
№ наименование на СМР ед.мярка количество

1 3 4 5

част:Конструкции

Козирка над трибуните

1
Изкоп с багер в зем.почви при 1 

утежн.условие на транспорт м3 90,00

2 Тънки изкопи до 0.15м ръчно в з.п. с 

прехвърляне на 3м хоризонтално
м3 10,00

3 Натоварване на земни почви на камион м3 10,00

4 Превоз земни маси на 5км м3 100,00

5 Кофраж за фундаменти и рандбалки м2 38,40

6 Изработка и монтаж на армировка - 

обикн.и средна сложност ст.АІІІ
кг. 1135,00

7
Полагане на бетон клас В10 

/вкл.транспорт/ за подложен м3 2,35

8

Полагане на бетон клас В20 

/вкл.транспорт/ за фундаменти и 

рандбалки
м3 18,00

9
Изработка и монтаж метална козирка 

над трибуни /вкл.антикорозионна 

защита и боядисване с блажна боя/

кг. 10340,00

Навес за ''резервна скамейка'' - 

2бр.

1
Изкоп с багер в зем.почви при 1 

утежн.условие на транспорт м3 12,00

2 Тънки изкопи до 0.15м ръчно в з.п. с 

прехвърляне на 3м хоризонтално
м3 1,40

3 Натоварване на земни почви на камион м3 1,40

4 Превоз земни маси на 5км м3 13,40

5 Кофраж за фундаменти и рандбалки м2 23,04

6 Изработка и монтаж на армировка - 

обикн.и средна сложност ст.АІІІ
кг. 200,00

7
Полагане на бетон клас В10 

/вкл.транспорт/ за подложен м3 0,60

8

Полагане на бетон клас В20 

/вкл.транспорт/ за фундаменти и 

рандбалки
м3 3,12

9
Изработка и монтаж  навес за резервни 

скамейки /вкл.антикорозионна защита и 

боядисване с блажна боя/

кг. 556,00

Количественa сметка

обект "Реконструкция на общински спортен комплекс в 

с.Черноочене"



Съблекални

1
Изработка и монтаж  метална козирка 

при съблекални /вкл.антикорозионна 

защита и боядисване с блажна боя/

кг. 92,30

2 Дървен покрив съблекални м3 6,25

Табла и главни линии

1
Доставка и монтаж на ГРТ - главно 

разпределително табло - метално 17 

т.кр. /по приложена схема в проекта/

бр. 1,00

2
Доставка и монтаж на РТ-1 

разпределително табло - ''Мini Pragma'' 

24 т.кр./по приложена схема в проекта/

бр. 1,00

3
Доставка и полагане на ПВЦ 

гофр.тръба Ф32 м 12,00

4 Направа на улеи за тръба 80/80мм м 12,00

5 Доставка на кабел СВТ - 5х10мм2 м 12,00

6 Изтегляне на кабел в тръби м 12,00

7 Пробиване на отвори бр. 1,00

8
Свързване на проводник към 

съоръжение до10мм2 бр. 2,00

9
Свързване на проводник към 

съоръжение до 50 мм2 бр. 1,00

10 Доставка и монтаж на поцинкована 

шина 40/4мм (връзка между контролна 

ревизионна кутия и заземителите)

м 16,00

11

Доставка и монтаж /набиване/ на 

заземителен поцинкован кол 50/50/5 - 

3м
бр. 2,00

12 Измерване защитно съпротивление бр. 1,00

1
Д-ка и монтаж на осветително тяло с 

ЛЛ 2х18W,IP-21 бр. 31,00

2 Д-ка и монтаж на   противовлажена 

плафониера  60W,IP-43
бр. 20,00

3
Д-ка и монтаж на аплик стенен 60W,IP-

21 бр. 2,00

4

Д-ка и монтаж на аплик стенен  

противовлажен 60W,IP-43, на 

фасадата
бр. 3,00

5 Д-ка и монтаж на осветително тяло за 

аварийно осветление с ЛЛ 2х8W,IP-65
бр. 3,00

6 Д-ка на ключ обикновен скрит бр. 17,00

Реконструкция на сградат на съблекалните - 

част''Електро'

Силова и осветителна инсталация



7 Също,но ключ сериен бр. 6,00

8 Също,но ключ девиаторен бр. 2,00

9 Д-ка на контакти еднофазни ''Шуко'' - 

220V,16A,скрити,единични
бр. 28,00

10 Конзоли за ключове и контакти м3 53,00

11
Д-ка и монтаж на разклонителни кутии 

скрити бр. 40,00

12 Монтаж на ключове и контакти бр. 53,00

13
Доставка и монтаж на бойлерно табло 

с контакт бр. 2,00

14 Д-ка на проводник ПВВМ-Б1 2х1.5мм2 м 25,00

15 Също,но ПВВМ-Б1 3х1.5мм2 м 135,00

16 Също,но ПВВМ-Б1 4х1.5мм2 м 15,00

17 Също,но ПВВМ-Б1 3х2.5мм2 м 200,00

18 Също,но ПВВМ-Б1 3х4.0 мм2 м 55,00

19 Също,но ПВВМ-Б1 5х4.0 мм2 м 30,00

20 Изтегляне на кабел в тръби м 460,00

21
Свързване на проводник към 

съоръжение до1.5мм2 бр. 84,00

22
Свързване на проводник към 

съоръжение до 2.5мм2 бр. 32,00

23
Свързване на проводник към 

съоръжение до 4.0мм2 бр. 9,00

24
Измерване импеданса (контура) ''фаза-

нула'' на контактите бр. 91,00

1
Доставка и монтаж мълниеприемник 

h=3м бр. 2,00

2
Изолиран алуминиев проводник с 

размер Ф8 м 30,00

3 Също,но Ф10 м 20,00

4 Контролно ревизионна кутия бр. 3,00

5 Доставка и монтаж на поцинкована 

шина 40/4мм (връзка между контролна 

ревизионна кутия и заземителите)

м 32,00

6

Доставка и монтаж /набиване/ на 

заземителен поцинкован кол 50/50/5 - 

3м
бр. 6,00

7 Измерване защитно съпротивление бр. 3,00

Климатизация

1

Д-ка и м-ж на климатик за високостенен 

монтаж тип МНС-МНН 09 

YORK,термопомпен тип 

Qохл.=2.2kW,Qот.=2.3kW

бр. 1,00

2

Д-ка и м-ж на климатик за високостенен 

монтаж тип МНС-МНН 12 

YORK,термопомпен тип
бр. 4,00

Мълниезащитна инсталация

Реконструкция на сградат на съблекалните - 

част''Електро':



3

Д-ка и м-ж на климатик за високостенен 

монтаж тип ''СПЛИТ'' 

24BTU,термопомпен тип 

Qохл.=7.0kW,Qот.=7.7kW

бр. 1,00

Външен водопровод

1 Изкоп  земни почви с шир.до0.6м и 

дълб. до 2м - ръчно
м3 23,70

2 ПОДЛОЖКА ОТ  ПЯСЪК м3 2,00

3
Обратно засипване на з.п. и 

уплътняване м3 21,70

4 Направа на водомерна шахта бр. 1,00

5
Демонтаж на същ.водопровод Ф3/4'' 

поц.тръби м 27,00

6 Доставка и монтаж на СК Ф25 бр. 1,00

7 Доставка и монтаж ФМ Ф25 бр. 1,00

8 Доставка и монтаж водомер 10м3/ч бр. 1,00

9 Доставка и монтаж  ОК Ф25 бр. 1,00

10 Доставка и монтаж СК Ф25 с изпр. м3 1,00

11 Доставка и монтаж на ПЕ ВП Ф25мм м 13,70

Външен канал

1
Изкоп  с багер земни почви при 1 

утежнено условие на отвал м3 277,50

2
Направа на РШ Ф70 от готови 

стоманобетонови елементи бр. 13,00

3 ПОДЛОЖКА ОТ  ПЯСЪК м3 30,50

4
Обратно засипване на з.п. и 

уплътняване м3 218,60

5
Направа на дъждоприемен канал 

4.00/0.25/0.30м бр. 7,00

6
Демонтаж на съществуваща 

канализационна мрежа м 9,00

7
Доставка и монтаж PVC-U тръби 

Ф110мм м 68,80

8
Доставка и монтаж PVC-U тръби 

Ф160мм м 48,50

9
Доставка и монтаж PVC-U тръби 

Ф200мм м 71,50

Вътрешен водопровод

1
Демонтаж на съществуваща 

водопроводна инсталация м 61,00

2 Пробиване на отвор в тухлен зид бр. 9,00

3
Пробиване на отвори в 

стоманобетонова плоча бр. 2,00

4
Направа улей в тухлен зид със сечение 

на улея 5/5см м 92,70

5 Доставка и монтаж на СК Ф25 бр. 3,00

6 Доставка и монтаж СК Ф25 с изпр. м3 2,00

7 Доставка и монтаж  ОК Ф25 бр. 2,00

част ВиК



8 Доставка и монтаж предпазен вентил бр. 2,00

9 Доставка и монтаж на  СК Ф20 бр. 2,00

10
Доставка и монтаж на ел.бойлер с 

обем 200л бр. 2,00

11 Доставка и монтаж клозетен клапан бр. 5,00

12 Доставка и монтаж на РР тръби ф20 м 52,00

13 Доставка и монтаж на РР тръби ф25мм м 44,50

14 Доставка и монтаж на душ батерия бр. 9,00

15
Доставка и монтаж на смесителни 

батерии бр. 5,00

16 Доставка и монтаж на топлоизолация 

по тръби РР  ф20мм
м 52,00

17 Доставка и монтаж на топлоизолация 

по тръби РР ф 25мм
м 44,50

18 Доставка и монтаж укрепители Ф20 бр. 104,00

19 Доставка и монтаж укрепители Ф25 бр. 89,00

20
Изпробване на водопроводна 

инсталация м 1,00

Вътрешна канализация

1
Демонтаж на съществуваща 

канализационна инсталация м 47,00

2 Пробиване на отвор в тухлен зид бр. 7,00

3
Пробиване на отвори в 

стоманобетонов зид бр. 2,00

4
Пробиване на отвори в 

стоманобетонова плоча бр. 12,00

5
Направа улей в тухлен зид със сечение 

на улея 5/5см м 16,30

6
Направа на улей 5/5см в бетонова 

настилка м 44,30

7 Направа на Р.Ш. 50/50см бр. 2,00

8
Доставка и монтаж на PVC тръби 

Ф40мм м 8,50

9
Доставка и монтаж на PVC тръби 

Ф50мм м 9,50

10
Доставка и монтаж на PVC тръби 

Ф110мм м 20,30

11 Доставка и монтаж на  водосточни 

тръби от PVC,вкл.укрепители
м 24,00

12
Доставка и монтаж на водосточно 

казанче от  PVC бр. 6,00

13
Доставка и монтаж PVC-U тръби 

Ф160мм м 19,80

14
Доставка и монтаж тоалетни 

мивки,вкл.укрепители бр. 5,00



15
Чугунени клозетни   

клекала,вкл.промивни казанчета бр. 5,00

16 Доставка и монтаж на ПС Ф50 рогов бр. 6,00

17
Доставка и монтаж на ПС - чугунен 

ф100 бр. 4,00

18 Доставка и монтаж на отдушник бр. 2,00

19
Доставка и монтаж на вентилационна 

шапка бр. 2,00

20
Изпробване на канализационна 

инсталация м 38,30

1 Евакуационни осветителни тела бр. 6,00

2
Доставка на прахови пожарогасители с 

прах АВС 6кг бр. 2,00

3 Доставка на воден пожарогасител 9кг бр. 2,00

№ наименование на СМР ед.мярка количество

1 3 4 5

част:Архитектурна

Рампа за достъп на трибуните

1
Разбиване на стоманобетон с 

компресорен къртач м3 3,00

2
Прехвърляне на земни почви до 3м 

хоризонтално м3 17,00

3 Трамбована баластра 20см м2 80,00

4
Полагане на бетон В12.5 за бетонова 

настилка деб.10см м3 8,00

Лекоатлетическа писта и външен 

фитнес

5 Бетонови бордюри 18/35 м 404,90

6 Трамбована баластра 20см м2 799,45

7 Асфалтобетонова настилка в/у 

битумизирана основа от баластра
м2 685,00

7a

Пътека от бетонови тротоарни плочи 

на пясъчна подложка,фуга на 

цим.разтвор
м2 120,45

8

Външна каучукова настилка деб.8мм за 

лекоатлетическа писта и площадка за 

фитнес
м2 685,00

8а Уреди за външен фитнес (за хора в 

неравностойно положение)

8а1 Доставка и монтаж на уред за 

трениране на бедрените мускули
бр. 2,00

8а2 Доставка и монтаж на уред за стягане 

на гръбни и коремни мускули
бр. 2,00

част:Пожарна безопасност

подобект: Благоустройство стадион



8а3 Доставка и монтаж на двоен уред за 

разтягане и кростренажор
бр. 2,00

8а4
Доставка и монтаж на тренажор за 

крака и корем бр. 2,00

Трибуни

1
Покриване козирки със метални 

''сандвич' панели с деб.6см м2 182,00

2
Доставка и монтаж на  водосточни 

тръби от PVC Ф110 м 12,40

3
Доставка и монтаж на готови висящи  

PVC олуци Ф110 м 24,00

4 Минизиране и блажна боя по метални 

конструкции (нова козирка и седалките)
м2 270,00

5
Доставка и монтаж пластмасови 

седалки бр. 660,00

Навес за резервна скамейка - 2бр.

1
Покриване навеси със метални 

''сандвич' панели с деб.6см м2 30,00

2
Минизиране и блажна боя по метални 

конструкции м2 7,80

Огради

1 Тесен изкоп за цокъл на оградата м3 23,60

2 Кофраж за цокъл на оградата м2 118,00

3 Изработка и монтаж на армировка - 

обикн.и средна сложност ст.АІІІ
кг. 767,00

4

Полагане на бетон клас В15 

/вкл.транспорт/ за цокъл на телена 

ограда
м3 20,65

5
Ограда от телена мрежа,обтегната на 

стоманени стълбове - Н=1.60м,върху 

бетонов цокъл,вкл.блажна боя

м 59,00

6
Портална врата 3.50/2.00м от метална 

мрежа на метални стълбове,с две 

крила,вкл.блажна боя

м2 15,40

7

Ограда от телена мрежа,обтегната на 

стоманени стълбове - Н=2.20м,върху 

бетонов цокъл,вкл.блажна боя - зад 

трибуните

м 225,00

8 Предпазен метален парапет по 

подпорна стена Н=1.2м,над 15кг/м
м 109,68

9

Минизиране и блажна боя по 

стоманени парапети и решетки 

двукратно
м2 852,54

част:Архитектурна

Покрив

подобект: Реконструкция на сградата за 

съблекалните



1
Демонтаж на ламаринени обшивки по 

покрива м2 21,60

2 Демонтаж на водосточни тръби Ф150 м 11,00

3 Обшивка по покрива с нерендосани 

иглолистни  дъски d=2.5см 
м2 171,60

4
Покриване с битумни керемиди тип 

''Ондулин'' м2 172,00

5
Седящи олуци от п/ц ламарина U-

120мм м 53,00

6 Обшивка по покрива с п/ц ламарина м2 24,60

7 Табакера от п/ц ламарина бр. 1,00

8
Топлоизолация - 20см от перлитови 

плочи - таван м3 29,60

9
Тухлена зидария ед.тухли за 

надзиждания на комини и борд м3 1,16

Ремонтни работи

1
Разваляне на тухлена зидария на в.ц. р-

р м3 7,56

2 Просичане на отвори в стари тухлени 

зидове на в.ц. р-р деб.25см
м2 16,00

3
Доп. тухлена зидария  за прегради и 

надзиждания м3 5,58

4 Изчукване на стара фаянсова 

облицовка по стени (първо ниво)
м2 40,50

5 Изтъргване на блажна боя по стени м2 284,92

6 Демонтаж на врати с каса бр. 18,00

7 Демонтаж на прозорци на щок бр. 27,00

8
Демонтаж на мет.парапет и 

мет.дограма м2 33,14

9
Натоварване и превоз с камион до 

10км на стр.отпадъци м3 35,00

Дограма

1 Прозорци от алум.профили,оцветени,с 

термомост,остъклени със стъклопакет

м2 14,88

2
Прозорци от алум.профили,оцветени,с 

термомост,остъклени със стъклопакет 

с матирани стъкла

м2 23,12

3

Витрини за ВИП-трибуни от 

алум.профили,оцветени,остъклени с 

единични стъкла
м2 15,74

4
Вътрешни витрини  от 

алум.профили,,остъклени с единични 

матирани стъкла стъкла

м2 16,52

5
Врата от алум.профил,оцветена, 2/3 

остъклена,двукрила м2 7,09

6
Врата от 

алум.профил,оцветена,плътна м2 26,60



Довършителни работи

1
Фаянсова облицовка по стени на 

лепило м2 180,55

2
Изкърпване варова мазилка по стени и 

тавани - 40% м2 260,00

3
Изкърпване гипсова шпакловка по 

стени м2 350,00

4
Боядисване на тавани с бял  латекс 

двукратно м2 276,76

5 Топлоизолация и пароизолация от 

10см мин.вата и PVC - фолио в сауна
м2 24,74

6 Обшивка по стени и тавани с 

рендосани брезови дъски в/у летви
м2 25,00

7
Подова топлоизолация от 4см XPS - 

пенополистирол - тераса м2 60,00

8
Армирана циментова замазка 4см - 

тераса м2 60,00

9
Настилка от плочи  гранитогрес 30/30 

на лепило м2 113,52

10
Настилка от теракотни плочи  на 

лепило м2 138,71

11 Полиуретанова настилка на каучукова 

основа за вътрешна фитнес зала
м2 31,08

12

Метален парапет с платна от 

удароустойчиво матирано стъкло 

Н=1.05м - тераса
м 9,50

13
Метален парапет лек тип,Н=0.85м - 

стълбище м 5,00

14
Минизиране и блажна боя по метални 

повърхности двукратно м2 10,50

Фасадни работи

1
Покриване с LT55 -ламарина на 

козирка м2 5,00

2

Фасадна топлоизолация от 

пенополистирол - 9см. вкл. PVC мрежа 

и дюбели
м2 250,20

3 Бяла силикатна  мазилка по фасади м2 263,44

4 Цветна минерална  мазилка по цокъла м2 30,30

5
Подпрозоречни первази - .25см  от 

праховобоядисана ламарина м' 28,67

6

Подмяна на бетонови тротоарни плочи 

на пясъчна подложка,фуга на 

цим.разтвор
м2 175,93

 Обект: Изграждане на центрове за отдих,свободно време 

и спорт на територията на община Черноочене в селата: 

Бели 

вир,Паничково,Комунига,Габрово,Лясково,Даскалово,Дяд

овско,Житница,Минзухар,Пряпорец,Петелово;

подобект: Баскетболно игрище



№ по 

ред
наименование на СМР ед.мярка количество

1 3 4 5

1 Тесен изкоп за цокъл на оградата м3 33,28

2 Кофраж за цокъл на оградата м2 291,20

3 Армировка N8 за цокъл - 13кг./мл кг. 1352,00

4 Бетон В15 за цокъл на телена ограда м3 43,68

5 Трамбована основа м2 627,00

6 Настилка от трошен камък м3 125,40

7 Битумизиран чакъл - 7см т. 105,34

8 Доставка и полагане на асфалтобетон - 

неплътна смес /24кг/м2/1см/
т. 60,19

9 Доставка и полагане на асфалтобетон - 

плътна смес /24кг/м2/1см/
т. 60,16

10
Фабрично вулканизирана каучукова 

настилка - 4-5см. м2 627,00

11
Ограда от телена мрежа,обтегната на 

стоманени колци - Н=3.00м в/у бетонов 

цокъл,вкл.блажна боя

м.л. 104,00

12
Портална врата 200/300 от метална 

мрежа на стоманени колци,с две 

крила,вкл.блажна боя

бр. 1,00

13
Врата 120/200 от метална мрежа на 

стоманени 

колци,еднокрила,вкл.блажна боя

бр. 1,00

14

Стоманени колци за ограда през два 

метра - Н=3.7м /60см във 

фундамент/,вкл.блажна боя
бр. 52,00

15
Баскетболен кош - метална 

конструкция бр. 2,00

16

Пейки - градински,метална конструкция 

с дървена седалка,неподвижно 

закрепени
бр. 12,00

17
Кофраж на рампа и стълба за достъп 

до игрището м2 3,08

18 Армировка на рампа и стълба кг. 50,00

19 Полагане на бетон В12.5 армиран - 

рампа,стълби,фундамент
м3 2,74

20 Прехвърляне на земни  почви до 3м 

хоризонтално или 2 метра вертикално
м3 20,00

№ по 

ред
наименование на СМР ед.мярка количество

1 3 4 5

1 Тесен изкоп за цокъл на оградата м3 22,53

подобект: Волейболно игрище



2 Кофраж за цокъл на оградата м2 197,12

3 Армировка N8 за цокъл - 13кг./мл кг. 915,20

4 Бетон В15 за цокъл на телена ограда м3 29,57

5 Трамбована основа м2 286,00

6 Настилка от трошен камък м3 57,20

7 Битумизиран чакъл - 7см т. 48,05

8 Доставка и полагане на асфалтобетон - 

неплътна смес /24кг/м2/1см/
т. 27,46

9 Доставка и полагане на асфалтобетон - 

плътна смес /24кг/м2/1см/
т. 27,46

10
Фабрично вулканизирана каучукова 

настилка - 4-5см. м2 286,00

11
Ограда от телена мрежа,обтегната на 

стоманени колци - Н=3.00м в/у бетонов 

цокъл,вкл.блажна боя

м.л. 70,40

12
Портална врата 200/300 от метална 

мрежа на стоманени колци,с две 

крила,вкл.блажна боя

бр. 1,00

13
Врата 120/200 от метална мрежа на 

стоманени 

колци,еднокрила,вкл.блажна боя

бр. 1,00

14

Стоманени колци за ограда през два 

метра - Н=3.7м /60см във 

фундамент/,вкл.блажна боя
бр. 35,00

15
Стоманени колци за закачане на 

волейболна мрежа Н=3.00м бр. 2,00

16 Волейболна мрежа -комплект бр. 1,00

17

Пейки - градински,метална конструкция 

с дървена седалка,неподвижно 

закрепени
бр. 8,00

18
Кофраж на рампа и стълба за достъп 

до игрището м2 3,08

19 Армировка на рампа и стълба кг. 50,00

20 Полагане на бетон В12.5 армиран - 

рампа,стълби,фундамент
м3 2,74

21 Прехвърляне на земни  почви до 3м 

хоризонтално или 2 метра вертикално
м3 20,00

№ по 

ред
наименование на СМР ед.мярка количество

1 3 4 5

1 Тесен изкоп за цокъл на оградата м3 51,20

2 Кофраж за цокъл на оградата м2 448,00

3 Армировка N8 за цокъл - 13кг./мл кг. 2080,00

подобект: Комбинирано игрище



4 Бетон В15 за цокъл на телена ограда м3 67,20

5 Трамбована основа м2 1375,00

6 Трошен камък Ф 2-5 см м3 206,25

7 Трошен камък Ф 1-2 см м3 137,50

8 Трошен камък Ф 0.7 см трамбован м3 68,75

9 Изкуствена трева м2 1375,00

10
Ограда от телена мрежа,обтегната на 

стоманени колци - Н=3.00м в/у бетонов 

цокъл,вкл.блажна боя

м.л. 160,00

11
Портална врата 200/300 от метална 

мрежа на стоманени колци,с две 

крила,вкл.блажна боя

бр. 1,00

12
Врата 120/200 от метална мрежа на 

стоманени 

колци,еднокрила,вкл.блажна боя

бр. 1,00

13

Стоманени колци за ограда през два 

метра - Н=3.7м /60см във 

фундамент/,вкл.блажна боя
бр. 80,00

14
Баскетболен кош - метална 

конструкция бр. 2,00

15
Стоманени колци за закачане на 

волейболна мрежа Н=3.00м бр. 2,00

16 Волейболна мрежа -комплект бр. 1,00

17 Футболни врати - метална конструкция бр. 2,00

18

Пейки - градински,метална конструкция 

с дървена седалка,неподвижно 

закрепени
бр. 15,00

19
Кофраж на рампа и стълба за достъп 

до игрището м2 2,48

20 Армировка на рампа и стълба кг. 45,00

21 Полагане на бетон В12.5 армиран - 

рампа,стълби,фундамент
м3 2,27

22 Прехвърляне на земни  почви до 3м 

хоризонтално или 2 метра вертикално
м3 40,00

ЗА ФОНДА:............................ ЗА ПОЛЗВАТЕЛЯ:...........................

Изп. Директор Румен Порожанов


