
ОБЕКТ:

№ Вид строителни и монтажни работи Ед.   м-ка Количество
Единична 

цена
Общо

1 2 3 4 5 6.00

ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"

I. Демонтажни работи 0.00

I.4
Фасади на сграда м/у оси 1 и 8/обявена за недвижима културна 

ценност 
0.00

12
Почистване на каменни стълби и площадки механично и с препарат 

със силно дезинфектиращо действие и измиване с водоструйка 
м2 17.00 0.00

I.5 Фасади на сгради м/у оси Е и Р и оси Л и О 0.00

14 Разбиване на финишни покрития стълбищни площадки и стълби м2 24.00 0.00

16 Разбиване на каменни стълби и площадка по фасада бр. 1.00 0.00

17 Рязане на асфалт с фугорезачка пред прозорци сутерен м 30.00 0.00

18
Механизирано разкъртване на асфалтова настилка  пред прозорци 

сутерев с дебелина до 10 см
м2 20.00 0.00

I.6 Фасади на сгради м/у оси Р и Т 0.00

12 Разбиване на финишни покрития стълбищни площадки и стълби м2 5.00 0.00

IІ. НОВИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 0.00

ІІ.5 Фасади на сгради м/у оси Е и Р и оси Л и О 0.00

19
Направа на армирана циментова замазка с деб. 4 см по стълбищни 

площадки и стълби
м2 24.00 0.00

20 Оформяне на чела на стълбищни площадки и стълби м 12.50 0.00

21

Доставка и полагане на гранитогрес на лепилен разтвор-еластичен, 

вкл. фугиране-първо качество, цвят по мостра (по стълби и стълбищни 

площадки), мразоустойчив, не полиран

м2 24.00 0.00

22
Доставка и монтаж на алуминиев профил за ръбове на стъпала и 

площадки стълбища
м 32.00 0.00

23
Доставка и полагане на первази 7 см от студоустойчив неполиран 

гранитогрес-първо качество на еластично лепило
м 8.00 0.00

24
Оформяне на земно легло (преди полагане на замазка) - подравняване и 

полагане на несортирани минерални материали/0,8м3
м2 20.00 0.00

25
Направа на армирана, водонепропусклива, циментова замазка с деб. 6 

см пред прозорци сутерен
м2 20.00 0.00

26 Доставка и монтаж на градински бордюри м 30.00 0.00

27
Доставка и монтаж на тротоарни бетонови плочи на циментопясъчен 

разтвор
м2 20.00 0.00

IІ.6 Фасади на сгради м/у оси Р и Т 0.00

15
Направа на армирана циментова замазка с деб. 4 см по стълбищни 

площадки и стълби
м2 5.00 0.00

16 Оформяне на чела на стълбищни площадки и стълби м 9.50 0.00

17

Доставка и полагане на гранитогрес на лепилен разтвор-еластичен, 

вкл. фугиране-първо качество, цвят по мостра (по стълби и площадка), 

мразоустойчив, не полиран

м2 5.00 0.00

18
Доставка и монтаж на алуминиев профил за ръбове на стъпала и 

площадка
м 9.50 0.00

19
Доставка и полагане на первази 7 см от студоустойчив неполиран 

гранитогрес-първо качество на еластично лепило
м 2.50 0.00

IІ.10 Ограда около сгради на училище 0.00

1
Очукване на компрометирани участъци по масивна част ограда - 

колони и шапки плътна част
м2 143.00 0.00

2
Почистване с телена четка и пароструика здрави участъци на масивна 

ограда
м2 85.44 0.00

3 Почистване и префугиране на каменна зидария на ограда м2 170.00 0.00

4 Изкърпване на компрометирани участъци по масивна ограда м2 143.00 0.00

5
Реновиране на стоманени пана от ограда (почистване с телена четка и 

шкурка, грундиране и боядисване) 
м2 449.50 0.00

6

Реновиране на стоманени двукрили врати  (почистване с телена четка и 

шкурка, грундиране и боядисване), смяна на панти (вкл. демонтаж и 

монтаж) и изработка и монтаж на нови заключващи механизми-брави, 

фиксиращи елементи 

бр. 2.00 0.00

7
Полагане на контактен грунд преди нанасяне завършващо покритие по 

колони и шапки масивна част ограда
м2 227.95 0.00

8
Доставка и полагане на стъкловлакнеста мрежа, вкл. хидрофобна 

шпакловка
м2 227.95 0.00

Приложение към Ценово предложение

ОБЕКТ:„Основен ремонт на ОУ „Отец Паисий“ с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор 63427.2.4083, в УПИ I- 

4083-за училище,  в квартал 306, с административен адрес: ул. „Александровска“ №95, гр.Русе

 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

етап I – Благоустрояване на прилежащото дворно пространство северозападно от сградата на училището
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№ Вид строителни и монтажни работи Ед.   м-ка Количество
Единична 

цена
Общо

1 2 3 4 5 6.00

9 Направа на цокълна мазилка по колони и шапки-масивна част ограда м2 227.95 0.00

10
Укрепване и защита на каменна зидария с олигомерен поликсилоксан, 

разтворим във вода - нанасяне чрез пулверизиране на разтвора
м 170.00 0.00

11
Натоварване и извозване на строителни отпадъци на инсталация за 

третиране с платена такса 
м3 2.00 0.00

ІІ.11 Дворно пространство 0.00

Многофункционално игрище - баскетбол, тенис, народна топка

2 Термопластична маркировка мултифункционално игрище компл. 1.00 0.00

3
Доставка и монтаж на баскетболни кошове със стойка, табло, ринг и 

мрежа 
бр. 2.00 0.00

4

Доставка и монтаж на стойки и мрежа-изработена от РЕ c UV защита, 

окомплектована с фиксираща лента по средата, стоманено въже 

обтегач - за тенис на корт

компл. 1.00 0.00

Лекоатлетическа писта

2 Хоризонтална маркировка (отпечатък b=10 см) м2 32.00 0.00

3
Зони за скачане с промит и дезинфекциран пясък, фракция 0,2-2 мм, 

без глинести частици 
м2 18.00 0.00

Игрище за волейбол

2 Термопластична маркировка игрище за волейбол компл. 1.00 0.00

3
Доставка и монтаж на пилони за волейбол и стандартна  мрежа, с 

дължина 9,50 м
компл. 1.00 0.00

Площадки за игра на тенис на маса

2
Доставка и монтаж на тенис маси за открито, изработена изцяло от 

стомана, анкерирана към готова основа
бр. 2.00 0.00

0.00

ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"

1 РАМПА 0.00

1 Изкоп м³ 29.60 0.00

2 Разрушаване и извозване на отпадък и земна маса м³ 30.00 0.00

3
Обратен насип от трошен чакъл/баластра, уплътнен на пластове по 20 

см под армирана бетонова настилка.
м³ 21.50 0.00

4 Полагане на подложен бетон С 16/20 с дебелина 10 см м³ 2.74 0.00

5 Кофраж за стоманобетонови стени м² 76.66 0.00

6 Полагане на бетон С 20/25 в стоманобетонови стени м³ 12.30 0.00

7 Полагане на бетон С 20/25 в армирана бетонова настилка м³ 1.83 0.00

8 Заготовка и монтаж на армировка В500B кг 1190.00 0.00

2 ТРОТОАР 0.00

1 Изкоп м³ 120.00 0.00

2 Извозване на отпадък м³ 120.00 0.00

3
Обратен насип от трошен чакъл/баластра, уплътнен на пластове по 20 

см под армирана бетонова настилка.
м³ 60.00 0.00

4 Полагане на бетон С 20/25 в армирана бетонова настилка м³ 30.00 0.00

5 Заготовка и монтаж на армировка В500B кг 1265.00 0.00

0.00

ВЪТРЕШНИ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ

А Силнотокови системи и инсталации 0.00

16 Доставка и монтаж на табло Трайонно осветление, фалтово за монтаж 

в ниша, разработено съгласно приложена принципна схема, 

окомплектовано със всички необходими защитни и пускови елементи, 

дефектно токови защити, с ІР44, заземено, комплект с надписи, 

приложена документация, указания за работа, наладки, свързване към 

инсталации, к-т  1      0.00

17 Монтаж на табло Трампа, по друга доставка (При остойностяване да се 

включи таблото за топлене на инвалидна рампа - със захранване и 

управление, сензори за температура и влага, кабели за отопление)

к-т  1      0.00

Забележка:

1.При изготвяне на всички електро табла по новите схеми, които са 

ситуирани като местоположение на съществуващи към момента места 

на табла, трябва предварително да се проверят размерите по 

съществуващите ниши

20 Доставка и полагане, изтегляне на кабел СВТ5х4кв.мм м  110      0.00

22 Доставка и полагане, изтегляне на кабел СВТ5х10кв.мм м  60      0.00

25 Направа суха разделка на кабел СВТ 10кв.мм бр  2      0.00

27 Направа суха разделка на кабел СВТ 4кв.мм бр  2      0.00

ВЪНШНИ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ

А Площадково осветление 0.00

1 Доставка и монтаж стоманено тръбен стълб с височина над терен 7,0м, 

включително фундамент за укрепване с две входящи РVС тръби- 

Ф32мм, предварително замонолитени - вход -изход кабели бр 8.00 0.00

Общо по част Архитектура" без ДДС :

ВСИЧКО ПО ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ" БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС:

ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"

Page 2 of 5



№ Вид строителни и монтажни работи Ед.   м-ка Количество
Единична 

цена
Общо

1 2 3 4 5 6.00

3 Доставка и монтаж осветително тяло, по приложена спесификация:

5 Тип 23 бр 8.00 0.00

7 Направа, доставка и монтаж на защитно ел.табло за монтаж в стълб 

парково осветление с два броя АП бр 8.00 0.00

8 Доставка и монтаж на помощна кутия за притегляне, за скрит монтаж 

на стена - за външни осветители, к-т 8.00 0.00

9 Направа заземление на стълб  за осветление - от поцинкована ъглова 

стомана 63/63/6мм - дължина 1,5м, комплект с поцинкована шина 40/3 

с дължина 1,5м бр 8.00 0.00

11 Трасиране кабелна линия км 0.25 0.00

14 Направа изкоп 0,8/0,4м, в почва трета категория, обратен насип и 

трамбоване м 250.00 0.00

15 Доставка и полагане на предпазна PVC тръба ф 40мм - твърда, в изкоп

м 25.00 0.00

16 Направа пясъчна основа за кабел, в изкоп 0,4м куб.м 4.00 0.00

17 Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВТ5x2,5кв.мм- в изкоп, по 

окачен таван, за захранване парково осветление м 350.00 0.00

18 Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВТ3x1,0кв.мм- захранване 

парково осветление от защитно ел.табло стълб до осветително тяло

м 80.00 0.00

19 Доставка и полагане заземителна шина 40/4мм- в изкоп м 250.00 0.00

20 Доставка и полагане изолационна лента м 250.00 0.00

21 Свързване към съоръжение - до 1,5кв.мм бр 60.00 0.00

22 Свързване към съоръжение - до 2,5кв.мм бр 200.00 0.00

26 Направа кабелна шахта 60/60см к-т 2.00 0.00

27 Извозване на пръст куб.м 3.50 0.00

0.00

ЧАСТ ВИК

I. В и К - Площадка 0.00

I.2 В и К - Канализация 0.00

2 Доставка и монтаж на PVC-U тръби Ø160 SN8 м 41.00 0.00

3 Доставка и монтаж на PVC-U тръби Ø200 SN8 м 36.00 0.00

4 Доставка и монтаж на PVC-U тръби Ø250 SN8 м 39.00 0.00

5 Доставка и монтаж на PVC-U тръби Ø315 SN8 м 32.50 0.00

6 Доставка и монтаж на PVC-U тръби Ø400 SN8 м 83.00 0.00

8 Доставка и монтаж на PP РШ Ø1000мм с капак клас натоварване D400 бр. 9.00 0.00

9 Доставка и монтаж на уличен отток клас натоварване D400 бр. 3.00 0.00

10 Доставка и монтаж на уличен отток двоен клас натоварване D400 бр. 6.00 0.00

11 Доставка и монтаж на предупредителна лента м 110.00 0.00

13 Укрепен изкоп ш.1.1 м, дълб. до 4.0 м м3 264.00 0.00

14 Укрепване на изкоп м2 330.00 0.00

15 Обратна засипка, вкл. уплътняване м3 240.00 0.00

19 Бетон C20/25 за направа на бет. корита (по детайл) м3 35.20 0.00

20 Подложен бетон за направа на бет. корита (по детайл) м3 13.20 0.00

21 Кофраж за направа на бет. корита (по детайл) м2 363.00 0.00

22 Армировъчна стомана B500 за направа на бет. корита (по детайл) кг 3300.00 0.00

23 Изпитване на канализационната мрежа м 233.00 0.00

0.00

ЧАСТ "ГЕОДЕЗИЯ"

Изчислени площи и дължини:

1 Съществуваща бетонова настилка - за разваляне кв.м 423

2 Съществуваща асфалтова настилка - за разваляне кв.м 2895

3 Съществуваща ограда - за рехабилитация км 170

4 Съществуваща тревна площ - за облагородяване кв.м 230

5 Настилка от бетонови плочи кв.м 0

6 Настилка от бетонови плочи за водоплътен тротоар кв.м 299

7 Асфалтова настилка кв.м 2895

8 Ново озеленяване кв.м 189
9 Бетонови градински бордюри 8/16/50 см м 420

I. Земни работи 0.00

1 Изкоп земни маси, вкл. превоз куб.м 617 0.00

2 Насип от подходящи земни маси, вкл. превоз куб.м 2 0.00
II. Пътни работи 0.00

1 Разкъртване на съществуваща бетонова настилка с дебелина 8 см куб.м 34 0.00

2 Разкъртване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 8 см куб.м 232 0.00

5 Настилка от бетонови плочи на лепилен разтвор кв.м 299 0.00

7 Бетонови градински бордюри 8/16/50 см м 420 0.00

8 Бетон за полагане на бордюри куб.м 17 0.00

III. Асфалтови работи 0.00

1 Неплътен асфалтобетон с дебелина 6см. (E = 1000 MPa) куб.м 174 0.00

тон 400 0.00

2 Плътен асфалтобетон с дебелина 4см. (E = 1200 MPa) куб.м 116 0.00

тон 266 0.00

3 Трошен камък 20 см с подбрана зърнометрия 0-31,5 мм куб.м 579 0.00

0.00

ОБЩО ПО ЧАСТ "ВИК" БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС:

Не се остойностява

ВСИЧКО ПО ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА" БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС:
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№ Вид строителни и монтажни работи Ед.   м-ка Количество
Единична 

цена
Общо

1 2 3 4 5 6.00

0.00

ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО"

I ДЕНДРОЛОГИЧНА ВЕДОМОСТ

Доставка и засаждане на иглолистни дървета

1 Abies alba бр. 3 0.00

Доставка и засаждане на широколистни храсти

6 Ligustrum ovalifolium бр 100 0.00

7 Physocarpus 'Red Baron' бр 20 0.00

8 Spiraea japonica 'Gold flame' бр 20 0.00

9 Spiraea japonica 'Gold mound' бр 10 0.00

10 Stephanandra incisa 'Crispa' бр 50 0.00

11 Weigela florida 'Nana purpurea' бр 15 0.00

Доставка и засаждане на катерлива растителност

12 Parthenocissus quinquefolia бр 100 0.00

0.00

II ДРУГИ

1
Премахване и извозване на съществуваща тревна и нискостъблена 

храстова покривка 130кв.м, 10см пласт
м

3 15 0.00

2 Подготовка на почвата за озеленяване м
2 150 0.00

3 Затревяване с тревно семе м
2 100 0.00

4
ХУМУСНА ПОЧВА  - 189 кв.м - 30см пласт - /с вкл. коеф. на 

разбухване/
м

3 60 0.00

6
Доставка и монтаж на решетки за дървета, попадащи в настилка - 

150/150см
бр. 2 0.00

0.00

0.00

0.00

Дата                                                                                  

Име и фамилия                                                              

Подпис 

Длъжност                                                                          

ВСИЧКО ПО ЧАСТИ  БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС:

ВСИЧКО ПО ЧАСТ "ГЕОДЕЗИЯ" БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС

ОБЩА СТОЙНОСТ РАСТИТЕЛНОСТ (материал, транспорт, засаждане) без ДДС:

ОБЩА СТОЙНОСТ ДРУГИ (материал, транспорт, засаждане) без ДДС:

ВСИЧКО ПО ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО" БЕЗ  ДДС:
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№ Вид строителни и монтажни работи Ед.   м-ка Количество
Единична 

цена
Общо

1 2 3 4 5 6.00
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