
Приложение № І 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

 

№ 

по ред 

 

 

Видове работи 

 

ед. мярка 

1 3 4 

 

 

 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ И ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ 

 

 

I 

 

Земни работи 

 

1 Отстраняване на хумус ръчно с деб. на пласта до 10 см м² 

2 Разриване ръчно на земни почви 100 м³ 

3 
Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на бетонни отпадъци с 

колички 

м³ 

4 
Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на земни почви с ръчни 

колички 

м³ 

5 
Изкоп на ями до 2.00м², дълбочина до 2м в помещения, сбити почви, за 

ремонти 

м³ 

6 Изкоп за подбиване на основи с обем до 5м³ сбити почви, вътрешен м³ 

7 Изхвърляне на пръст от помещения до 3м хоризонтално или 2 м вертикално м³ 

8 
Изхвърляне на строителни отпадъци от помещения до 3 м хоризонтално или 2 

м вертикално 

м³ 

9 Превоз на земни маси на разстояние до 10 км м³ 

10 Превоз на земни маси на разстояние до 20 км м³ 

 

II 

 

Кофражни работи 

 

1 
Напр. и разв. на кофраж за плочи и греди в съществ. сгради с деб. до 15 см с 

кофражни платна 

м² 

2 
Направа и разваляне на кофраж за подливка на машинни фундаменти, при 

ремонти 

м² 

3 
Направа и разваляне на кофраж за стълби в съществуващи сгради с кофражни 

платна 

м² 

4 
Направа и разваляне на кофраж  за ремонт на малки конструкции, корнизи , 

парапети и подобни 

м² 

 

III 

 

Армировъчни работи 

 

1 Доставка на заварена арматурна мрежа кг 

2 Доставка и монтаж на стом. планки в стоманобетонни плочи и колони кг 

3 Подготовка и полагане на обикновена  армировка ф 6-8 мм при ремонти кг 

4 Подготовка и полагане на обикновена  армировка ф 10-12 мм при ремонти кг 

 

IV 

 

Бетонови работи 

 

1 
Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 за основи, фундаменти и 

настилки 

м³ 

2 
Доставка и полагане на неармиран бетон клас В12.5 за основи, фундаменти и 

настилки 

м³ 

3 
Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 за основи, фундаменти и 

настилки 

м³ 

4 Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 за стени с дебелина до 15 см м³ 

5 
Доставка и полагане на неармиран бетон клас В12.5 за стени с дебелина до 15 

см 

м³ 

6 
Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 за стени с дебелина над 15 

см 

м³ 

7 
Доставка и полагане на неармиран бетон клас В15 за стени с дебелина над 12.5 

см 

м³ 

8 Подливка за фундаменти под машини с бетон клас В20 при дебелина до 15 см м³ 

9 Подливка за фундаменти под машини с бетон клас В20 при дебелина над 15 см м³ 



10 
Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за основи и фундаментни 

плочи 

м³ 

11 
Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за основи и фундаментни 

плочи 

м³ 

12 
Доставка и полагане на бетон за основи и подобни при ремонти – поръчка до 

5м³ 

м³ 

13 
Доставка и полагане на бетон за настилки и пълнежи при ремонти – поръчка 

до 1м³ 

м³ 

14 Доставка и полагане на бетон за плочи при ремонти-до 5 м³ м³ 

15 Доставка и полагане на бетон за щурцове, рамки и подобни – поръчка до 1 м³ м³ 

16 Доставка и полагане на бетон за стълбища и площадки при ремонти м³ 

17 Доставка и полагане на бетон за стрехи, корнизи и подобни при ремонти м³ 

18 Разбиване на бетон с чук и шило м³ 

19 Разбиване на стоманобетон с чук и шило м³ 

20 Разбиване на стоманобет. плочи с ръчен чук м² 

21 Разбиване на неармирани бетонни настилки с ръчен чук м² 

22 Разбиване на стоманобетон с електр. къртач м³ 

23 Разбиване стоманобетонни плочи с ел. къртач м² 

24 Разбиване на неармирани бетонни настилки с електрически къртач м² 

25 Просичане отвори в ст.бет. стени до 20 см с чук и шило м² 

26 Просичане на отвори в ст. бетонни стени до 30 см ръчно м² 

27 Просичане на отвори в ст. бетонни стени до 20 см с електрически къртач м² 

28 Просичане на отвори в ст. бетонни стени до 30 см с електрически къртач м² 

29 Разбиване на неармиран бетон с компресорен къртач м³ 

30 Разбиване на неармирана бетонна настилка с компресорен къртач м² 

31 Разбиване на армирана бетонна настилка с компресорен къртач м² 

32 Просичане на отвори от 10/10 до 15/15 в бетонна стена 20 см ръчно бр. 

33 Просичане на отвори до 40/40 в бетонна стена 75 см ръчно бр. 

34 Шпакловка на видим бетон м² 

35 Награпяване повърхности на съществуващ бетон при връзка стар-нов бетон м² 

 

V 

 

Зидарски работи 

 

1 Монтаж на стоманобетонни щурцове с дължина до 1500 мм бр. 

2 
Пробиване на единични отвори с диаметър до 40 мм тухлени стени с деб. до 25 

см при ремонти 

бр. 

3 Разваляне на тухлена зидария на вароциментен разтвор м³ 

4 Разваляне на паянтова зидария м² 

5 
Просичане на отвори в стари тухлени зидове на циментен разтвор при 

дебелина на зида 120 мм ръчно 

м² 

6 
Просичане на отвори в стари тухлени зидове на циментен разтвор при деб. на 

зида 250 мм, ръчно 

м² 

7 
Допълнителна тухлена зидария за прегради и подобни в стари и завършени 

нови сгради с обем до 10 м² 

м² 

8 
Тухлена зидария за разни надзиждания, кърпежи и други подобни с обем до 3 

м³ 

м³ 

9 Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 100 мм на тънка фуга за ремонти м³ 

10 Прехвърляне на тухли на ръка до 3 м 1000 бр. 

11 
Събиране на тухлени отпадъци в чували по 25 кг бр. 

12 
Пренасяне на чували с тухлени отпадъци на 30 м или сваляне по стълби на 

един етаж 

бр. 

13 Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 200 мм на тънка фуга за ремонти м² 

14 Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 250 мм на тънка фуга за ремонти м³ 

 

VI 

 

Покривни работи 

 

1 Покриване с глинени керемиди, вкл. капаци, мушама и летви м² 



2 Покриване с глинени керемиди върху готова мушама и летви м² 

3 Покриване на била и ръбове с глинени капаци м 

4 Покриване с бетонови керемиди, вкл. капаци, мушама и летви м² 

5 Покриване с бетонови керемиди върху готова мушама и летви м² 

6 Покриване на била и ръбове с бетонови капаци м 

7 Покриване с полимерни керемиди вкл. капаци, мушама и летви м² 

8 Покриване с битумни керемиди върху готова обшивка м² 

9 Покриване с метални керемиди, върху дървена скара и мушама м² 

10 Покриване с лт ламарина  върху готова основа м² 

11 
Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт 

със застъпване 

м² 

12 
Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт 

с лепене 

м² 

13 Покриване с дъски със застъпване м² 

14 Направа на летвена скара по покрив за керемиди м² 

15 Направа на дъсчена обшивка за покриване м² 

16 Покриване с РVС фолио върху масивна плоча м² 

17 Покриване с РVС фолио върху дъсчена обшивка м² 

18 Покриване с битумни керемиди върху готова обшивка при ремонти м² 

19 Покриване с ЛТ ламарина върху готова основа при ремонти м² 

20 
Препокриване с керемиди тип „Марсилски” в/у дъсч. обшивка и вароциментен 

р-р с летви  /без керемиди и капаци/ 

м² 

21 Препокриване с керемиди тип „Марсилски” в/у летви /без керемиди и капаци/ м² 

22 
Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт 

със застъпване при ремонти 

м² 

23 
Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт 

с лепене при ремонти 

м² 

24 Направа на летвена скара по покрив за керемиди при ремонти м² 

25 Покриване с дъски със застъпване при ремонти м² 

26 Разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди м² 

27 Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди м² 

28 Направа на дървена коруба за спускане на керемиди /тухли/ м 

29 Спускане на керемиди (тухли) по коруба 1000 бр. 

30 Частично подменяне на отделни керемиди бр. 

31 Сортиране на различни видове керемиди 100 бр. 

 

VII 

 

Тенекеджийски работи 

 

1 Доставка и монтаж на PVC висящи улуци ф 100 мм м 

2 Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина м 

3 Доставка и монтаж на водосточни тръби от РVС ф 100 мм м 

4 Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тръби  м 

5 Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм до 30° м² 

6 Обшивка на подпрозоречни прагове с поцинкована ламарина 0.5 мм м² 

7 Седящи улуци (корита) от поц. ламарина 0.5 мм, правени на място м 

8 Доставка и монтаж на готови седящи улуци м 

9 Доставка и монтаж на водост. казанче от поцинкована ламарина бр. 

10 Направа и монтаж на профилирани щурцове от поцинкована ламарина м 

11 Доставка и монтаж на водосточно казанче от РVС бр. 

12 Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм при ремонти м² 

13 
Обшивка на подпрозоречни прагове с поцинкована ламарина 0.5 мм, при 

ремонти 

м² 

14 Доставка и монтаж на готови висящи улуци, при ремонти м 

15 
Доставка и монтаж на готова водосточна тръба от поцинкована ламарина, при 

ремонти 

м 



16 
Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина, при 

ремонти 

бр. 

17 
направа и монтаж на профилирани щурцове от поцинкована ламарина, при 

ремонти 

м 

18 Доставка и монтаж на есове от поцинкована  ламарина, при ремонти м 

19 Дилатационни фуги по подове от ламаринени шини, при ремонти м 

20 
Демонтаж на стоманени рамки на табакери преди подмяна на ламаринената 

обшивка 

бр. 

21 Демонтаж на водосточни казанчета над корниз бр. 

22 Демонтаж на водосточни казанчета под улук бр. 

23 Демонтаж на улуци обикновени м 

24 Демонтаж на водосточни тръби ф 10-15 см м 

25 Демонтаж на ламаринена обшивка м 

26 Подмяна на обшивка на покрив с поцинкована  ламарина м² 

27 
Изправяне и изкърпване с поц. ламарина на поли, обшивка около комини, 

капандури и улами с парчета до 1 м²  на двоен фалц без припояване 

м² 

28 
Поправка на водост. казанче вкл. демонтаж, изправяне и монтаж без 

използване на автокула 

бр. 

29 
Поправка на стари улуци, вкл. изправяне, затягане на скобите, поправка на 

филцовете, почистване и измитане 

м 

30 Запояване с калаена сплав на поли, водосточни тръби и подобни м 

31 
Подмяна на обшивка за комини вкл. разкрояване и покриване с един фалц – до 

5 м² 

м² 

32 Подмяна на обшивка за улами с един фалц – над 5 м² м² 

33 Подмяна на обшивка на подпрозоречни  прагове м² 

34 Доставка и монтаж на улуци от РVС, при ремонти м 

35 Доставка и монтаж на водосточни тръби от РVС, при ремонти м 

36 Доставка и монтаж на водосточно казанче от РVС при ремонти бр. 

37 Доставка и монтаж шапка за воронка бр 

 

VIII 

 

Дърводелски работи 

 

1 Покривни к-ции и дървени скелети от бичен иглолистен материал м³ 

2 Тръбно подпорно скеле с натоварване до 1500 кг/м² и височина до 20 м м³ 

3  Направа и разваляне на тръбно инвентарно фасадно скеле с височина до 30 м м² 

4 
 Направа и разваляне на модулно тръбно инвентарно фасадно скеле с височина 

до 30 м 

м² 

5 Скара от иглолистни бичмета за захващане на обшивки м² 

6 Демонтаж дървени щурцове над врати и прозорци м³ 

7 Монтаж дървени щурцове над врати и прозорци м³ 

8 
Демонтаж на лежаща покривна конструкция в съществуваща сграда вкл. 

изнасяне на материала 

м³ 

9 
Демонтаж на висяща покривна конструкция в съществуваща сграда вкл. 

изнасяне на материала 

м³ 

10 Направа на лежаща покривна конструкция в съществуваща сграда м³ 

11 Направа на висяща покривна конструкция в съществуваща сграда м³ 

12 Направа на вътрешно работно скеле за ремонти м³ 

13 Демонтаж на дюшеме върху греди от дъски с деб. 4 см /само труд/ м² 

14 
Демонтаж на дюшеме върху стоманобет. плоча с дебелина на дъските 4 см 

(само труд) 

м² 

15 Обшивка на капандури с рендосани дъски при ремонти м² 

16 Наковаване на челни рендосани  дъски при ремонти м² 

17 Доставка и монтаж на подови первази от дърво  м 

18 Доставка и монтаж на подови первази от РVС  м 

19 Редене на ламелен паркет при ремонти м² 

20 Циклене на паркет м² 

21 Лакиране на циклен паркет м² 



22 Пререждане на стар паркет м² 

23 Демонтиране на дървен парапет м 

24 Изтъркване, намазване и лъскане на первази м 

25 Разковаване и наковаване на паркетни первази м 

26 Демонтаж на дървена ламперия м² 

 

IX 

 

Облицовъчни работи 

 

1 
Монтаж на стенни облицовъчни плочи /фаянс/ 20х30 см/ без доставка на 

плочите/ 

м² 

2 
Монтаж на стенни облицовъчни плочи /фаянс/ 33,3х33,3 см / без доставка на 

плочите/ 

м² 

3 Фаянсова облицовка с лепило по стени на фуга 2 мм м² 

4 Облицовка с теракотни плочки с лепило на фуга 2 мм м² 

5 Облицовка с гранитни плочи по стени м² 

6 Облицовка с гранитни плочи по стъпала м² 

7 Облицовка с мраморни плочи по стени м² 

8 Облицовка с мраморни плочи по стъпала м² 

9 Облицовка с плочи мушелкалк по стени м² 

10 Облицовка с плочи мушелкалк по стъпала м² 

11 Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на лепило м² 

12 Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на вароциментен или цим. р-р м² 

13 Разваляне на облицовка  от теракота на цим.разтвор м² 

14 Разваляне на фаянсови облицовки край  мивки и подобни м² 

15 Подмяна на единични фаянсови плочки по стени бр. 

16 Подмяна на единични фаянсови плочки край мивки и подобни бр. 

17 Подмяна на фаянсови облицовки по стени м² 

18 Подмяна на фаянсови облицовки край мивки  м² 

19 Подмяна на единични облицовъчни плочи от мрамор бр. 

20 Окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 м² 

 

X 

 

Мазачески работи 

 

1 Вароциментова изравнителна мазилка с деб. до 10 мм с готова смес м² 

2 Вароциментова фина мазилка с деб. до 2 мм с готова смес м² 

3 Варова хастарна мазилка с готова смес м² 

4 Санираща вароциментна хастарна мазилка с готова смес м² 

5 Гипсова шпакловка по стени и тавани м² 

6 Външна гладка вароциментна мазилка по стени м² 

7 Минерална еднослойна фина мазилка, гладка м² 

8 Минерална двуслойна драскана мазилка м² 

9 Минерална двуслойна пръскана мазилка м² 

10 Грунд за минерална мазилка м² 

11 Силикатна мазилка, фина м² 

12 Силикатна мазилка, драскана м² 

13 Силикатна мазилка, влачена м² 

14 Грунд за силикатна мазилка м² 

15 Силиконова мазилка, фина м² 

16 Силиконова мазилка, драскана м² 

17 Силиконова мазилка, влачена м² 

18 Грунд за силиконова мазилка м² 

19 Полимерна /акрилна/  мазилка, фина м² 

20 Полимерна /акрилна/, драскана м² 

21 Полимерна /акрилна/, влачена м² 

22 Изкърпване на гипсова шпахловка м² 

23 Водоплътна външна гладка мазилка при ремонти м² 

24 Изкърпване на водоплътна външна гладка мазилка при ремонти м² 



25 Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани м² 

26 Очукване на варова мазилка по вътрешни стени м² 

27 Сваляне на стара вътрешна  мазилка, със събиране на отпадъците м² 

28 Външна мазилка по тавани, дъна на балкони и под м² 

29 Монтаж на гипсофазерни плоскости по стени, при ремонти  м² 

30 Изкърпване на вътрешни варови мазилки по тухлени стени м² 

31 Изкърпване на вътрешни варови мазилки по бетонови стени м² 

32 Изкърпване на външна гладка вароцим. мазилка м² 

33 Изкърпване на външна влачена вароцим. мазилка м² 

34 Изкърпване външна пръскана мазилка с камъчета м² 

35 Изкърпване мазилка по канали, врати и прозорци с ширина до 20 сm м² 

36 Оформяне на ъгли при гипсова шпакловка с ръбохранители м 

37 Обръщане около дограма с гипсова мазилка м 

38 Обръщане около дограма с подзиждане  и  гипсова мазилка м 

39 Събиране и изнасяне на стр. отпадъци в чували м³ 

 

XI 

 

Настилки 

 

1 Настилка от линолеум или подобни м² 

2 Изравнителна шпакловка м² 

3 Саморазливен под на циментна основа с мрежа 10 мм м² 

4 Настилка от мокет - обикновен м² 

5 Настилка от мокет - екстра качество м² 

6 Доставка и монтаж на первази от теракотни плочи с вис. до 10 см м 

7 Доставка и монтаж на первази от гранитогрес с вис. до 10 см м 

8 Настилка от гранитогрес на лепило м² 

9 Настилка от теракотни плочи на лепило м² 

10 Настилка от гранитни плочи м² 

11 Настилка от мраморни плочи м² 

12 Настилка от бетонови плочи м² 

13 Доставка и редене на ламелен паркет м² 

14 Дъбов паркет I кач. 18 мм - лепен  м² 

15 Дъбов паркет I кач. 18 мм - реден  м² 

16 Пердашена циментова замазка 2 см по подове, тераси, покриви и др. м² 

17 Пердашена циментова замазка 2 см по стени м² 

18 Водоизолираща настилка /мазилка/   м² 

19 Полимерна хидроизолационна замазка м² 

20 Грундиране на подове при ремонти м² 

21 Импрегниране на подове при ремонти м² 

22 Настилка от бетонови плочи, при ремонти  м² 

23 Настилка от тротоарни плочи „пчелна пита", при ремонти м² 

24 Пречукване на стара бучарда м² 

25 Бетонна подова настилка неармирана 10 см м² 

26 Бетонна подова настилка неармирана 10 см /с летви/ м² 

27 Бетонна подова настилка неармирана 10 см с фолио м² 

28 Настилка с шлайфан бетон м² 

29 Очукване на мозайка по подове м² 

30 Демонтаж на балатум м² 

31 Доставка и монтаж преходна лайсна м 

32 Фугиране на керамични подови (фаянс теракот) настилки и цокли м² 

33 Демонтаж на мокет м² 

 

XII 

 

Стъкларски работи 

 

1 Подмяна на единични стъкла с дебелина до 4 мм на метални рамки м² 



2 Подмяна на единични стъкла с дебелина до 4 мм на дървени рамки м² 

3 Подмяна на стъклопакет (само труд) м² 

 

XIII 

 

Бояджийски работи 

 

1 Грундиране върху мазилка м² 

2 Грундиране по дървени повърхности м² 

3 Шпакловка с шпакловъчна смес м² 

4 Блажна боя по дървени повърхности двукратно м² 

5 Блажна боя по стом. парапети, решетки двукратно м² 

6 Лакиране на дървени повърхности м² 

7 Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с бял латекс двукратно м² 

8 Лепене на тапети с релеф по шпакловани стени м² 

9 Боядисване на гладки фасади с височина до 6 м с акрилатни бои двукратно м² 

10 Боядисване на гладки фасади с височина над 6 м c акрилатни бои двукратно м² 

11 Боядисване на релефни фасади с височина до 6 м c акрилатни бои двукратно м² 

12 Боядисване на релефни фасади с височина над 6 м c акрилатни бои двукратно м² 

13 Боядисване на фасади по алпийски способ с акрилатни бои м² 

14 Грундиране на стоманени повърхности с епоксиден грунд при ремонти м² 

15 Грундиране с антикорозионен грунд при ремонти м² 

16 Импрегниране на стари мазилки и бетони м² 

17 Грундиране с готов грунд върху мазилка при ремонт м² 

18 Шпакловка с готова смес при ремонти м² 

19 Грундиране на стари стени с латексов грунд м² 

20 Боядисване с латекс двукратно при ремонти м² 

21 Защитно покриване на врати, прозорци и мебели преди боядисване м² 

22 Блажна боя по дървени повърхности двукратно при ремонт м² 

23 Противоплесенна обработка на стени м² 

24 Сваляне на тапети м² 

25 Изтъргване на постна боя м² 

 

XIV 

 

Монтаж на метална дограма и метални конструкции 

 

1 Монтаж на стоманени врати kg 

2 Монтаж на стоманени решетки за прозорци kg 

3 Монтаж на алуминиева дограма м² 

4 Изработка и монтаж на стоманени решетки за прозорци kg 

5 
Изработка и монтаж на отводнителна решетка с общо тегло до 25 кг тежък тип 

(15 кг/м) 

kg 

6 Изработка и монтаж  на стоманена врата kg 

7 Изработка и монтаж  на леки навеси от стомана kg 

 

XV 

 

Хидроизолации 

 

1 Изолационно полиетиленово покритие м² 

2 Грундиране на плоскости за хидроизолация м² 

3 Хидроизолация с битумна емулсия м² 

4 
Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3 кг/м²  на газопламъчно 

залепване 

м² 

5 
Хидроизолация с един пласт битумна мушама 4,5 кг/м² с посипка  на 

газопламъчно залепване 

м² 

6 
Хидроизолация с два  пласта битумна мушама 3 кг/м²  на газопламъчно 

залепване 

м² 

7 
Хидроизолация с два пласта битумна мушама 3,5 кг/м² с посипка  на 

газопламъчно залепване 

м² 

8 Хидроизолация мазана еластична – два пласта м² 

9 Компенсатори от битумна мушама м 

10 Импрегнация за водоустойчивост м² 

11 Двупластова водоизолация на стени с мазане м² 



12 
Хидроизолация с два пласта битумна мушама 3 кг/м²  на газопламъчно 

залепване, при ремонти 

м² 

13 
Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3,5 кг/м² с посипка  на 

газопламъчно залепване, при ремонти 

м² 

14 Хидроизолация с битумна емулсия, при ремонти м² 

15 Направа и полагане на битумен грунд при ремонти м² 

16 Полагане на покривна мушама без залепване при ремонти м² 

17 Демонтаж на стара хидроизолация 1 пласт м² 

18 Демонтаж на стара хидроизолация 2 пласта м² 

 

XVI 

 

Топлоизолации 

 

1 Топлоизолация на външни стени с минерална вата  без мазилка/ м² 

2 Топлоизолация на подове с  XPS  40 мм с лепило м² 

3 Топлоизолация на подове с EPS   40 мм редена м² 

4 Топлоизолация на подове с   EPS 40 мм  и замазка м² 

5 Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS  20 мм /без мазилка/ м² 

6 Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS  40 мм /без мазилка/ м² 

7 Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS  50 мм /без мазилка/ м² 

8 Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS  60 мм /без мазилка/ м² 

9 Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS  80 мм /без мазилка/ м² 

11 Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS  100 мм /без мазилка/ м² 

12 Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS  50 мм /без мазилка/ м² 

13 Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS  60 мм /без мазилка/ м² 

14 Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 80 мм /без мазилка/ м² 

15 Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 100 мм /без мазилка/ м² 

16 
Облицовка на зидани стени с гипсокартон и изолация от мин. вата на лепило 

/суха мазилка/ 

м² 

17 
Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция директно 

закрепена 

м² 

18 
Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция свободно 

стояща 

м² 

19 
Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична 

конструкция с топлоизолация 

м² 

20 
Обръщане на прозорци и врати с топлоизолация XPS 20 мм с шир. до 30 см 

/без мазилка/ 

м 

21 
Обръщане на прозорци и врати с топлоизолация EPS  20 мм с шир. до 30 см 

/без мазилка/ 

м 

 

XVII 

 

Столарски работи 

 

1 Уплътняване на дограма между зид и каса м 

2 Уплътняване с полиуретанова пяна м 

3 Прогонка на еднокрила врата бр. 

4 Прогонка на двукрила врата бр. 

5 Прогонка на еднокрила входна врата бр. 

6 Демонтиране на каса на врата бр. 

7 Монтиране на нова врата на мястото на демонтирана стара на зид 25 cм бр. 

8 Монтаж каса на врата 16 cм на място на демонтирана  

9 Демонтиране на каса и монтиране на нова на прозорец до 2 м² бр. 

10 Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса бр. 

11 Смяна на вкопана брава комплект бр. 

12 Поставяне на секретна брава с патронник бр. 

13 Изваждане на секретна брава с патронник бр. 

14 Подрязване на врата отдолу бр. 

15 Обръщане на врата (ляво-дясно) бр. 

16 Направа и смяна на водобран на прозорец бр. 

17 Доставка и монтаж на вътрешни врати от МДФ (включително каса)  

18 70/200/10 бр. 



19 70/200/20 бр. 

20 80/200/10 бр. 

21 80/200/20 бр. 

22 90/200/10 бр. 

23 90/200/20 бр. 

14 100/200/10 бр. 

25 100/200/20 бр. 

 Довършителни работи след монтиране на PVC/AL и дограма  

26.1 - Изкърпване с мазилка на страници около врати и прозорци - вътрешно м 

26.2 - Изкърпване с мазилка на страници около врати и прозорци - външно м 

26.3 - Подзиждане с итонг вътрешно около врати и прозорци м 

26.4 - Обръщане около врати и прозорци с гипсокартон с шир. до 30 см м 

26.5 - Шпакловка около врати и прозорци вътрешно м 

26.6 - Боядисване с латекс около врати и прозорци м 

26.7 - Вътрешни PVC подпрозоречни первази с шир. до 25 см м 

26.8 
- Уплътняване около врати и прозорци външно с полиуретанов уплътнител за 

фуги 

м 

26.9 - Външни AL подпрозоречни первази с шир. до 25 см м 

27 Демонтаж на дървена дограма м² 

28 Демонтаж на метална дограма м² 

29 
Доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма (50% отваряемост), стъклопакет 

с деб. 24 мм, стъкло бяло/бяло с деб. 4 мм 

м² 

30 Доставка и монтаж на PVC врати м² 

31 Доставка и монтаж на остъкляване по окачени фасади и козирки м² 

 

XVIII 

 

Сухо строителство 

 

1 Облицовка на зидани стени с гипсокартон на лепило /суха мазилка/ м² 

2 
Облицовка с гипсокартон върху готова метална или дървена носеща 

конструкция с топлоизолация /без конструкцията/ 

м² 

3 
Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция директно 

закрепена 

м² 

4 
Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция свободно 

стояща 

м² 

5 
Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична 

конструкция с топлоизолация  

м² 

6 Окачени тавани с минераловатни пана модул 600/600 м² 

7 Окачени тавани с гипсокартон на конструкция /вкл. конструкцията/ м² 

8 Окачени тавани „Хънтър-Дъглас” /вкл. конструкцията/ м² 

 

XIX 

 

Сградни В и К инсталации 

 

1 
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 за 

студена вода 

м 

2 
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 25 за 

студена вода 

м 

3 
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 32 за 

студена вода 

м 

4 
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 за 

студена вода 

м 

5 
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 50 за 

студена вода 

м 

6 
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 63 за 

студена вода 

м 

7 
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 90 за 

студена вода 

м 

8 
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 за топла 

вода 

м 

9 
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 25 за топла 

вода 

м 



10 
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 32 за топла 

вода 

м 

11 
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 за топла 

вода 

м 

12 
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 50 за топла 

вода 

м 

13 
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 63 за топла 

вода 

м 

14 
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 90 за топла 

вода 

м 

15 Полагане на канализационни PVC тръби ф 140 за външна канализация м 

16 Полагане на канализационни PVC тръби ф 160 за външна канализация м 

17 Полагане на канализационни PVC тръби ф 200 за външна канализация м 

18 Полагане на канализационни PVC тръби ф 250 за външна канализация м 

19 Полагане на канализационни PVC тръби ф 355 за външна канализация м 

20 PVC тръби муфени с фасонни части ф 50/1.8 м 

21 PVC тръби муфени с фасонни части ф 110/2.2 м 

22 PVC тръби немуфирани тип 100 ф 32/1.8 м 

23 PVC тръби немуфирани тип 100 ф 40/1.9 м 

24 PVC тръби немуфирани тип 100 ф 50/2.4 м 

25 PVC тръби немуфирани тип 100 ф 63/3 м 

26 PVC тръби немуфирани тип 100 ф 75/2.2 м 

27 PVC тръби немуфирани тип 100 ф 110/2.2 м 

28 PVC тръби немуфирани тип 100 ф 125/2.5 м 

29 PVC тръби немуфирани тип 100 ф 140/2.8 м 

30 PVC тръби немуфирани тип 100 ф 160/3.2 м 

31 Доставка,  монтаж и подвързване  на моноблок бр. 

32 Полупорцеланови писоари бели стенни бр. 

33 Доставка и монтаж на спирателен кран /автомат/ за писоар бр. 

34 Изпробване на хоризонт. канализация до ф 150 в сгради м 

35 Изпробване на хоризонт. канализация над ф 150 в сгради м 

36 Изпробване на вертик. канализация до ф 150 в сгради м 

37 Отпушване на канал м 

38 Монтаж на противопожарен кран върху стоманени тръби ф 50/60 мм бр. 

39 Доставка и монтаж на сграден водомерен възел 2":  

40 Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1/2" м 

41 Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 3/4" м 

42 Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1" м 

43 Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 2" м 

44 Демонтиране на поцинковани тръби в изкоп 1/2" м 

45 Демонтиране на поцинковани тръби в изкоп 3/4" м 

46 Демонтиране на поцинковани тръби в изкоп 2" м 

47 Демонтиране на тоалетна мивка със сифон бр. 

48 Демонтиране на тоалетна с PVC казанче бр. 

49 Демонтиране на писоар бр. 

50 Демонтиране на каменинова канализационни тръби  м 

 

XX 

 

Външни водопроводи и канализации 

 

1 Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка с деб. до 10 см м² 

4 Възстановяване на асфалтова  настилка с деб. 10 см с ограничена ширина м² 

8 Засипване на тесни изкопи с пясък, вкл. трамбоване м³ 

12 
Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 50 в 

изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/ 

м 

13 Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 75 в м 



изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/ 

64 Доставка и полагане на PVC тръби ф 125 за външна канализация м 

65 Доставка и полагане на PVC тръби ф 160 за външна канализация м 

66 Доставка и полагане на PVC тръби ф 200 за външна канализация м 

 

XXI 

 

Електрическа 

 

 Силови инсталации  

1 Кабелни скари, тръби, кабелни канали.   

1.1 Кабелни скари   

1.1.1 
Доставка и монтаж на метална кабелна скара, перфорирана, 20х6см. 

(включително всички крепежни елементи и аксесоари) 

м. 

1.1.2 
Доставка и монтаж на метална кабелна скара, перфорирана, 30х6см. 

(включително всички крепежни елементи и аксесоари) 

м. 

1.1.3 
Доставка и монтаж на метална кабелна стълба 20см. (включително всички 

крепежни елементи и аксесоари) 

м. 

1.1.4 
Доставка и монтаж на метална кабелна стълба 30см. (включително всички 

крепежни елементи и аксесоари) 

м. 

1.2 Кабелни канали  

1.2.1 
Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 24х22 мм (вкл. капак и 

съединителни и разклонителни елементи) 

м. 

1.2.2 
Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 40х20 мм (вкл. капак и 

съединителни и разклонителни елементи) 

м. 

1.3 PVC Гофрирани тръби  

1.3.1 
Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 45,1 мм под мазилка (включително 

крепежните елементи) 

м. 

1.3.2 Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 16 мм по стени в готови канали м. 

1.4 Кабели и проводници  

1.4.1 Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 1.5 мм² в монтирани тръби м. 

1.4.2 Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 2.5 мм² в монтирани тръби м. 

1.4.3 Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 4 мм² в монтирани тръби м. 

1.4.4 Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 х 6 мм² в монтирани тръби м. 

1.4.5 Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 х 6 мм² в монтирани тръби м. 

2 Разклонителни кутии и конзоли  

2.1 Доставка и монтаж на кутия разклонителна кръгла за скрита инсталация  бр. 

3 Ключове, контакти, аксесоари за тях и други комутационни устройства  

3.1 Доставка и монтаж на ключ - обикновен 10А, IP21 бр. 

3.2 Доставка и монтаж на ключ - сериен 10А, IP21 бр. 

3.3 Доставка и монтаж на ключ - девиатор 10А, IP21 бр. 

3.4 Доставка и монтаж на ключ - кръстат 10А, IP21 бр. 

3.5 Доставка и монтаж на ключ - бутон 10А, IP21 бр. 

3.6 Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", 16A, IP21 бр. 

3.7 Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", 16A, IP21 - двоен бр. 

3.8 Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", 16A, IP44 бр. 

3.9 Доставка и монтаж на контакт, трифазен, 16А бр. 

3.10 Доставка и монтаж на контакт, трифазен, 16А, евростандарт, IP44 бр. 

3.11 Доставка и монтаж на датчик за присъствие 1800 бр. 

4. Осветителни тела  

4.1 Доставка и монтаж на аплик или плафониера, IP21 бр. 

4.2 Доставка и монтаж на аплик или плафониера, IP44 бр. 

5 Мълниезащита и заземяване  

5.1 Доставка и монтаж на мълниеприемен прътове (алуминий или неръждаема 

стомана)  
бр. 

5.2 Доставка и монтаж на мълниеприемна (токоотводна) алуминиева тел ф8мм за 

мълниеприемна мрежа 
м. 

5.3 Доставка и монтаж на обтяжки за мълниеприемен прът (неръждаема стомана) бр. 

5.4 Доставка и монтаж държачи за мълниеприемна мрежа за покрив за 

мълниезащита 
бр. 

5.5 Доставка и монтаж на заземителен кол поцинкована стомана за мълниезащита бр. 

5.6 Доставка и монтаж на активна мълниеприемна глава бр. 



 

5.7 Доставка и монтаж на стоманена шина 40 х 4.0 мм, горещо поцинкована, за 

мълниезащита или заземяване 
м. 

5.8 Доставка и монтаж на проводник, многожилен 16мм² (тип ПВ-А2) за 

заземяване 
м. 

5.9 Доставка и монтаж на съединителни клеми за шина, въже или плътен 

проводник от заземителната или мълниезащитна инсталации 
бр. 

5.10 Свързване на съоръжение към заземителен контур бр. 

 

ХXІІ 

 

Отоплителна инсталация 

 

1 Доставка и монтаж радиаторни вентили, ъглови  бр. 

2 Доставка и монтаж радиаторни обезвъздушители секретени  бр. 

3 Доставка и монтаж  спирателен кран холендеров  бр. 

4 Монтаж медни тръби и фитинги бр. 

5 Дост. и монтаж автоматичен обезвъздушител за щрангове  бр. 

6 Хидравлична проба тръбна мрежа бр. 

7 Топла проба тръбна мрежа бр. 

8 Доставка и монтаж на радиаторен холендър бр. 

9 Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 200 за 1 прешлен бр. 

10 Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 300 за 1 прешлен бр. 

11 Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 350 за 1 прешлен бр. 

12 Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 500 за 1 прешлен бр. 

13 Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 600 за 1 прешлен бр. 

14 Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 850 за 1 прешлен бр. 

15 Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 900 за 1 прешлен бр. 

16 Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 1000 за 1прешлен бр. 

17 Доставка и монаж на конзоли за 1 комплект алуминиев радиатор бр. 

18 Доставка и монтаж на термоглава бр. 

19 
Изпробване на водно отопление до 50 отоплителни тела за откриване на 

дефекти 

бр. 

20 
Изпробване на водно отопление над 50 отоплителни тела за откриване на 

дефекти 

бр. 

21 Монтаж на алуминиеви радиатори до 10 прешлена на конзоли бр. 

22 Монтаж на алуминиеви  радиатори до 20 прешлена  на конзоли бр. 

23 Монтаж на кранове по тръбната мрежа бр. 

24 Монтаж на обезвъздушител бр. 

25 Монтаж на радиаторен вентил бр. 

26 Демонтаж на радиаторен вентил бр. 

 

ХXІІI 

 

Пътища, улици, тротоари 

 

1 Доставка и полагане настилка от гранитни павета м² 

2 Доставка и полагане на бордюри м 

3 Разваляне на настилка от бетонови плочи м² 


