66,00

18 Демонтаж на тръби и проводници m 15920,00
19 Демонтаж на ключове и кутии бр. 1210,00
20 Демонтаж на луминесцентни лампи до 3 x 80 w бр. 890,00

21
Пробиване на единично отвори с диам. До 40 mm 
встоманобет. Стени и плочи с деб. До 12 cm при ремонти

бр. 168,00

22 Разбиване на неармирани бетонни настилки с ръчен чук м2 36,50

23
Изхвърляне строителни отпадъци до 3м хоризонтално или 
2м вертикално

м3 22,00

24
Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване на 
бетонни отпадъци с колички

мЗ 22,00

III - IV - ПИС



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. 408,00

3 Дожставка и монтаж на изнесен надвратен индикатор бр. 143,00

4
Доставка и монтаж на пожароизвестителен бутон 
адресируем с изолатор

бр. 34,00

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

бр. 371,00

6 Подвръзка на сирена електрическа 220 V , 50Hz, 4 W бр. 7,00

7
Пробиване на единично отвори с диам. До 40 mm 
встоманобет. Стени и плочи с деб. До 12 cm при ремонти

бр. 12,00

8 Доставка и монтаж кабел СВТ 3х1.5 мм2 м 692,00

ВСИЧКО СМР

ПРОЕКТНИ РАБОТИ

ВСИЧКО СМР   И ПРОЕКТНИ РАБОТИ

ДДС 20 %

ВСИЧКО ЗА ОБЕКТА

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


