
№ Вид СМР
Ед. 

мярка
К-во

I. ПЪРВИ ЕТАЖ АП 5

А. РЕМОНТ БАНЯ

1 ДЕМОНТАЖ

1.1 Демонтаж на фаянсови плочки по стени м2 8.83

1.2 Очукване на  мазилка по таван м2 2.40

1.3 Очукване на  мазилка по стени м2 14.53

1.4 Демонтиране на подови сифони бр. 1.00

1.5 Демонтаж бойлер 80 л бр. 1.00

1.6 Демонтиране на тоалетна мивка бр. 1.00

1.7 Демонтиране батерия за тоалетна мивка, стенна бр. 1.00

1.8 Демонтиране душ батерия бр. 1.00

1.9 Демонтаж аплик или плафонер бр. 1.00

1.10 Демонтаж  с каса на дървена врата 75/200 см бр. 1.00

1.11 Демонтаж проводник по стени за захранване на бойлер м 7.00

1.12 Демонтаж поцинкована тръба 1/2'' м 6.00

1.13 Демонтаж тръби ф20 за топла и студена вода м 5.00

1.14 Демонтаж PVC тръби ф50 м 3.50

сума ДЕМОНТАЖ

2 МОНТАЖ

2.1 Направа улей за прокарване на кабел за захранване на бойлер до ап.табло м 7.70

2.2 Направа отвор в тухена стена за ревизия бр. 1.00

2.3 Доставка и монтаж на ревизионен отвор бр. 1.00

2.4 Бойлер ел. 80л. за топла вода битови нужди бр. 1.00

2.5 Доставка и монтаж ППР комплект за батерия бр. 2.00

2.6 Доставка и монтаж батерия за тоалетна мивка стенна 1/2'' бр. 1.00

2.7 Доставка и монтаж на тоалетна мивка стенна бр. 1.00

2.8 Доставка и монтаж душ батерия бр. 1.00

2.9 Направа облицовка с фаянсови плочки м2 9.71

2.10 Направа настилка от теракот м2 2.64

2.11 Направа пердашена циментова замазка М300 d=3 см по подове м2 2.64

2.12 Доставка и монтаж подови сифони бр. 1.00

2.13 Тръби полипропилен ф20 за топла вода, вкл.фитинги ППР м 3.50

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

за обект :" РЕМОНТ АПАРТАМЕНТИ В МЪЖКО ОБЩЕЖИТИЕ НУФИ" с. Широка лъка      



2.14 Тръби полипропилен ф20 за студена вода, вкл.фитинги ППР м 3.50

2.15 Доставка и монтаж гъвкави връзки за бойлер бр. 2.00

2.16 Доставка и монтаж на тръби PVC ф50 мм м 5.00

2.17 Грунд преди мазилка по стени м2 14.53

2.18 Вътрешна вароциментова мазилка по стени м2 14.53

2.19 Грунд преди мазилка по таван м2 2.40

2.20 Вътрешна вароциментова мазилка по тавани м2 2.40

2.21 Направа шпакловка  по стени м2 6.27

2.22 Направа  шпакловка по тавани м2 2.64

2.23 Грунд преди латекс по стени м2 6.27

2.24 Грунд преди латекс по таван м2 2.64

2.25 Боядисване по стени  с бяла латексова боя м2 6.27

2.26 Боядисване по тавани с бяла латексова боя м2 2.64

2.27 Доставка и монтаж на лайсна PVC за плочки м 18.04

2.28 Доставка и монтаж на аплик или плафонер бр. 1.00

2.29 Доставка и полагане проводник ПВВ МБ1 3х4 за захранване на бойлер м 11.00

2.30 Доставка и монтаж алуминиева врата 75/200 бр. 1.00

2.31 Решетка за вентилация 25/20 бр. 1.00

2.32 Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвор за врата м 5.64

2.33 Ръчно сваляне на строителни отпадъци м3 5.00

2.34 Натоварване и разтоварване на строителни отпадъци и превоз с камион до 5 км м3 5.00

2.35 Доставка и монтаж на ключ за бойлер бр. 1.00

2.36
Доставка и полагане в тръба на проводник СВТ3х4мм2/или еквивалентен/ от ключ до 

бойлер м 3.00

2.37 Доставка и монтаж кран спирателен  3/4'' бр. 1.00

2.38 Блажно боядисване  по видими тръби на отоплителна инсталация двукратно м 5.60

сума МОНТАЖ

сума РЕМОНТ БАНЯ 

Б. РЕМОНТ ТОАЛЕТНА

1 ДЕМОНТАЖ

1.1 Демонтаж на фаянсови плочки по стени м2 6.85

1.2 Очукване на мазилка по таван м2 1.49

1.3 Очукване на мазилка по стени м2 12.10

1.4 Демонтаж аплик или плафонер бр. 1.00

1.5 Демонтаж на тоалетно седало/чиния с казанче бр. 1.00

1.6 Демонтаж с каса на дървена врата  75/200 см бр. 1.00

1.7 Демонтаж PVC тръби ф110 м 3.50

1.8 Демонтиране поцинковани тръби в сгради  1/2'' м 3.00

1.9 Демонтаж PVC тръби ф50 м 3.50



1.10 Разваляне на тухлена стена 12.5 см. за подмяна тръби ф110 м2 2.67

сума ДЕМОНТАЖ  

2 МОНТАЖ

2.1 Направа облицовка с фаянсови плочки м2 7.54

2.2 Направа настилка от теракот м2 1.64

2.3 Направа пердашена циментова замазка М300 d=3 см  по подове м2 1.64

2.4 Пробиване отвор в бетонна плоча (за сифон) бр. 1.00

2.5 Доставка и монтаж подови сифони бр. 1.00

2.6 Доставка и монтаж на тръби PVC  ф50 мм м 5.00

2.7 Доставка тръби PVC  ф110 мм, вкл.фасонни части м 3.50

2.8 Доставка и монтаж на ревизионен отвор бр. 1.00

2.9 Тръби полипропилен ф20 за студена вода м 3.00

2.1 Доставка и монтаж меки връзки за казанче бр. 1.00

2.11 Грунд преди мазилка по стени м2 12.10

2.12 Вътрешна вароциментова мазилка по стени м2 12.10

2.13 Грунд преди мазилка по таван м2 1.49

2.14 Вътрешна вароциментова мазилка по тавани м2 1.49

2.15 Направа  шпакловка по стени м2 5.77

2.16 Направа  шпакловка по тавани м2 1.64

2.17 Грунд преди латекс по стени м2 5.77

2.18 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 5.77

2.19 Грунд преди латекс по таван м2 1.64

2.20 Боядисване по тавани с бяла латексова боя м2 1.64

2.21 Доставка и монтаж на лайсна PVC за плочки м 17.52

2.22 Доставка и монтаж на аплик или плафонер бр. 1.00

2.23 Доставка и монтаж алуминиева врата 75/200см бр. 1.00

2.24 Доставка и монтаж WC комплект бр. 1.00

2.25 Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвори м 5.70

2.26
Доставка и изпълнение на тухлена зидария с дебелина 120мм за зазиждане отвор за 

подмяна тръби ф110 м2 2.67

2.27 Решетка за вентилация 25/20 бр. 1.00

2.28 Доставка и монтаж кран спирателен  3/4'' бр. 1.00

2.29 Доставка и монтаж на ревизионен отвор за вертикален клон ф110 PVC бр. 1.00

2.30 Доставка и монтаж Дъга РVС  Ф110 бр. 2.00

2.31 Доставка и монтаж на PVC-разклонител двоен 110/110/110 бр. 1.00

2.32 Доставка и монтаж на гъвкави връзки ф 110 бр. 1.00

сума МОНТАЖ

сума РЕМОНТ ТОАЛЕТНА 

В. РЕМОНТ КОРИДОР



1 ДЕМОНТАЖ

1.1 Очукване на мазилка по таван на 50 % м2 4.04

1.2 Очукване на мазилка по стени на 50 % м2 16.42

1.3 Демонтаж кабелни канали по таван м 6.90

1.4 Демонтаж на апартаментно ел.табло бр. 1.00

1.5 Демонтаж димни датчици бр. 2.00

1.6 Демонтаж ел.ключове за осветление бр. 4.00

1.7 Демонтаж шкаф дървен бр. 1.00

1.8 Демонтаж аплик или плафонер бр. 3.00

сума ДЕМОНТАЖ

2 МОНТАЖ

2.1 Грунд преди мазилка по стени м2 16.42

2.2 Вътрешна вароциментова мазилка по стени м2 16.42

2.3 Грунд преди мазилка по таван м2 4.04

2.4 Вътрешна вароциментова мазилка по тавани м2 4.04

2.5 Направа шпакловка по стени м2 36.12

2.6 Направа шпакловка по тавани м2 8.86

2.7 Грунд преди латекс по стени м2 36.12

2.8 Боядисване по стени  с бяла латексова боя м2 36.12

2.9 Грунд преди латекс по таван м2 8.86

2.10 Боядисване по тавани с бяла латексова боя м2 8.86

2.11 Доставка и монтаж ключове за осветление бр. 4.00

2.12 Монтаж кабелни канали (само труд) м 6.90

2.13 Монтаж димни датчици (само труд) бр. 2.00

2.14 Доставка и монтаж ап. табло на стена бр. 1.00

2.15 Доставка и направа первази теракотни плочи в коридор м 1.50

2.16 Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до  20 см на отвори м 12.72

2.17 Боядисване на входна врата двукратно м2 6.50

2.18 Доставка и монтаж на нова пура (LED ТРЪБИ 1х18 W) с тяло бр. 1.00

2.19 Доставка и монтаж на аплик или плафонер бр. 2.00

сума МОНТАЖ

сума РЕМОНТ КОРИДОР 

Г. РЕМОНТ ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ

1 ДЕМОНТАЖ

1.1 стая 1

1.1.1 Облепване с полиетиленово фолио повърхности м2 5.50

1.1.2 Демонтаж балатум от под м2 9.00

1.1.3 Демонтаж первази при настилка балатум м 11.20

1.1.4 Стъргане на стара боя по стени м2 28.95



1.1.5 Стъргане на стара боя по тавани м2 9.00

1.1.6 Демонтаж на ключове и контакти бр. 4.00

1.1.7 Очукване на  мазилка по стени на 50 % м2 14.48

1.1.8 Очукване на  мазилка по таван на 50 % м2 4.50

1.1.9 Демонтаж с каса на дървена врата 80/200   см бр. 1.00

1.1.10 Демонтаж димни датчици бр. 1.00

1.1.11 Демонтаж кабелни канали по таван м 2.00

1.1.12 Демонтаж аплик или плафонер бр. 1.00

сума стая 1

1.2 стая 2

1.2.1 Облепване с полиетиленово фолио повърхности м2 5.50

1.2.2 Демонтаж балатум от под м2 12.30

1.2.3 Демонтаж первази при настилка балатум м 13.40

1.2.4 Стъргане на стара боя по стени м2 35.00

1.2.5 Стъргане на стара боя по тавани м2 12.30

1.2.6 Демонтаж на ключове и контакти бр. 5.00

1.2.7 Очукване на  мазилка по таван на 50 % м2 6.15

1.2.8 Очукване на  мазилка по стени на 50  % м2 17.50

1.2.9 Демонтаж с каса на дървена врата 80/200 см бр. 1.00

1.2.10 Демонтаж димни датчици бр. 1.00

1.2.11 Демонтаж кабелни канали по таван м 2.00

1.2.12 Демонтаж аплик или плафонер бр. 1.00

сума стая 2

сума ДЕМОНТАЖ 

2 МОНТАЖ 

2.1 стая 1

2.1.1 Грунд преди мазилка по стени м2 14.48

2.1.2 Варо - циментова мазилка по стени м2 14.48

2.1.3 Направа   шпакловка по стени м2 31.85

2.1.4 Грунд преди латекс по стени м2 31.85

2.1.5 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 31.85

2.1.6
Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвори  с вароциментова мазилка 

от вътрешна страна на помещения вкл. грундиране на основата м 17.20

2.1.7 Грунд преди мазилка по таван м2 4.50

2.1.8 Варо - циментова мазилка по таван м2 4.50

2.1.9 Направа шпакловка по тавани м2 9.90

2.1.10 Грунд преди латекс по таван м2 9.90

2.1.11 Боядисване по таван с бяла латексова боя м2 9.90



2.1.12 Подпаркетна  подложка м2 9.90

2.1.13 Ламиниран паркет м2 9.90

2.1.14 Первази за ламиниран паркет м 13.44

2.1.15 Преходна лайсна между два вида настилки м 2.00

2.1.16 Доставка и монтаж  на ключове за осветление бр. 2.00

2.1.17 Доставка и монтаж ел.контакти бр. 2.00

2.1.18 Доставка и монтаж алуминиева врата 80/200 см бр. 1.00

2.1.19 Направа изравнителна циментова замазка по подове м2 9.90

2.1.20 Монтаж на аплик или плафонер (само труд) бр. 1.00

2.1.21 Блажно боядисване на чугунени радиатори двукратно м2 0.84

2.1.22 Блажно боядисване  по видими тръби на отоплителна инсталация двукратно м 8.40

сума стая 1

2.2 стая 2

2.2.1 Грунд преди мазилка по стени м2 17.50

2.2.2 Варо - циментова мазилка по стени м2 17.50

2.2.3 Направа шпакловка по стени м2 38.50

2.2.4 Грунд преди латекс по стени м2 38.50

2.2.5 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 38.50

2.2.6
Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвори  с вароциментова мазилка 

от вътрешна страна на помещения вкл. грундиране на основата м 13.32

2.2.7 Грунд преди мазилка по таван м2 6.15

2.2.8 Варо - циментова мазилка по таван м2 6.15

2.2.9 Направа шпакловка по таван м2 13.53

2.2.10 Грунд преди латекс по таван м2 13.53

2.2.11 Боядисване по таван с бяла латексова боя м2 13.53

2.2.12 Подпаркетна  подложка м2 13.53

2.2.13 Ламиниран паркет м2 13.53

2.2.14 Первази за ламиниран паркет м 16.08

2.2.15 Преходна лайсна между два вида настилки м 1.00

2.2.16 Доставка и монтаж ключове за  осветление бр. 1.00

2.2.17 Доставка и монтаж на ел.контакти бр. 4.00

2.2.18 Доставка и монтаж алуминиева врата 80/200 см бр. 1.00

2.2.19 Направа изравнителна циментова замазка по подове м2 13.53

2.2.20 Монтаж на аплик или плафонер (само труд) бр. 1.00

2.2.21 Блажно боядисване на чугунени радиатори двукратно м2 1.77

2.2.22 Блажно боядисване  по видими тръби на отоплителна инсталация двукратно м 2.80

сума стая 2

сума МОНТАЖ



сума РЕМОНТ ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ

сума ПЪРВИ ЕТАЖ АП 5

II ПЪРВИ ЕТАЖ АП 6

А. РЕМОНТ БАНЯ

1 ДЕМОНТАЖ

1.1 Демонтаж на фаянсови плочки по стени м2 8.50

1.2 Очукване на  мазилка по таван м2 2.24

1.3 Очукване на  мазилка по стени м2 14.80

1.4 Демонтиране на подови сифони бр. 1.00

1.5 Демонтаж бойлер 80 л бр. 1.00

1.6 Демонтиране на тоалетна мивка бр. 1.00

1.7 Демонтиране батерия за тоалетна мивка, стенна бр. 1.00

1.8 Демонтиране душ батерия бр. 1.00

1.9 Демонтаж аплик или плафонер бр. 1.00

1.10 Демонтаж с каса  на дървена врата 75/200 см бр. 1.00

1.11 Демонтаж проводник по стени за захранване на бойлер м 8.40

1.12 Демонтаж поцинкована тръба 1/2'' м 6.00

1.13 Демонтаж тръби ф20 за топла и студена вода м 5.00

1.14 Демонтаж PVC тръби ф50 м 3.50

сума ДЕМОНТАЖ

2 МОНТАЖ

2.1 Направа улей за прокарване на кабел за захранване на бойлер до ап.табло м 7.70

2.2 Направа отвор в тухена стена за ревизия бр. 1.00

2.3 Доставка и монтаж на ревизионен отвор бр. 1.00

2.4 Бойлер ел. 80л. за топла вода битови нужди бр. 1.00

2.5 Доставка и монтаж ППР комплект за батерия бр. 2.00

2.6 Доставка и монтаж батерия за тоалетна мивка стенна 1/2'' бр. 1.00

2.7 Доставка и монтаж на тоалетна мивка стенна бр. 1.00

2.8 Доставка и монтаж душ батерия бр. 1.00

2.9 Направа облицовка с фаянсови плочки м2 9.35

2.10 Направа настилка от теракот м2 2.46

2.11 Направа пердашена циментова  замазка М300 d=3  см по подове м2 2.46

2.12 Доставка и монтаж подови сифони бр. 1.00

2.13 Тръби полипропилен ф20 за топла вода, вкл.фитинги ППР м 3.50

2.14 Тръби полипропилен ф20 за студена вода, вкл.фитинги ППР м 3.50

2.15 Доставка и монтаж гъвкави връзки за бойлер бр. 2.00

2.16 Доставка и монтаж на тръби PVC ф50 мм м 5.00

2.17 Грунд преди мазилка по стени м2 14.80

2.18 Вътрешна вароциментова мазилка  по стени м2 14.80



2.19 Грунд преди мазилка по таван м2 2.24

2.20 Вътрешна вароциментова мазилка по тавани м2 2.24

2.21 Направа шпакловка  по стени м2 6.94

2.22 Направа шпакловка по тавани м2 2.46

2.23 Грунд преди латекс по стени м2 6.94

2.24 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 6.94

2.25 Грунд преди латекс по таван м2 2.46

2.26 Боядисване по тавани с бяла латексова боя м2 2.46

2.27 Доставка и монтаж на лайсна PVC за плочки м 19.08

2.28 Доставка и монтаж на аплик или плафонер бр. 1.00

2.29 Доставка и полагане проводник ПВВ МБ1 3х4 за захранване на бойлер м 10.00

2.30 Доставка и монтаж на алуминиева врата 75/200 бр. 1.00

2.31 Решетка за вентилация 25/20 бр. 1.00

2.32 Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвор за врата м 5.64

2.33 Ръчно сваляне на строителни отпадъци м3 5.00

2.34 Натоварване и разтоварване на строителни отпадъци и превоз с камион до 5 км м3 5.00

2.35 Доставка и монтаж на  ключ за бойлер бр. 1.00

2.36
Доставка и полагане в мазилка по стена на проводник СВТ3х4мм2/или еквивалентен/ 

от ключ до бойлер м 3.00

2.37 Доставка и монтаж кран спирателен  3/4'' бр. 1.00

2.38 Блажно боядисване  по видими тръби на отоплителна инсталация двукратно м 5.60

сума МОНТАЖ

сума РЕМОНТ БАНЯ

Б. РЕМОНТ ТОАЛЕТНА

1 ДЕМОНТАЖ

1.1 Демонтаж на фаянсови плочки по стени м2 6.19

1.2 Очукване на  мазилка по таван м2 1.23

1.3 Очукване на  мазилка по стени м2 11.04

1.4 Демонтаж аплик или плафонер бр. 1.00

1.5 Демонтаж на тоалетно  седало/чиния с казанче бр. 1.00

1.6 Демонтаж с каса на дървена врата 75/200 см бр. 1.00

1.7 Демонтиране поцинковани тръби в сгради  1/2'' м 3.00

1.8 Демонтаж PVC тръби ф50 м 3.50

сума ДЕМОНТАЖ

2 МОНТАЖ

2.1 Направа облицовка с фаянсови плочки м2 6.81

2.2 Направа настилка от теракот м2 1.35

2.3 Направа пердашена  циментова замазка М300 d=3 см по подове м2 1.35

2.4 Пробиване отвор в бетонна плоча (за сифон) бр. 1.00



2.5 Доставка и монтаж подови сифони бр. 1.00

2.6 Доставка и монтаж на тръби PVC  ф50 мм м 5.00

2.7 Доставка и монтаж на ревизионен отвор бр. 1.00

2.8 Тръби полипропилен ф20 за студена вода м 3.00

2.9 Доставка и монтаж меки връзки за казанче бр. 1.00

2.10 Грунд преди мазилка стени м2 11.04

2.11 Вътрешна вароциментова мазилка по стени м2 11.04

2.12 Вътрешна вароциментова мазилка по тавани м2 1.23

2.13 Грунд преди мазилка по таван м2 1.23

2.14 Направа  шпакловка по стени м2 5.33

2.15 Направа шпакловка  по тавани м2 1.35

2.16 Грунд преди латекс по стени м2 5.33

2.17 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 5.33

2.18 Грунд преди латекс по таван м2 1.35

2.19 Боядисване по тавани с бяла латексова боя м2 1.35

2.20 Доставка и монтаж на лайсна PVC за плочки м 17.40

2.21 Доставка и монтаж на аплик или плафонер бр. 1.00

2.22 Доставка и монтаж на  алуминиева врата 75/200см бр. 1.00

2.23 Доставка и   монтаж WC комплект бр. 1.00

2.24 Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до  20 см на отвори м 5.70

2.25 Решетка за вентилация 25/20 бр. 1.00

2.26 Доставка и монтаж кран спирателен  3/4'' бр. 1.00

2.27 Доставка и монтаж Дъга РVС Ф110 бр. 2.00

2.28 Доставка и монтаж на гъвкави връзки ф 110 бр. 1.00

сума МОНТАЖ

сума РЕМОНТ ТОАЛЕТНА

В. РЕМОНТ КОРИДОР

1 ДЕМОНТАЖ

1.1 Очукване на  мазилка по таван на 50 % м2 4.22

1.2 Очукване на  мазилка по стени на 50 % м2 17.92

1.3 Демонтаж кабелни канали по таван м 4.92

1.4 Демонтаж на апартаментно ел.табло бр. 1.00

1.5 Демонтаж димни датчици бр. 2.00

1.6 Демонтаж ел.ключове за осветление бр. 4.00

1.7 Демонтаж шкаф дървен бр. 1.00

1.8 Демонтаж с каса на дървена врата входна 90/200см бр. 1.00

1.9 Демонтаж аплик или плафонер бр. 3.00

сума ДЕМОНТАЖ

2 МОНТАЖ



2.1 Грунд преди мазилка по стени м2 17.92

2.2 Вътрешна  вароциментова  мазилка по стени м2 17.92

2.3 Грунд преди мазилка по таван м2 4.22

2.4 Вътрешна  вароциментова мазилка по тавани м2 4.22

2.5 Направа шпакловка по стени м2 39.41

2.6 Направа шпакловка по тавани м2 9.28

2.7 Грунд преди латекс по стени м2 39.41

2.8 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 39.41

2.9 Грунд преди латекс по таван м2 9.28

2.10 Боядисване по тавани с бяла латексова боя м2 9.28

2.11 Доставка и монтаж ключове за осветление бр. 4.00

2.12 Монтаж кабелни канали (само труд) м 4.92

2.13 Монтаж димни датчици (само труд) бр. 2.00

2.14 Доставка и монтаж ап.табло на стена бр. 1.00

2.15 Доставка и направа первази теракотни плочи в коридор м 1.50

2.16 Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до  20 см на отвори м 12.75

2.17 Доставка и монтаж входна врата 90/200 см бр. 1.00

2.18 Доставка и монтаж на нова пура (LED ТРЪБИ 1х18 W) с тяло бр. 1.00

2.19 Доставка и монтаж на аплик или плафонер бр. 2.00

сума МОНТАЖ

сума РЕМОНТ КОРИДОР

Г. РЕМОНТ ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ

1 ДЕМОНТАЖ

1.1 стая 1 преход

1.1.1 Облепване с полиетиленово фолио повърхности м2 6.00

1.1.2 Демонтаж балатум от под м2 17.36

1.1.3 Демонтаж первази при настилка балатум м 14.35

1.1.4 Стъргане на стара боя по стени м2 39.96

1.1.5 Стъргане на стара боя по тавани м2 17.36

1.1.6 Демонтаж на ключове и контакти бр. 2.00

1.1.7 Демонтаж на фаянсови плочки по стени м2 0.79

1.1.8 Демонтиране на мивка бр. 1.00

1.1.9 Очукване на  мазилка по таван на 50 % м2 8.68

1.1.10 Очукване на  мазилка по стени на 50 % м2 19.98

1.1.11 Демонтиране батерия за мивка , стенна бр. 1.00

1.1.12 Демонтаж димни датчици бр. 1.00

1.1.13 Демонтаж кабелни канали по таван м 2.00

1.1.14 Демонтаж аплик или плафонер бр. 1.00

сума стая 1 преход



1.2 стая 1

1.2.1 Облепване с полиетиленово фолио повърхности м2 5.50

1.2.2 Демонтаж балатум от под м2 12.40

1.2.3 Демонтаж первази при настилка балатум м 11.90

1.2.4 Стъргане на стара боя по стени м2 32.00

1.2.5 Стъргане на стара боя по тавани м2 12.40

1.2.6 Демонтаж на ключове и контакти бр. 5.00

1.2.7 Очукване на мазилка по  таван на 50 % м2 6.20

1.2.8 Очукване на мазилка по стени на 50 % м2 16.00

1.2.9 Демонтаж с каса на дървена врата 80/200 см бр. 1.00

1.2.10 Демонтаж димни датчици бр. 1.00

1.2.11 Демонтаж кабелни канали по таван м 2.00

1.2.12 Демонтаж аплик или плафонер бр. 1.00

сума стая 1

1.3 стая 2

1.3.1 Облепване с полиетиленово фолио повърхности м2 3.00

1.3.2 Демонтаж балатум от под м2 9.60

1.3.3 Демонтаж первази при настилка балатум м 11.60

1.3.4 Стъргане на стара боя по стени м2 30.05

1.3.5 Стъргане на стара боя по тавани м2 9.60

1.3.6 Демонтаж на ключове и контакти бр. 3.00

1.3.7 Очукване на  мазилка по таван на 50 % м2 4.80

1.3.8 Очукване на мазилка по стени на 50 % м2 15.03

1.3.9 Демонтаж с каса на дървена врата 80/200 см бр. 1.00

1.3.10 Демонтаж димни датчици бр. 2.00

1.3.11 Демонтаж кабелни канали по таван м 2.00

1.3.12 Демонтаж аплик или плафонер бр. 1.00

сума стая 2

сума ДЕМОНТАЖ 

2 МОНТАЖ

2.1 стая 1 преход

2.1.1 Грунд преди мазилка по стени м2 19.98

2.1.2 Варо - циментова мазилка по стени м2 19.98

2.1.3 Направа шпакловка по стени м2 43.96

2.1.4 Грунд преди латекс по стени м2 43.96

2.1.5 Боядисване по стени  с бяла латексова боя м2 43.96

2.1.6
Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвори  с вароциментова мазилка 

от вътрешна страна на помещения вкл. грундиране на основата м 24.82

2.1.7 Грунд преди мазилка по таван м2 8.68



2.1.8 Варо - циментова мазилка по таван м2 8.68

2.1.9 Направа шпакловка по таван м2 19.10

2.1.10 Грунд преди латекс по таван м2 19.10

2.1.11 Боядисване по таван с  бяла латексова боя м2 19.10

2.1.12 Подпаркетна  подложка м2 19.10

2.1.13 Ламиниран паркет м2 19.10

2.1.14 Первази за ламиниран паркет м 17.18

2.1.15 Преходна лайсна между два вида настилки м 4.00

2.1.16 Доставка и монтаж  ключове за осветление бр. 1.00

2.1.17 Доставка и монтаж ел. контакти бр. 1.00

2.1.18 Направа облицовка с фаянсови плочки м2 0.86

2.1.19 Доставка и монтаж на тоалетна мивка стенна бр. 1.00

2.1.20 Доставка и монтаж ППР комплект за батерия бр. 1.00

2.1.21 Доставка и монтаж батерия за тоалетна мивка стенна 1/2'' бр. 1.00

2.1.22 Направа изравнителна циментова замазка по подове м2 19.10

2.1.23 Монтаж на аплик или плафонер (само труд) бр. 1.00

2.1.24 Блажно боядисване на чугунени радиатори двукратно м2 0.86

2.1.25 Блажно боядисване  по видими тръби на отоплителна инсталация двукратно м 11.20

сума стая 1 преход

2.2 стая 1

2.2.1 Грунд преди мазилка по стени м2 16.00

2.2.2 Варо - циментова мазилка по стени м2 16.00

2.2.3 Направа шпакловка по стени м2 35.20

2.2.4 Грунд преди латекс по стени м2 35.20

2.2.5 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 35.20

2.2.6
Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвори  с вароциментова мазилка 

от вътрешна страна на помещения вкл. грундиране на основата м 11.10

2.2.7 Грунд преди мазилка по таван м2 6.20

2.2.8 Варо - циментова мазилка по таван м2 6.20

2.2.9 Направа шпакловка по таван  м2 13.64

2.2.10 Грунд преди латекс по таван м2 13.64

2.2.11 Боядисване по таван с бяла латексова боя м2 13.64

2.2.12 Подпаркетна  подложка м2 13.64

2.2.13 Ламиниран паркет м2 13.64

2.2.14 Первази за ламиниран паркет м 14.74

2.2.15 Преходна лайсна между два вида настилки м 3.00

2.2.16 Доставка и монтаж на ключове за осветление бр. 1.00

2.2.17 Доставка и монтаж на ел контакти бр. 4.00

2.2.18 Доставка и монтаж алуминиева врата 80/200 см бр. 1.00



2.2.19 Направа изравнителна циментова замазка по подове м2 13.64

2.2.20 Монтаж на аплик или плафонер (само труд) бр. 1.00

2.2.21 Блажно боядисване на чугунени радиатори двукратно м2 1.16

2.2.22 Блажно боядисване  по видими тръби на отоплителна инсталация двукратно м 5.60

сума стая 1

2.3 стая 2

2.3.1 Грунд преди мазилка по стени м2 15.03

2.3.2 Варо - циментова мазилка по стени м2 15.03

2.3.3 Направа шпакловка по стени м2 33.06

2.3.4 Грунд преди латекс по стени м2 33.06

2.3.5 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 33.06

2.3.6
Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвори  с вароциментова мазилка 

от вътрешна страна на помещения вкл. грундиране на основата м 11.10

2.3.7 Грунд преди мазилка по таван м2 4.80

2.3.8 Варо - циментова мазилка по таван м2 4.80

2.3.9 Направа шпакловка по таван м2 10.56

2.3.10 Грунд преди латекс по таван м2 10.56

2.3.11 Боядисване по таван с бяла латексова боя м2 10.56

2.3.12 Подпаркетна  подложка м2 10.56

2.3.13 Ламиниран паркет м2 10.56

2.3.14 Первази за ламиниран паркет м 12.76

2.3.15 Преходна лайсна между два вида настилки м 1.00

2.3.16 Доставка  и  монтаж ключове за осветление бр. 1.00

2.3.17 Доставка и монтаж на ел контакти бр. 2.00

2.3.18 Доставка и монтаж алуминиева врата 80/200 см бр. 1.00

2.3.19 Направа изравнителна циментова замазка по подове м2 10.56

2.3.20 Монтаж на аплик или плафонер (само труд) бр. 1.00

2.3.21 Блажно боядисване на чугунени радиатори двукратно м2 0.87

2.3.22 Блажно боядисване  по видими тръби на отоплителна инсталация двукратно м 5.60

сума стая 2

сума МОНТАЖ 

сума РЕМОНТ ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ

сума ПЪРВИ ЕТАЖ АП 6

III ВТОРИ ЕТАЖ АП 13

А. РЕМОНТ БАНЯ

1 ДЕМОНТАЖ

1.1 Демонтаж на фаянсови плочки по стени м2 8.18

1.2 Очукване на  мазилка по таван м2 2.10

1.3 Очукване на  мазилка по стени м2 14.55



1.4 Демонтиране на подови сифони бр. 1.00

1.5 Демонтаж бойлер 80 л бр. 1.00

1.6 Демонтиране на тоалетна мивка бр. 1.00

1.7 Демонтиране батерия за тоалетна мивка , стенна бр. 1.00

1.8 Демонтиране душ батерия бр. 1.00

1.9 Демонтаж аплик или плафонер бр. 1.00

1.10 Демонтаж с каса на дървена врата 75/200см бр. 1.00

1.11 Демонтаж проводник по стени за захранване на бойлер м 7.20

1.12 Демонтаж поцинкована тръба 1/2'' м 6.00

1.13 Демонтаж тръби ф20 за топла и студена вода м 7.00

1.14 Демонтаж PVC тръби ф50 м 3.50

сума ДЕМОНТАЖ

2 МОНТАЖ

2.1 Направа улей за прокарване на кабел за захранване на бойлер до ап.табло м 6.60

2.2 Направа отвор в тухена стена за ревизия бр. 1.00

2.3 Доставка и монтаж на ревизионен отвор бр. 1.00

2.4 Бойлер ел. 80л. за топла вода битови нужди бр. 1.00

2.5 Доставка и монтаж ППР комплект за батерия бр. 2.00

2.6 Доставка и монтаж батерия за тоалетна мивка стенна 1/2'' бр. 1.00

2.7 Доставка и монтаж на тоалетна мивка стенна бр. 1.00

2.8 Доставка и монтаж душ батерия бр. 1.00

2.9 Направа облицовка с фаянсови плочки м2 9.10

2.10 Направа настилка от теракот м2 2.31

2.11 Направа пердашена циментова замазка М300 d=3 см по подове м2 2.31

2.12 Доставка и монтаж подови сифони бр. 1.00

2.13 Тръби полипропилен ф20 за топла вода,  вкл.фитинги ППР м 4.00

2.14 Тръби полипропилен ф20 за студена  вода,  вкл.фитинги ППР м 4.00

2.15 Доставка и монтаж гъвкави връзки за бойлер бр. 2.00

2.16 Доставка и монтаж на тръби PVC ф50 мм м 6.00

2.17 Грунд преди мазилка по стени м2 14.55

2.18 Вътрешна  вароциментова мазилка по стени м2 14.55

2.19 Грунд преди мазилка по таван м2 2.10

2.20 Вътрешна вароциментова мазилка по тавани м2 2.10

2.21 Направа шпакловка по стени м2 6.91

2.22 Направа шпакловка по тавани м2 2.31

2.23 Грунд преди латекс по стени м2 6.91

2.24 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 6.91

2.25 Грунд преди латекс по таван м2 2.31

2.26 Боядисване по тавани с бяла латексова боя м2 2.31



2.27 Доставка и монтаж на лайсна PVC за плочки м 18.84

2.28 Доставка и монтаж на аплик или плафонер бр. 1.00

2.29 Доставка и полагане проводник ПВВ МБ1 3х4 за захранване на бойлер м 15.00

2.30 Доставка и монтаж алуминиеви врати  75/200см бр. 1.00

2.31 Решетка за вентилация 25/20 бр. 1.00

2.32 Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвор за врата м 5.64

2.33 Ръчно сваляне на строителни отпадъци м3 5.00

2.34 Натоварване и разтоварване на строителни отпадъци и превоз с камион до 5 км м3 5.00

2.35 Доставка и монтаж на  ключ за бойлер бр. 1.00

2.36
Доставка и полагане в мазилка по стена на проводник СВТ3х4мм2/или еквивалентен/ 

от ключ до бойлер м 3.00

2.37 Доставка и монтаж кран спирателен  3/4'' бр. 1.00

2.38 Блажно боядисване  по видими тръби на отоплителна инсталация двукратно м 5.60

сума МОНТАЖ

сума РЕМОНТ БАНЯ

Б. РЕМОНТ ТОАЛЕТНА

1 ДЕМОНТАЖ

1.1 Демонтаж на фаянсови плочки по стени м2 6.36

1.2 Очукване на  мазилка по таван м2 1.33

1.3 Очукване на  мазилка по стени м2 11.54

1.4 Демонтаж аплик или плафонер бр. 1.00

1.5 Демонтаж на тоалетно седало/чиния  с  казанче бр. 1.00

1.6 Демонтаж с каса на дървена врата 70/200см бр. 1.00

1.7 Демонтаж PVC тръби ф110 м 3.50

1.8 Демонтиране поцинковани тръби в сгради  1/2'' м 3.00

1.9 Демонтаж PVC тръби ф50 м 3.50

1.10 Разваляне на тухлена стена 12.5 см. за подмяна тръби ф110 м2 2.87

сума ДЕМОНТАЖ

2 МОНТАЖ

2.1 Направа облицовка с фаянсови плочки м2 7.00

2.2 Направа настилка от  теракот м2 1.46

2.3 Направа пердашена циментова замазка М300 d=3 см по подове м2 1.46

2.4 Пробиване отвор в бетонна плоча (за сифон) бр. 1.00

2.5 Доставка и монтаж подови сифони бр. 1.00

2.6 Доставка и монтаж на тръби PVC  ф50 мм м 5.00

2.7 Доставка тръби PVC  ф110 мм, вкл.фасонни части м 3.50

2.8 Доставка и монтаж на ревизионен отвор бр. 1.00

2.9 Тръби полипропилен ф20 за студена вода м 3.00

2.10 Доставка и монтаж меки връзки за казанче бр. 1.00



2.11 Грунд преди мазилка по стени м2 11.54

2.12 Вътрешна вароциментова мазилка по стени м2 11.54

2.13 Грунд преди мазилка по таван м2 1.33

2.14 Вътрешна вароциментова мазилка по тавани м2 1.33

2.15 Направа  шпакловка по стени м2 5.69

2.16 Направа  шпакловка по таван м2 1.46

2.17 Грунд преди латекс по стени м2 5.69

2.18 Боядисване по стени  с бяла латексова боя м2 5.69

2.19 Грунд преди латекс по таван м2 1.46

2.20 Боядисване по тавани с бяла латексова боя м2 1.46

2.21 Доставка и монтаж на лайсна PVC за плочки м 17.52

2.22 Доставка и монтаж на аплик или плафонер бр. 1.00

2.23 Доставка и монтаж на алуминиева врата 70/200 см бр. 1.00

2.24 Доставка и монтаж WC  комплект бр. 1.00

2.25 Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до  20 см на отвори м 5.70

2.26
Доставка и изпълнение на тухлена зидария с дебелина 120мм за зазиждане отвор за 

подмяна тръби ф110 м2 2.87

2.27 Решетка за вентилация 25/20 бр. 1.00

2.28 Доставка и монтаж кран спирателен  3/4'' бр. 1.00

2.29 Доставка и монтаж на ревизионен отвор за вертикален клон ф110 PVC бр. 1.00

2.30 Доставка и монтаж Дъга РVС  Ф110 бр. 2.00

2.31 Доставка и монтаж на PVC-разклонител двоен 110/110/110 бр. 1.00

2.32 Доставка и монтаж на гъвкави връзки ф 110 бр. 1.00

сума МОНТАЖ

сума РЕМОНТ ТОАЛЕТНА

В. РЕМОНТ КОРИДОР

1 ДЕМОНТАЖ

1.1 Очукване на мазилка по таван на 50 % м2 4.06

1.2 Очукване на мазилка по стени на 50 % м2 15.39

1.3 Демонтаж кабелни канали по таван м 7.80

1.4 Демонтаж на апартаментно ел.табло бр. 1.00

1.5 Демонтаж димни датчици бр. 2.00

1.6 Демонтаж ел.ключове за осветление бр. 4.00

1.7 Демонтаж шкаф дървен бр. 1.00

1.8 Демонтаж аплик или плафонер бр. 3.00

сума ДЕМОНТАЖ

2 МОНТАЖ

2.1 Грунд преди мазилка по стени м2 15.39

2.2 Вътрешна вароциментова мазилка по стени м2 15.39



2.3 Грунд преди мазилка по таван м2 4.06

2.4 Вътрешна вароциментова мазилка по тавани м2 4.06

2.5 Направа шпакловка по стени м2 33.85

2.6 Направа шпакловка по тавани м2 8.93

2.7 Грунд преди латекс по стени м2 33.85

2.8 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 33.85

2.9 Грунд преди латекс по таван м2 8.93

2.10 Боядисване по тавани с бяла латексова боя м2 8.93

2.11 Доставка и монтаж ключове за осветление бр. 4.00

2.12 Монтаж кабелни канали (само труд) м 7.80

2.13 Монтаж димни датчици (само труд) бр. 2.00

2.14 Доставка и   монтаж ап.табло на стена бр. 1.00

2.15 Доставка и направа первази теракотни плочи в коридор м 1.50

2.16 Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвори м 12.72

2.17 Боядисване на входна врата двукратно м2 6.50

2.18 Доставка и монтаж на нова пура (LED ТРЪБИ 1х18 W) с тяло бр. 1.00

2.19 Доставка и монтаж на аплик или плафонер бр. 2.00

сума МОНТАЖ

сума РЕМОНТ КОРИДОР

Г. РЕМОНТ ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ

1 ДЕМОНТАЖ

1.1 стая 1

1.1.1 Облепване с полиетиленово фолио повърхности м2 4.50

1.1.2 Демонтаж балатум от под м2 15.40

1.1.3 Демонтаж первази при настилка балатум м 14.77

1.1.4 Стъргане на стара боя по стени м2 39.05

1.1.5 Стъргане на стара боя по тавани м2 18.10

1.1.6 Демонтаж на ключове и контакти бр. 5.00

1.1.7 Очукване на  мазилка по таван на 50 % м2 9.05

1.1.8 Очукване на  мазилка по стени на 50 % м2 19.53

1.1.9 Демонтаж с каса на дървена врата  80/200 см бр. 1.00

1.1.10 Демонтаж димни датчици бр. 1.00

1.1.11 Демонтаж кабелни канали по таван м 2.00

1.1.12 Демонтаж аплик или плафонер бр. 2.00

сума стая 1

1.2 стая 2

1.2.1 Облепване с полиетиленово фолио повърхности м2 4.00

1.2.2 Демонтаж балатум от под м2 12.76

1.2.3 Демонтаж первази при настилка балатум м 12.95



1.2.4 Стъргане на стара боя по стени м2 34.69

1.2.5 Стъргане на стара боя по тавани м2 12.76

1.2.6 Демонтаж на ключове и контакти бр. 3.00

1.2.7 Очукване на  мазилка по таван на 50 % м2 6.38

1.2.8 Очукване на  мазилка по стени на 50 % м2 17.35

1.2.9 Демонтаж с каса на дървена  врата 80/200 см бр. 1.00

1.2.10 Демонтаж димни датчици бр. 1.00

1.2.11 Демонтаж кабелни канали по таван м 2.00

1.2.12 Демонтаж аплик или плафонер бр. 1.00

сума стая 2

сума ДЕМОНТАЖ 

2 МОНТАЖ

2.1 стая 1

2.1.1 Грунд преди мазилка по стени м2 19.53

2.1.2 Варо - циментова мазилка по стени м2 19.53

2.1.3 Направа шпакловка по стени м2 42.96

2.1.4 Грунд преди латекс по стени м2 42.96

2.1.5 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 42.96

2.1.6
Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвори  с вароциментова мазилка 

от вътрешна страна на помещения вкл. грундиране на основата м 17.96

2.1.7 Грунд преди мазилка по таван м2 9.05

2.1.8 Варо - циментова мазилка по таван м2 9.05

2.1.9 Направа шпакловка по таван м2 16.94

2.1.10 Грунд преди латекс по таван м2 16.94

2.1.11 Боядисване по таван с бяла латексова боя м2 16.94

2.1.12 Подпаркетна  подложка м2 16.94

2.1.13 Ламиниран паркет м2 16.94

2.1.14 Первази за ламиниран паркет м 14.77

2.1.15 Преходна лайсна между два вида настилки м 2.00

2.1.16 Доставка и монтаж  ключове  за осветление бр. 1.00

2.1.17 Доставка и монтаж на ел. контакти бр. 4.00

2.1.18 Доставка и монтаж алуминиева врата 80/200 см бр. 1.00

2.1.19 Направа изравнителна циментова замазка по подове м2 16.94

2.1.20 Монтаж на аплик или плафонер (само труд) бр. 2.00

2.1.21 Блажно боядисване на чугунени радиатори двукратно м2 1.16

2.1.22 Блажно боядисване  по видими тръби на отоплителна инсталация двукратно м 8.40

сума стая 1

2.2 стая 2

2.2.1 Грунд преди мазилка по стени м2 17.35



2.2.2 Варо - циментова мазилка по стени м2 17.35

2.2.3 Направа шпакловка по стени м2 38.16

2.2.4 Грунд преди латекс по стени м2 38.16

2.2.5 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 38.16

2.2.6
Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвори  с вароциментова мазилка 

от вътрешна страна на помещения вкл. грундиране на основата м 17.11

2.2.7 Грунд преди мазилка по таван м2 6.38

2.2.8 Варо - циментова мазилка по таван м2 6.38

2.2.9 Направа шпакловка по таван м2 14.04

2.2.10 Грунд преди латекс по таван м2 14.04

2.2.11 Боядисване по таван с бяла латексова боя м2 14.04

2.2.12 Подпаркетна  подложка м2 14.04

2.2.13 Ламиниран паркет м2 14.04

2.2.14 Первази за ламиниран паркет м 14.25

2.2.15 Преходна лайсна между два вида настилки м 2.00

2.2.16 Доставка  и  монтаж  ключове за осветление бр. 1.00

2.2.17 Доставка  и  монтаж на ел контакти бр. 4.00

2.2.18 Доставка и монтаж алуминиева врата 80/200 см бр. 1.00

2.2.19 Направа изравнителна циментова замазка по подове м2 14.04

2.2.20 Монтаж на аплик или плафонер (само труд) бр. 1.00

2.2.21 Блажно боядисване  по видими тръби на отоплителна инсталация двукратно м 5.60

сума стая 2

сума МОНТАЖ

сума РЕМОНТ ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ

сума ВТОРИ ЕТАЖ АП 13

IV ВТОРИ ЕТАЖ АП 14

А. РЕМОНТ БАНЯ

1 ДЕМОНТАЖ

1.1 Демонтаж на фаянсови плочки по стени м2 8.04

1.2 Очукване на  мазилка по таван м2 2.18

1.3 Очукване на  мазилка по стени м2 14.86

1.4 Демонтиране на подови сифони бр. 1.00

1.5 Демонтаж бойлер 80 л бр. 1.00

1.6 Демонтиране на тоалетна мивка бр. 1.00

1.7 Демонтиране батерия за тоалетна мивка, стенна бр. 1.00

1.8 Демонтиране душ батерия бр. 1.00

1.9 Демонтаж аплик или плафонер бр. 1.00

1.10 Демонтаж с каса на дървена врата 70/200 см бр. 1.00

1.11 Демонтаж проводник по стени за захранване на бойлер м 7.20



1.12 Демонтаж поцинкована тръба 1/2'' м 6.00

1.13 Демонтаж тръби ф20 за топла и студена вода м 7.00

1.14 Демонтаж PVC тръби ф50 м 3.50

сума ДЕМОНТАЖ

2 МОНТАЖ

2.1 Направа улей за прокарване на кабел за захранване на бойлер до ап.табло м 6.60

2.2 Направа отвор в тухена стена за ревизия бр. 1.00

2.3 Доставка и монтаж на ревизионен отвор бр. 1.00

2.4 Бойлер ел. 80л. за топла вода битови нужди бр. 1.00

2.5 Доставка и монтаж ППР комплект за батерия бр. 2.00

2.6 Доставка и монтаж батерия за тоалетна мивка стенна 1/2'' бр. 1.00

2.7 Доставка и монтаж на тоалетна мивка стенна бр. 1.00

2.8 Доставка и монтаж душ батерия бр. 1.00

2.9 Направа облицовка с фаянсови плочки м2 8.84

2.10 Направа настилка от теракот м2 2.40

2.11 Направа пердашена циментова замазка М300 d= 3 см по подове м2 2.40

2.12 Доставка и монтаж подови сифони бр. 1.00

2.13 Тръби полипропилен ф20 топла вода, вкл.фитинги ППР м 3.50

2.14 Тръби полипропилен ф20 студена вода, вкл.фитинги ППР м 3.50

2.15 Доставка и монтаж гъвкави връзки за бойлер бр. 2.00

2.16 Доставка и монтаж на тръби PVC ф50 мм м 6.00

2.17 Грунд преди мазилка по стени м2 14.86

2.18 Вътрешна вароциментова мазилка по стени м2 14.86

2.19 Грунд преди мазилка по таван м2 2.18

2.20 Вътрешна вароциментова мазилка  по тавани м2 2.18

2.21 Направа шпакловка  по  стени м2 7.51

2.22 Направа шпакловка  по тавани м2 2.40

2.23 Грунд преди латекс по  стени м2 7.51

2.24 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 7.51

2.25 Грунд преди латекс по таван м2 2.40

2.26 Боядисване по тавани с бяла латексова боя м2 2.40

2.27 Доставка и монтаж на лайсна PVC за плочки м 18.75

2.28 Доставка и монтаж на аплик или плафонер бр. 1.00

2.29 Доставка и полагане проводник ПВВ МБ1 3х4 за захранване на бойлер м 10.00

2.30 Доставка и монтаж алуминиева врата 70/200см бр. 1.00

2.31 Решетка за вентилация 25/20 бр. 1.00

2.32 Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвор за врата м 5.64

2.33 Ръчно сваляне на строителни отпадъци м3 5.00

2.34 Натоварване и разтоварване на строителни отпадъци и превоз с камион до 5 км м3 5.00



2.35 Доставка и монтаж на  ключ за бойлер бр. 1.00

2.36
Доставка и полагане в мазилка по стена на проводник СВТ3х4мм2/или еквивалентен/ 

от ключ до бойлер м 3.00

2.37 Доставка и монтаж кран спирателен  3/4'' бр. 1.00

2.38 Блажно боядисване  по видими тръби на отоплителна инсталация двукратно м 5.60

сума МОНТАЖ

сума РЕМОНТ БАНЯ

Б. РЕМОНТ ТОАЛЕТНА

1 ДЕМОНТАЖ

1.1 Демонтаж на фаянсови плочки по стени м2 6.86

1.2 Очукване на  мазилка по таван м2 1.47

1.3 Очукване на  мазилка по стени м2 12.36

1.4 Демонтаж аплик или плафонер бр. 1.00

1.5 Демонтаж  на  тоалетно седало/чиния с казанче бр. 1.00

1.6 Демонтаж с каса на дървена врата 70/200 см бр. 1.00

1.7 Демонтиране поцинковани тръби в сгради  1/2'' м 3.00

1.8 Демонтаж PVC тръби ф50 м 3.50

сума ДЕМОНТАЖ

2 МОНТАЖ

2.1 Направа облицовка с фаянсови плочки м2 7.55

2.2 Направа настилка от  теракот м2 1.62

2.3 Направа пердашена циментова замазка М 300 d=3 см по подове м2 1.62

2.4 Пробиване отвор в бетонна плоча (за сифон) бр. 1.00

2.5 Доставка и монтаж подови сифони бр. 1.00

2.6 Доставка и монтаж на тръби PVC  ф50 мм м 5.00

2.7 Доставка тръби PVC  ф110 мм, вкл.фасонни части м 3.50

2.8 Доставка и монтаж на ревизионен отвор бр. 1.00

2.9 Тръби полипропилен ф20 за студена вода м 3.00

2.10 Доставка и монтаж меки връзки за казанче бр. 1.00

2.11 Грунд преди мазилка по стени м2 13.60

2.12 Вътрешна вароциментова мазилка по стени м2 13.60

2.13 Грунд преди мазилка по таван м2 1.62

2.14 Вътрешна  вароциментова мазилка по тавани м2 1.62

2.15 Направа  шпакловка по стени м2 6.05

2.16 Направа шпакловка по тавани м2 1.62

2.17 Грунд преди латекс по стени м2 6.05

2.18 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 6.05

2.19 Грунд преди латекс по таван м2 1.62

2.20 Боядисване по тавани с бяла латексова боя м2 1.62



2.21 Доставка и монтаж на лайсна PVC за плочки м 13.95

2.22 Доставка и монтаж на аплик или плафонер бр. 1.00

2.23 Доставка и монтаж алуминиева врата 70/200 см. бр. 1.00

2.24 Доставка и  монтаж WC комплект бр. 1.00

2.25 Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвори м 5.70

2.26 Решетка за вентилация 25/20 бр. 1.00

2.27 Доставка и монтаж кран спирателен  3/4'' бр. 1.00

2.28 Доставка и монтаж Дъга РVС  Ф110 бр. 2.00

2.29 Доставка и монтаж на гъвкави връзки ф 110 бр. 1.00

сума МОНТАЖ

сума РЕМОНТ ТОАЛЕТНА

В. РЕМОНТ КОРИДОР

1 ДЕМОНТАЖ

1.1 Очукване на  мазилка по таван на 50 % м2 3.87

1.2 Очукване на  мазилка по стени  на 50% м2 15.14

1.3 Демонтаж кабелни канали по таван м 6.85

1.4 Демонтаж на апартаментно ел.табло бр. 1.00

1.5 Демонтаж димни датчици бр. 2.00

1.6 Демонтаж ел.ключове за осветление бр. 4.00

1.7 Демонтаж шкаф дървен бр. 1.00

1.8 Демонтаж аплик или плафонер бр. 3.00

сума ДЕМОНТАЖ

2 МОНТАЖ

2.1 Грунд преди мазилка по стени м2 15.14

2.2 Вътрешна вароциментова мазилка по стени  м2 15.14

2.3 Грунд преди мазилка по таван м2 3.87

2.4 Вътрешна вароциментова мазилка по тавани м2 3.87

2.5 Направа шпакловка по стени м2 33.31

2.6 Направа шпакловка по тавани м2 8.50

2.7 Грунд преди латекс по стени м2 33.31

2.8 Боядисване по стени  с бяла латексова боя м2 33.31

2.9 Грунд преди латекс по таван м2 8.50

2.10 Боядисване по тавани с бяла латексова боя м2 8.50

2.11 Доставка и монтаж ключове за осветление бр. 4.00

2.12 Монтаж кабелни канали (само труд) м 6.85

2.13 Монтаж димни датчици (само труд) бр. 2.00

2.14 Доставка и монтаж ап. табло на стена бр. 1.00

2.15 Доставка и направа первази теракотни плочи в коридор м 1.50

2.16 Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвори м 12.72



2.17 Боядисване на входна врата двукратно м2 6.50

2.18 Доставка и монтаж на нова пура (LED ТРЪБИ 1х18 W) с тяло бр. 1.00

2.19 Доставка и монтаж на аплик или плафонер бр. 2.00

сума МОНТАЖ

сума РЕМОНТ КОРИДОР

Г. РЕМОНТ ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ

1 ДЕМОНТАЖ 

1.1 стая 1

1.1.1 Облепване с полиетиленово фолио повърхности м2 4.50

1.1.2 Демонтаж балатум от под м2 12.51

1.1.3 Демонтаж первази при настилка балатум м 14.35

1.1.4 Стъргане на стара боя по стени м2 34.42

1.1.5 Стъргане на стара боя по тавани м2 12.51

1.1.6 Демонтаж на ключове и контакти бр. 5.00

1.1.7 Очукване на  мазилка по таван на 50 % м2 6.26

1.1.8 Очукване на  мазилка по стени на 50 % м2 17.21

1.1.9 Демонтаж с каса на дървена врата 80/200 см бр. 1.00

1.1.10 Демонтаж димни датчици бр. 1.00

1.1.11 Демонтаж кабелни канали по таван м 2.00

1.1.12 Демонтаж аплик или плафонер бр. 1.00

сума стая 1

1.2 стая 2

1.2.1 Облепване с полиетиленово фолио повърхности м2 4.50

1.2.2 Демонтаж балатум от под м2 9.60

1.2.3 Демонтаж первази при настилка балатум м 10.95

1.2.4 Стъргане на стара боя по стени м2 29.19

1.2.5 Стъргане на стара боя по тавани м2 9.60

1.2.6 Демонтаж на ключове и контакти бр. 4.00

1.2.7 Очукване на  мазилка по таван на 50 % м2 4.80

1.2.8 Очукване на мазилка по стени на 50 % м2 14.61

1.2.9 Демонтаж  с каса на дървена врата 80/200 см бр. 1.00

1.2.10 Демонтаж димни датчици бр. 1.00

1.2.11 Демонтаж кабелни канали по таван м 2.00

1.2.12 Демонтаж аплик или плафонер бр. 1.00

сума  стая 2

сума ДЕМОНТАЖ 

2 МОНТАЖ 

2.1 стая 1

2.1.1 Грунд преди мазилка по стени м2 17.21



2.1.2 Варо - циментова мазилка по стени м2 17.21

2.1.3 Направа шпакловка по стени м2 37.86

2.1.4 Грунд преди латекс по стени м2 37.86

2.1.5 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 37.86

2.1.6
Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвори  с вароциментова мазилка 

от вътрешна страна на помещения вкл. грундиране на основата м 17.11

2.1.7 Грунд преди мазилка по таван м2 6.26

2.1.8 Варо - циментова мазилка по таван м2 6.26

2.1.9 Направа шпакловка по тавани м2 13.76

2.1.10 Грунд преди латекс по таван м2 13.76

2.1.11 Боядисване по таван с бяла латексова боя м2 13.76

2.1.12 Подпаркетна  подложка м2 13.76

2.1.13 Ламиниран паркет м2 13.76

2.1.14 Первази за ламиниран паркет м 14.14

2.1.15 Преходна лайсна между два вида настилки м 2.00

2.1.16 Доставка  и  монтаж  ключове  за  осветление бр. 1.00

2.1.17 Доставка  и  монтаж на ел контакти бр. 4.00

2.1.18 Доставка и монтаж алуминиева врата 80/200 см бр. 1.00

2.1.19 Направа изравнителна циментова замазка по подове м2 13.76

2.1.20 Монтаж на аплик или плафонер (само труд) бр. 1.00

2.1.21 Блажно боядисване на чугунени радиатори двукратно м2 1.16

2.1.22 Блажно боядисване  по видими тръби на отоплителна инсталация двукратно м 5.60

сума стая 1

2.2 стая 2

2.2.1 Грунд преди мазилка по стени м2 14.61

2.2.2 Варо - циментова мазилка по стени м2 14.61

2.2.3 Направа шпакловка по стени м2 32.11

2.2.4 Грунд преди латекс по стени м2 32.11

2.2.5 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 2.11

2.2.6
Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвори  с вароциментова мазилка 

от вътрешна страна на помещения вкл. грундиране на основата м 17.11

2.2.7 Грунд преди мазилка по таван м2 4.80

2.2.8 Варо - циментова мазилка по таван м2 4.80

2.2.9 Направа шпакловка по таван м2 10.56

2.2.10 Грунд преди латекс по таван м2 10.56

2.2.11 Боядисване по таван с бяла латексова боя м2 10.56

2.2.12 Подпаркетна  подложка м2 10.56

2.2.13 Ламиниран паркет м2 10.56

2.2.14 Первази за ламиниран паркет м 12.05



2.2.15 Преходна лайсна между два вида настилки м 2.00

2.2.16 Доставка и монтаж ключове за осветление бр. 1.00

2.2.17 Доставка и монтаж  на ел. контакти бр. 3.00

2.2.18 Доставка и монтаж алуминиева врата 80/200 см бр. 1.00

2.2.19 Направа изравнителна циментова замазка по подове м2 10.56

2.2.20 Монтаж на аплик или плафонер (само труд) бр. 1.00

2.2.21 Блажно боядисване  по видими тръби на отоплителна инсталация двукратно м 5.60

сума стая 2

сума МОНТАЖ 

сума РЕМОНТ ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ

сума ВТОРИ ЕТАЖ АП 14

V ТРЕТИ ЕТАЖ АП 21

А. РЕМОНТ БАНЯ

1 ДЕМОНТАЖ

1.1 Демонтаж на фаянсови плочки по стени м2 8.50

1.2 Очукване на  мазилка по таван м2 2.24

1.3 Очукване на мазилка по стени м2 14.80

1.4 Демонтиране на подови сифони бр. 1.00

1.5 Демонтаж бойлер 80 л бр. 1.00

1.6 Демонтиране на тоалетна мивка бр. 1.00

1.7 Демонтиране батерия за тоалетна мивка, стенна бр. 1.00

1.8 Демонтиране душ батерия бр. 1.00

1.9 Демонтаж аплик или плафонер бр. 1.00

1.10 Демонтаж с  каса на дървена врата 70/200см бр. 1.00

1.11 Демонтаж проводник по стени за захранване на бойлер м 8.40

1.12 Демонтаж поцинкована тръба 1/2'' м 6.00

1.13 Демонтаж тръби ф20 за топла и студена вода м 7.00

1.14 Демонтаж PVC тръби ф50 м 3.50

сума ДЕМОНТАЖ

2 МОНТАЖ

2.1 Направа улей за прокарване на кабел за захранване на бойлер до ап.табло м 7.70

2.2 Направа отвор в тухена стена за ревизия бр. 1.00

2.3 Доставка и монтаж на ревизионен отвор бр. 1.00

2.4 Бойлер ел. 80л. за топла вода битови нужди бр. 1.00

2.5 Доставка и монтаж ППР комплект за батерия бр. 2.00

2.6 Доставка и монтаж батерия за тоалетна мивка стенна 1/2'' бр. 1.00

2.7 Доставка и монтаж на тоалетна мивка стенна бр. 1.00

2.8 Доставка и монтаж душ батерия бр. 1.00

2.9 Направа облицовка с фаянсови плочки м2 9.35



2.10 Направа настилка от теракот м2 2.46

2.11 Направа  пердашена циментова замазка М300 d=3 см по подове м2 2.46

2.12 Доставка и монтаж подови сифони бр. 1.00

2.13 Тръби полипропилен ф20 топла вода ,  вкл.фитинги ППР м 4.00

2.14 Тръби полипропилен ф20 студена вода ,  вкл.фитинги ППР м 4.00

2.15 Доставка и монтаж гъвкави връзки за бойлер бр. 2.00

2.16 Доставка и монтаж на тръби PVC ф50 мм м 6.00

2.17 Грунд преди мазилка по стени м2 14.80

2.18 Вътрешна вароциментова мазилка по стени м2 14.80

2.19 Грунд преди мазилка по таван м2 2.24

2.20 Вътрешна  вароциментова мазилка по тавани м2 2.24

2.21 Направа  шпакловка по стени м2 6.93

2.22 Направа шпакловка по тавани м2 2.46

2.23 Грунд преди латекс по стени м2 6.93

2.24 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 6.93

2.25 Грунд преди латекс по таван м2 2.46

2.26 Боядисване по тавани с бяла латексова боя м2 2.46

2.27 Доставка и монтаж на лайсна PVC за плочки м 18.75

2.28 Доставка и монтаж на аплик или плафонер бр. 1.00

2.29 Доставка и полагане проводник ПВВ МБ1 3х4 за захранване на бойлер м 10.00

2.30 Доставка и монтаж  алуминиева врата 70/200см. бр. 1.00

2.31 Решетка за вентилация 25/20 бр. 1.00

2.32 Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвор за врата м 5.64

2.33 Ръчно сваляне на строителни отпадъци м3 5.00

2.34 Натоварване и разтоварване на строителни отпадъци и превоз с камион до 5 км м3 5.00

2.35 Доставка и монтаж на  ключ за бойлер бр. 1.00

2.36

Доставка и полагане в мазилка по стена на проводник СВТ3х4мм2/или еквивалентен/ 

от ключ до бойлер м 3.00

2.37 Доставка и монтаж кран спирателен  3/4'' бр. 1.00

2.38 Блажно боядисване  по видими тръби на отоплителна инсталация двукратно м 5.60

сума МОНТАЖ

сума РЕМОНТ БАНЯ

Б. РЕМОНТ ТОАЛЕТНА

1 ДЕМОНТАЖ

1.1 Демонтаж на фаянсови плочки по стени м2 6.86

1.2 Очукване на  мазилка по таван м2 1.47

1.3 Очукване на  мазилка по стени м2 12.12

1.4 Демонтаж аплик или плафонер бр. 1.00

1.5 Демонтаж  на  тоалетно  седало/чиния  с  казанче бр. 1.00



1.6 Демонтаж с каса на дървена врата 70/200см бр. 1.00

1.7 Демонтаж PVC тръби ф110 м 3.50

1.8 Демонтиране поцинковани тръби в сгради  1/2'' м 3.00

1.9 Демонтаж PVC тръби ф50 м 3.50

1.10 Разваляне на тухлена стена 12.5 см за подмяна тръби ф110 м2 2.87

сума ДЕМОНТАЖ

2 МОНТАЖ

2.1 Направа облицовка с фаянсови плочки м2 7.55

2.2 Направа настилка от теракот м2 1.62

2.3 Направа пердашена циментова замазка М300 d=3 см по подове м2 1.62

2.4 Пробиване отвор в бетонна плоча (за сифон) бр. 1.00

2.5 Доставка и монтаж подови сифони бр. 1.00

2.6 Доставка и монтаж на тръби PVC ф50 мм м 5.00

2.7 Доставка тръби PVC ф110 мм, вкл.фасонни части м 3.50

2.8 Доставка и монтаж на ревизионен отвор бр. 1.00

2.9 Тръби полипропилен ф20 за студена вода м 3.00

2.10 Доставка и монтаж меки връзки за казанче бр. 1.00

2.11 Грунд преди мазилка по стени м2 12.12

2.12 Вътрешна вароциментова мазилка по стени м2 12.12

2.13 Грунд преди мазилка по таван м2 1.47

2.14 Вътрешна вароциментова мазилка по тавани м2 1.47

2.15 Направа  шпакловка по стени м2 5.78

2.16 Направа  шпакловка по таван м2 1.62

2.17 Грунд преди латекс по стени м2 5.78

2.18 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 5.78

2.19 Грунд преди латекс по таван м2 1.62

2.20 Боядисване по тавани с бяла латексова боя м2 1.62

2.21 Доставка и монтаж на лайсна PVC за плочки м 13.95

2.22 Доставка и монтаж на аплик или плафонер бр. 1.00

2.23 Доставка и   монтаж алуминиева врата 70/200см. бр. 1.00

2.24 Доставка и монтаж WC комплект бр. 1.00

2.25 Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до  20 см на отвори м 5.70

2.26

Доставка и изпълнение на тухлена зидария с дебелина 120мм за зазиждане отвор за 

подмяна тръби ф110 м2 2.87

2.27 Решетка за вентилация 25/20 бр. 1.00

2.28 Доставка и монтаж кран спирателен  3/4'' бр. 1.00

2.29 Доставка и монтаж на ревизионен отвор за вертикален клон ф110 PVC бр. 1.00

2.30 Доставка и монтаж Дъга РVС Ф110 бр. 2.00

2.31 Доставка и монтаж на PVC-разклонител двоен 110/110/110 бр. 1.00



2.32 Доставка и монтаж на гъвкави връзки ф 110 бр. 1.00

сума МОНТАЖ

сума РЕМОНТ ТОАЛЕТНА

В. РЕМОНТ КОРИДОР

1 ДЕМОНТАЖ

1.1 Очукване на мазилка по таван на 50 % м2 3.81

1.2 Очукване на мазилка по стени на 50 % м2 14.73

1.3 Демонтаж кабелни канали по таван м 6.85

1.4 Демонтаж на апартаментно ел.табло бр. 1.00

1.5 Демонтаж димни датчици бр. 2.00

1.6 Демонтаж ел.ключове за осветление бр. 4.00

1.7 Демонтаж шкаф дървен бр. 1.00

1.8 Демонтаж аплик или плафонер бр. 3.00

сума ДЕМОНТАЖ

2 МОНТАЖ

2.1 Грунд преди мазилка по стени м2 14.73

2.2 Вътрешна вароциментова мазилка по стени м2 14.73

2.3 Грунд преди мазилка по таван м2 3.81

2.4 Вътрешна вароциментова мазилка по тавани м2 3.81

2.5 Направа шпакловка по стени м2 32.41

2.6 Направа шпакловка по тавани м2 8.38

2.7 Грунд преди латекс по стени м2 32.41

2.8 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 32.41

2.9 Грунд преди латекс по таван м2 8.38

2.10 Боядисване по тавани с бяла латексова боя м2 8.38

2.11 Доставка и монтаж ключове за осветление бр. 4.00

2.12 Монтаж кабелни канали (само труд) м 6.85

2.13 Монтаж димни датчици (само труд) бр. 2.00

2.14 Доставка и  монтаж ап. табло  на стена бр. 1.00

2.15 Доставка и направа первази теракотни плочи в коридор м 1.50

2.16 Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвори м 12.72

2.17 Боядисване на входна врата двукратно м2 6.50

2.18 Доставка и монтаж на нова пура (LED ТРЪБИ 1х18 W) с тяло бр. 1.00

2.19 Доставка и монтаж на аплик или плафонер бр. 2.00

сума МОНТАЖ

сума РЕМОНТ КОРИДОР

Г. РЕМОНТ ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ

1 ДЕМОНТАЖ 

1.1 стая 1



1.1.1 Облепване с полиетиленово фолио повърхности м2 4.50

1.1.2 Демонтаж балатум от под м2 15.97

1.1.3 Демонтаж первази при настилка балатум м 15.05

1.1.4 Стъргане на стара боя по стени м2 39.84

1.1.5 Стъргане на стара боя по тавани м2 18.71

1.1.6 Демонтаж на ключове и контакти бр. 5.00

1.1.7 Очукване на мазилка по таван на 50 % м2 9.36

1.1.8 Очукване на мазилка по стени на 50 % м2 19.92

1.1.9 Демонтаж с каса на дървена врата 80/200 см бр. 1.00

1.1.10 Демонтаж димни датчици бр. 1.00

1.1.11 Демонтаж кабелни канали по таван м 2.00

1.1.12 Демонтаж аплик или плафонер бр. 2.00

сума стая 1

1.2 стая 2

1.2.1 Облепване с полиетиленово фолио повърхности м2 4.50

1.2.2 Демонтаж балатум от под м2 13.02

1.2.3 Демонтаж первази при настилка балатум м 13.15

1.2.4 Стъргане на стара боя по стени м2 35.24

1.2.5 Стъргане на стара боя по тавани м2 13.02

1.2.6 Демонтаж на ключове и контакти бр. 5.00

1.2.7 Очукване на мазилка по таван на 50 % м2 6.51

1.2.8 Очукване на мазилка по стени на 50 % м2 17.62

1.2.9 Демонтаж с каса на дървена врата  80/200 см. бр. 1.00

1.2.10 Демонтаж димни датчици бр. 1.00

1.2.11 Демонтаж кабелни канали по таван м 2.00

1.2.12 Демонтаж аплик или плафонер бр. 1.00

сума стая 2

сума ДЕМОНТАЖ 

2 МОНТАЖ 

2.1 стая 1

2.1.1 Грунд преди мазилка по стени м2 19.92

2.1.2 Варо  - циментова мазилка по стени м2 19.92

2.1.3 Направа шпакловка по стени м2 43.82

2.1.4 Грунд преди латекс по стени м2 43.82

2.1.5 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 43.82

2.1.6
Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвори  с вароциментова мазилка 

от вътрешна страна на помещения вкл. грундиране на основата м 18.10

2.1.7 Грунд преди мазилка по таван м2 9.36

2.1.8 Варо - циментова мазилка по таван м2 9.36



2.1.9 Направа шпакловка по таван м2 17.57

2.1.10 Грунд преди латекс по таван м2 17.57

2.1.11 Боядисване по таван с  бяла латексова боя м2 17.57

2.1.12 Подпаркетна  подложка м2 17.57

2.1.13 Ламиниран паркет м2 17.57

2.1.14 Первази за ламиниран паркет м 16.56

2.1.15 Преходна лайсна между два вида настилки м 2.00

2.1.16 Доставка и монтаж ключове за осветление бр. 1.00

2.1.17 Доставка  и  монтаж  на  ел контакти бр. 4.00

2.1.18 Доставка и монтаж алуминиева врата 80/200 см бр. 1.00

2.1.19 Направа изравнителна циментова замазка по подове м2 17.57

2.1.20 Монтаж на аплик или плафонер (само труд) бр. 2.00

2.1.21 Блажно боядисване на чугунени радиатори двукратно м2 2.77

2.1.22 Блажно боядисване  по видими тръби на отоплителна инсталация двукратно м 5.60

сума стая 1

2.2 стая 2

2.2.1 Грунд преди мазилка по стени м2 17.62

2.2.2 Варо - циментова  мазилка по стени м2 17.62

2.2.3 Направа шпакловка по стени м2 38.76

2.2.4 Грунд преди латекс по стени м2 38.76

2.2.5 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 38.76

2.2.6 Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвори  с вароциментова мазилка 

от вътрешна страна на помещения вкл. грундиране на основата м 17.11

2.2.7 Грунд преди мазилка по таван м2 6.51

2.2.8 Варо - циментова мазилка по таван м2 6.51

2.2.9 Направа шпакловка по таван м2 14.32

2.2.10 Грунд преди латекс по таван м2 14.32

2.2.11 Боядисване по таван с бяла латексова боя м2 14.32

2.2.12 Подпаркетна  подложка м2 14.32

2.2.13 Ламиниран паркет м2 14.32

2.2.14 Первази за ламиниран паркет м 14.47

2.2.15 Преходна лайсна между два вида настилки м 2.00

2.2.16 Доставка  и  монтаж  на  ключове  за  осветление бр. 1.00

2.2.17 Доставка и монтаж на ел контакти бр. 4.00

2.2.18 Доставка и монтаж алуминиева врата 80/200см бр. 1.00

2.2.19 Направа изравнителна циментова замазка по подове м2 14.32

2.2.20 Монтаж на аплик или плафонер (само труд) бр. 1.00

2.2.21 Блажно боядисване на чугунени радиатори двукратно м2 1.74



2.2.22 Блажно боядисване  по видими тръби на отоплителна инсталация двукратно м 2.80

сума стая 2

сума МОНТАЖ 

сума РЕМОНТ ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ

сума ТРЕТИ ЕТАЖ АП 21

VI ТРЕТИ ЕТАЖ АП 22

А. РЕМОНТ БАНЯ

1 ДЕМОНТАЖ

1.1 Демонтаж на фаянсови плочки по стени м2 7.84

1.2 Очукване на  мазилка по таван м2 1.96

1.3 Очукване на  мазилка по стени м2 13.72

1.4 Демонтиране на подови сифони бр. 1.00

1.5 Демонтаж бойлер 80 л бр. 1.00

1.6 Демонтиране на тоалетна мивка бр. 1.00

1.7 Демонтиране батерия за тоалетна мивка, стенна бр. 1.00

1.8 Демонтиране душ батерия бр. 1.00

1.9 Демонтаж аплик или плафонер бр. 1.00

1.10 Демонтаж с каса на дървена врата 70/200 см бр. 1.00

1.11 Демонтаж проводник по стени за захранване на бойлер м 7.00

1.12 Демонтаж поцинкована тръба 1/2'' м 6.00

1.13 Демонтаж тръби ф20 за топла и студена вода м 6.00

1.14 Демонтаж PVC тръби ф50 м 3.50

сума ДЕМОНТАЖ

2 МОНТАЖ

2.1 Направа улей за прокарване на кабел за захранване на бойлер до ап.табло м 7.70

2.2 Направа отвор в тухена стена за ревизия бр. 1.00

2.3 Доставка и монтаж на ревизионен отвор бр. 1.00

2.4 Бойлер ел. 80л. за топла вода битови нужди бр. 1.00

2.5 Доставка и монтаж ППР комплект за батерия бр. 2.00

2.6 Доставка и монтаж батерия за тоалетна мивка стенна 1/2'' бр. 1.00

2.7 Доставка и монтаж на тоалетна мивка стенна бр. 1.00

2.8 Доставка и монтаж душ батерия бр. 1.00

2.9 Направа облицовка с фаянсови плочки м2 8.62

2.10 Направа настилка от теракот м2 2.16

2.11 Направа пердашена циментова замазка  М 300 d=3 см. по подове м2 2.16

2.12 Доставка и монтаж подови сифони бр. 1.00

2.13 Тръби полипропилен ф20 за топла вода,  вкл. фитинги ППР м 3.50

2.14 Тръби полипропилен ф20 за студена вода, вкл. фитинги ППР м 3.50

2.15 Доставка и монтаж гъвкави връзки за бойлер бр. 2.00



2.16 Доставка и монтаж на тръби PVC ф50 мм м 6.00

2.17 Вътрешна вароциментова мазилка по стени м2 13.72

2.18 Грунд преди мазилка по стени м2 13.72

2.19 Грунд преди мазилка по таван м2 1.96

2.20 Вътрешна вароциментова мазилка по тавани м2 1.96

2.21 Направа шпакловка по стени м2 6.47

2.22 Направа шпакловка по тавани м2 2.16

2.23 Грунд преди латекс по стени м2 6.47

2.24 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 6.47

2.25 Грунд преди латекс по таван м2 2.16

2.26 Боядисване по тавани с бяла латексова боя м2 2.16

2.27 Доставка и монтаж на лайсна PVC за плочки м 18.65

2.28 Доставка и монтаж на аплик или плафонер бр. 1.00

2.29 Доставка и полагане проводник ПВВ МБ1 3х4 за захранване на бойлер м 10.00

2.30 Доставка и монтаж на  алуминиева врата 70/200 см. бр. 1.00

2.31 Решетка за вентилация 25/20 бр. 1.00

2.32 Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвор за врата м 5.64

2.33 Ръчно сваляне на строителни отпадъци м3 5.00

2.34 Натоварване и разтоварване на строителни отпадъци и превоз с камион до 5 км м3 5.00

2.35 Доставка и монтаж на  ключ за бойлер бр. 1.00

2.36
Доставка и полагане в мазилка по стена на проводник СВТ3х4мм2/или еквивалентен/ 

от ключ до бойлер м 3.00

2.37 Доставка и монтаж кран спирателен  3/4'' бр. 1.00

2.38 Блажно боядисване  по видими тръби на отоплителна инсталация двукратно м 5.60

сума МОНТАЖ

сума РЕМОНТ БАНЯ

Б. РЕМОНТ ТОАЛЕТНА

1 ДЕМОНТАЖ

1.1 Демонтаж на фаянсови плочки по стени м2 6.52

1.2 Очукване на  мазилка по таван м2 1.40

1.3 Очукване на  мазилка по стени м2 11.56

1.4 Демонтаж аплик или плафонер бр. 1.00

1.5 Демонтаж  на  тоалетно седало/чиния с казанче бр. 1.00

1.6 Демонтаж с каса на дървена врата 70/200 см бр. 1.00

1.7 Демонтиране поцинковани тръби в сгради  1/2'' м 3.00

1.8 Демонтаж PVC тръби ф50 м 3.50

сума ДЕМОНТАЖ

2 МОНТАЖ

2.1 Направа облицовка с фаянсови плочки м2 7.17



2.2 Направа настилка от теракот м2 1.54

2.3 Направа пердашена циментова замазка М300 d=3  см по подове м2 1.54

2.4 Пробиване отвор в бетонна плоча (за сифон) бр. 1.00

2.5 Доставка и монтаж подови сифони бр. 1.00

2.6 Доставка и монтаж на тръби PVC ф50 мм м 5.00

2.7 Доставка и монтаж на ревизионен отвор бр. 1.00

2.8 Тръби полипропилен ф20 за студена вода м 3.00

2.9 Доставка и монтаж меки връзки за казанче бр. 1.00

2.10 Вътрешна вароциментова мазилка по стени м2 11.56

2.11 Грунд преди мазилка по стени м2 11.56

2.12 Грунд преди мазилка по таван м2 1.40

2.13 Вътрешна вароциментова мазилка по тавани м2 1.40

2.14 Направа  шпакловка по стени м2 5.55

2.15 Направа  шпакловка по таван м2 1.54

2.16 Грунд преди латекс по стени м2 5.55

2.17 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 5.55

2.18 Грунд преди латекс по таван м2 1.54

2.19 Боядисване по тавани с бяла латексова боя м2 1.54

2.20 Доставка и монтаж на лайсна PVC за плочки м 19.11

2.21 Доставка и монтаж на аплик или плафонер бр. 1.00

2.22 Доставка и монтаж алуминиева врата 70/200 см. бр. 1.00

2.23 Доставка  и  монтаж WC комплект бр. 1.00

2.24 Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до  20 см на отвори м 5.70

2.25 Решетка за вентилация 25/20 бр. 1.00

2.26 Доставка и монтаж кран спирателен  3/4'' бр. 1.00

2.27 Доставка и монтаж Дъга РVС ф 110 бр. 2.00

2.28 Доставка и монтаж на гъвкави връзки ф 110 бр. 1.00

сума МОНТАЖ

сума РЕМОНТ ТОАЛЕТНА

В. РЕМОНТ КОРИДОР

1 ДЕМОНТАЖ

1.1 Очукване на мазилка по таван на 50 % м2 4.83

1.2 Очукване на мазилка по стени на 50 % м2 17.63

1.3 Демонтаж кабелни канали по таван м 8.40

1.4 Демонтаж на апартаментно ел.табло бр. 1.00

1.5 Демонтаж димни датчици бр. 2.00

1.6 Демонтаж ел.ключове за осветление бр. 4.00

1.7 Демонтаж шкаф дървен бр. 1.00

1.8 Демонтаж аплик или плафонер бр. 3.00



сума ДЕМОНТАЖ

2 МОНТАЖ

2.1 Грунд преди мазилка по стени м2 17.63

2.2 Вътрешна вароциментова мазилка по стени м2 17.63

2.3 Грунд преди мазилка по таван м2 4.83

2.4 Вътрешна вароциментова мазилка по тавани  м2 4.83

2.5 Направа шпакловка по стени    м2 33.89

2.6 Направа  шпакловка по тавани м2 8.84

2.7 Грунд преди латекс по стени м2 33.89

2.8 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 33.89

2.9 Грунд преди латекс по таван м2 8.84

2.10 Боядисване по тавани с бяла латексова боя м2 8.84

2.11 Доставка и монтаж ключове за осветление бр. 4.00

2.12 Монтаж кабелни канали (само труд) м 8.40

2.13 Монтаж димни датчици (само труд) бр. 2.00

2.14 Доставкка и   монтаж ап табло на стена бр. 1.00

2.15 Доставка и направа первази теракотни плочи в коридор м 1.50

2.16 Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвори м 12.72

2.17 Боядисване на входна врата двукратно м2 6.50

2.18 Доставка и монтаж на нова пура (LED ТРЪБИ 1х18 W) с тяло бр. 1.00

2.19 Доставка и монтаж на аплик или плафонер бр. 2.00

сума МОНТАЖ

сума РЕМОНТ КОРИДОР

Г. РЕМОНТ ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ

1 ДЕМОНТАЖ 

1.1 стая 1

1.1.1 Облепване с полиетиленово фолио повърхности м2 4.00

1.1.2 Демонтаж балатум от под м2 13.02

1.1.3 Демонтаж первази при настилка балатум м 13.15

1.1.4 Стъргане на стара боя по стени м2 35.24

1.1.5 Стъргане на стара боя по тавани м2 13.02

1.1.6 Демонтаж на ключове и контакти бр. 5.00

1.1.7 Очукване на  мазилка по  таван  на 50 % м2 6.51

1.1.8 Очукване на  мазилка по стени на 50 % м2 17.62

1.1.9 Демонтаж с каса на дървена врата 80/200 см бр. 1.00

1.1.10 Демонтаж димни датчици бр. 1.00

1.1.11 Демонтаж кабелни канали по таван м 2.00

1.1.12 Демонтаж аплик или плафонер бр. 1.00

сума стая 1



1.2 стая 2

1.2.1 Облепване с полиетиленово фолио повърхности м2 4.00

1.2.2 Демонтаж балатум от под м2 9.76

1.2.3 Демонтаж первази при настилка балатум м 11.05

1.2.4 Стъргане на стара боя по стени м2 29.47

1.2.5 Стъргане на стара боя по тавани м2 9.76

1.2.6 Демонтаж на ключове и контакти бр. 4.00

1.2.7 Очукване на мазилка по таван  на 50 % м2 4.88

1.2.8 Очукване на  мазилка по стени на  50 % м2 14.74

1.2.9 Демонтаж с каса на дървена врата 80/200 см бр. 1.00

1.2.10 Демонтаж димни датчици бр. 1.00

1.2.11 Демонтаж кабелни канали по таван м 2.00

1.2.12 Демонтаж аплик или плафонер бр. 1.00

сума стая 2

сума ДЕМОНТАЖ 

2 МОНТАЖ

2.1 стая 1

2.1.1 Грунд преди мазилка по стени м2 17.62

2.1.2 Варо - циментова мазилка по стени м2 17.62

2.1.3 Направа шпакловка по стени м2 38.76

2.1.4 Грунд преди латекс по стени м2 38.76

2.1.5 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 38.76

2.1.6
Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвори  с вароциментова мазилка 

от вътрешна страна на помещения вкл. грундиране на основата м 17.11

2.1.7 Грунд преди мазилка по таван м2 6.51

2.1.8 Варо - циментова мазилка по таван м2 6.51

2.1.9 Направа шпакловка по тавани  м2 14.32

2.1.10 Грунд преди латекс по таван м2 14.32

2.1.11 Боядисване по таван с бяла латексова боя м2 14.32

2.1.12 Подпаркетна подложка м2 14.32

2.1.13 Ламиниран паркет м2 14.32

2.1.14 Первази за ламиниран паркет м 14.47

2.1.15 Преходна лайсна между два вида настилки м 2.00

2.1.16 Доставка и монтаж ключове  за осветление бр. 1.00

2.1.17 Доставка  и  монтаж  на  ел. контакти бр. 4.00

2.1.18 Доставка и монтаж алуминиева врата 80/200 см бр. 1.00

2.1.19 Направа изравнителна циментова замазка по подове м2 14.32

2.1.20 Монтаж на аплик или плафонер (само труд) бр. 1.00

2.1.21 Блажно боядисване на чугунени радиатори двукратно м2 1.57



2.1.22 Блажно боядисване  по видими тръби на отоплителна инсталация двукратно м 2.80

сума стая 1

2.2 стая 2

2.2.1 Грунд преди мазилка по стени м2 14.74

2.2.2 Варо - циментова мазилка по стени м2 14.74

2.2.3 Направа шпакловка по стени м2 32.42

2.2.4 Грунд преди латекс по стени м2 32.42

2.2.5 Боядисване по стени с бяла латексова боя м2 32.42

2.2.6
Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвори  с вароциментова мазилка 

от вътрешна страна на помещения вкл. грундиране на основата м 17.11

2.2.7 Грунд преди мазилка по таван м2 4.88

2.2.8 Варо - циментова мазилка по таван м2 4.88

2.2.9 Направа шпакловка по таван м2 10.74

2.2.10 Грунд преди латекс по таван м2 10.74

2.2.11 Боядисване по таван с бяла латексова боя м2 10.74

2.2.12 Подпаркетна  подложка м2 10.74

2.2.13 Ламиниран паркет м2 10.74

2.2.14 Первази за ламиниран паркет м 12.16

2.2.15 Преходна лайсна между два вида настилки м 2.00

2.2.16 Доставка и монтаж ключове за осветление бр. 1.00

2.2.17 Доставка и  монтаж ел. контакти бр. 3.00

2.2.18 Доставка и монтаж алуминиева врата 80/200 см бр. 1.00

2.2.19 Направа изравнителна циментова замазка по подове м2 10.74

2.2.20 Монтаж на аплик или плафонер (само труд) бр. 1.00

сума стая 2

сума МОНТАЖ 

сума РЕМОНТ ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ

сума ТРЕТИ ЕТАЖ АП 22

СТОЙНОСТ  :

НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 5 % :

ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС :

 ДДС 20 % :

ОБЩА СТОЙНОСТ с вкл ДДС :







          


