
№ Наименование видове СМР Ед.м. К-во Ед. цена Стойност

1 Демонтаж на дървена дограма м2 69,10

2 Монтаж на алуминиеви врати м2 69,10

3 Д-ка и монтаж на димоуплътнена самозотваряща се врата м
2

38,00

4 Изстъргване на постна боя от стени м2 666,00

5 Изстъргване на постна боя от тавани м2 144,00

6 Грундиране върху мазилка м2 676,00

7 Шпакловка с готова смес при ремонти м2 676,00

8 Боядисване на нови шпакл. стени и тавани с бял латекс трикратно м2 676,00

9 Разваляне на облицовка от фаянс.плочки на лепило м2 90,50

10 Фаянсова облиц.с лепило по стени на фуга 2 мм м2 90,50

11 Грундиране на подове при ремонти м2 259,50

12 Вътрешна вар. мазилка по тухлени стени м2 739,00

13 Пердашена цим.з-зка - 4 см при ремонти м2 312,00

14 Облицовка на стени с гипсокар. на дюбели м2 332,00

15

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

обикновена фуга м2 5,50

16
Изработка и монтаж на армировка - обикн. И средна сложност ф 6-12 мм 

от стомана а1 и а2 кг 420,00

17

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

15 см м2 4,80

18 Полагане на арм. Бетон клас в 15 за колони, греди и подобни м3 3,80

19 Редене на ламелен паркет м2 127,00

20 Монтаж на PVC первази при ремонти м 154,00

21 Облицовка с гранитогрес с лепило - фуга 2 мм м2 328,50

22 Окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 м2 72,50

23 Облицовка от врачански камък по цокли и страници М2 22,60

24 Полиране на подова мозайка m2 190,00

25 Разбиване на неармирани бетонни настилки с ръчен чук м2 24,00

26 Сваляне на стара вътр.мазилка, със събиране на отпадъците m2 314,00

27

Изхвърляне строителни отпадъци до 3м хоризонтално или 2м 

вертикално м3 60,00

28

Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване на бетонни отпадъци 

с колички м3 60,00

В - ИНСТАЛАЦИИ

1 Вътрешна водопроводна инсталация от полипр.тръби Ф 20 - студ.вода m 50,00

2

Вътрешна водопроводна инсталация от полипр.тръби ф 25 - студена 

вода m 56,50

3 Вътрешна водопр. Инсталация от полипроп. Тръби ф 32 - студ.вода m 31,00

4 Вътрешна водопр. Инсталация от полипроп. Тръби ф 40 - студ.вода m 12,00

5

Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 - 

топла вода m 42,00

6

Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 25 - 

топла вода m 49,00

7

Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 32 - 

топла вода m 19,00

8

Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 - 

топла вода m 8,00

9

Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от изолационна лента 

3 mm - за ф 20 (1/2") m 117,50

10

Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от полиетиленова пяна 

9 mm - за ф 25 (3/4") m 60,00

11

Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от полиетиленова пяна 

9 mm - за Ф 32 (1") m 64,00

12 Д-ка и монтаж спирателен кран холендеров ф 1/2" бр. 20,00

13 Пробиване отвори до 40/40 в зид 1/2 тухла бр. 54,00

14 Шибърен кран 3/4" без изпразнител 6p. 13,00

15 Шибърен кран 1 it без изпразнител 6p. 8,00

16 Смесител на батерия за мивка - стенна бр 13,00

17 Укрепители за водопроводни инсталации 6p. 64,00

18 Pvc тръби муфени с фасонни части ф 50/1.8 m 25,00

19 PVC тръби муфени с фасонни части Ф 110/2.2 m 38,00

20 Сифони подови чугунени Ф 50 бр. 8,00

21 Тоалетна мивка среден формат бр 10,00

I - В и К

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за СМР на обект СО-Блок 1 клон В.Търново включващи преустройство на технически помещения,

перално помещение , три броя апартаменти в сутерен, магазин и спомагателни стаи до магазин, зала
на Стол "Академика", външен и вътрешни газопроводи, газови котли каскадни /съгласно

предписания на ПБЗН/

ВЪТРЕШНИ РАБОТИ



22 Тоалетна седалка полупорц.бяла с PVC казанче бр 4,00

23 Доставка и монтаж отоплително тяло за баня 400х1400 мм бр. 3,00

24 Монтаж на фланшов водомер Ф 60 mm бр. 1,00

25 Бойлер електрически 80 л за топла вода с налягане, битови нужди бр. 3,00

26

Изхвърляне строителни отпадъци до 3м хоризонтално или 2м 

вертикално м3 13,50

27

Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване на бетонни отпадъци 

с колички мЗ 13,50

II - ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ
1 Монтаж на пендел, аплик или плафониера бр. 73,00

2 Монтаж на луминесцентно осветително тяло на стена бр. 36,00

3 Монтаж на ключове и контакти за обикн. Скрита инсталация бр. 182,00

4 Монтаж на кутия разкл. Кръгла за скрита инсталация 6p. 116,00

5 Излаз открит до 6 m с кабелопод. Проводник бр. 56,00

6 Излаз открит до 10 m c кабелопод. Проводник бр. 45,00

7 Монтаж фалтови табла 0.50 m2 на стена бр. 7,00

8 Д-ка и м-ж кабел свт 3х1.5+1.5 мм2 м 83,00

9 Д-ка и м-ж кабел свт 3х2.5+1.5 мм2 м 18,00

10 Монтаж на кабелни канали с ширина до 20 mm m 105,00

11 Монтаж на разклонител за кабелни канали с ширина до 80 mm m 20,00

12 Монтаж на коляно за кабелни канали шир. До 80 m 5,00

13 Демонтаж на тръби и проводници m 390,00

14 Демонтаж на ключове и кутии бр. 205,00

15 Демонтаж на луминесцентни лампи до 3 x 80 w бр. 67,00

16

Пробиване на единично отвори с диам. До 40 mm встоманобет. Стени и 

плочи с деб. До 12 cm при ремонти бр. 50,00

17 Разбиване на неармирани бетонни настилки с ръчен чук м2 12,20

18

Изхвърляне строителни отпадъци до 3м хоризонтално или 2м 

вертикално м3 16,00

19

Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване на бетонни отпадъци 

с колички мЗ 16,00

III - ОВК - ОБЩИ, АБОНАТНА СТАНЦИЯ
1 Вътрешна водопроводна инсталация от полипр.тръби Ф 20 - студ.вода m 54,00

2

Вътрешна водопроводна инсталация от полипр.тръби ф 25 - студена 

вода m 45,00

3 Вътрешна водопр. Инсталация от полипроп. Тръби ф 32 - студ.вода m 20,00

4 Вътрешна водопр. Инсталация от полипроп.Тръби ф 40 - студ.вода m 22,00

5 Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба 3/4" л.м 89,00

6 Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба 1" л.м 20,00

7 Доставка и монтаж сферичен вентил Ду100 бр. 11,00

8 Монтаж наобезвъздушител 3/8" на отопл. Тяло бр. 25,00

9 Доставка и монтаж вентилатор осов за стена ВОС 2 бр. 8,00

10 Метална к-ция за укрепване на съоръжения кг 84,00

11 Доставка и монтаж отоплително тяло за баня 400х1400 мм бр. 10,00

12 Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-600 бр. 3,00

13 Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-800 бр. 3,00

14 Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-1000 бр. 5,00

15 Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-1600 бр. 5,00

16 Демонтаж на едропанелни радиатори с дължина до 1000 mm бр. 16,00

17 Демонтаж на стоманени тръби 2" m 3950,00

18

Изхвърляне строителни отпадъци до 3м хоризонтално или 2м 

вертикално м3 90,00

19

Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване на бетонни отпадъци 

с колички мЗ 90,00

IV - ГАЗ
1 Площадков газопровод по проект от 05.2021г /тръбна м 243,00

разводка,колена,тройници,фланци,обсадна тръба,изкопни

и възстановителни работи,електроди и карбофл.шайби,

укрепващи скоБи и конзоли,хидравлични изпитания,

преминаване под път, монтажни и заварочни работи

2 Вътрешен газопровод 17м. и арматура по проект бр. 4,00

3 Магнет вентил и газов детектор бр. 4,00

4

Каскада Vitodens 200-W 12-180kW,3-котела стенен, последователен 

монтаж корпус Б бр. 1,00

Кондензен котел Vitodens 200-W тип B2HA 65kW бр. 3,00

Управление Vitotronic 100 HC1B бр. 3,00

TU-Set Vitodens B2HA 49/60kW + HC1B BG бр. 1,00

Присъединителен сет кръг отопление бр. 3,00

Капак бр. 1,00

Монтажна рамка за стена, за 3-котела бр. 1,00

Каскаден модул бр. 3,00

Стенна конзола бр. 1,00

Техн. документация присъединителен сет бр. 1,00



Отчетна книжка бр. 1,00
Управление Vitotronic 300-K MW2B каскадно сет техн.док. Vitotronic 

300-K MW2B BG бр. 1,00

Входящ кран за газта 3/4 m.TAE бр. 1,00

5 Коляно, коаксиално 87 °, #80/125 мм бр. 3,00

6 Коакс. сет преход през външна стена D = 80/125 бр. 3,00

7

Каскада Vitodens 200-W 12-180kW,2-котела стенен последователен 

монтаж-корпус А и корпус В бр. 2,00

Кондензен котел Vitodens 200-W тип B2HA 75kW бр. 2,00

Управление Vitotronic 100 HC1B бр. 2,00

TU-Set Vitodens B2HA 49/60kW + HC1B BG бр. 2,00

Присъединителен сет кръг отопление бр. 2,00

Капак бр. 4,00

Монтажна рамка за стена, за 3-котела бр. 1,00

Каскаден модул бр. 2,00

Стенна конзола бр. 2,00

Техн. документация присъединителен сет бр. 2,00

Отчетна книжка бр. 2,00
Управление Vitotronic 300-K MW2B каскадно сет техн.док. Vitotronic 

300-K MW2B BG бр. 2,00

Входящ кран за газта 3/4 m.TAE бр. 2,00

8 Коляно, коаксиално 87 °, #80/125 мм бр. 4,00

9 Коакс. сет преход през външна стена D = 80/125 бр. 4,00

10 Монтжни и пускови работи по газови каскади- 3 котела бр. 1,00

11 Монтжни и пускови работи по газови каскади- 2 котела бр. 2,00

12 Доставка и монтаж на въздуховод от ширм м 12,00

13 Монтаж фалтови табла 0.50 m2 на стена бр. 3,00

ОБЩО 0

УПРАВИТЕЛ:………


