
мерна 

единица количество ед. цена общо

1 Демонтаж на съществуващи осветителни тела бр. 5 0

2 Демонтаж на умивалник бр. 3 0

3 Демонтаж на батерия за умивалник бр. 3 0

4 Демонтаж на моноблок бр. 3 0

5 Демонтаж на съществуваща входна алуминиева врата бр. 1 0

6 Демонтаж на дървена каса бр. 1 0

7 Демонтаж на капак по под бр. 2 0

8 Демонтаж на съществуващи врати и преграни на кабинки м² 12,71 0

9 Извозване на отпадъци м³ 0 0

10 Доставка и полагане на грунд върху плочки м² 15,3 0

11

Корекция на под със саморазливна подова замазка след демонтаж на плочки (при 

необходимост) **
м² 15,3

0

12 Полагане на винилова настилка по под м² 15,3 0

13 Доставка и монтаж на ревизионен капак бр. 1 0

14 Запълване на плоча след премахване на метален капак бр. 1 0

15 Направа на окачен таван от гладък гипсокартон м² 22,05 0

16 доставка и монтаж на ръбохранители по външни ръбове на окачен таван мˈ 7 0

17 Шпакловане на таван м² 22,05 0

18 Грундиране на таван м² 22,05 0

19 Боядисване в бял цвят на таван (преддверие) м² 12,44 0

20 Боядисване в сив цвят на таван (кабинки) м² 9,6 0

21

Доставка и монтаж на LED панел с мощност 6W, предназначен за вграждане в окачен 

таван (14см)                                                     (или подобен)
бр. 9

0

22

Доставка и монтаж на LED панел с мощност 12W, предназначен за вграждане в окачен 

таван (17см)                                                     (или подобен)
бр. 2

0

23

Доставка и монтаж на LED панел с мощност 18W, предназначен за вграждане в окачен 

таван (23см)                                                     (или подобен)
бр. 3

0

24

Свободно стояща предстенна конструкция от CW метални профили съчетана с 

двуслойна облицовка от гипсови плоскости (влагоустойчива)
м² 18,5

0

25 Предстенна конструкция от CD метални профили (влагоустойчива) м² 11 0

26 Суха мазилка от гипсокартонени плоскости (влагоустойчива) м² 10,65 0

27 Направа на ниша за радиатори в предстенна обшивка м² 4,1 0

28 Обработка на външен ъгъл при ниша мˈ 10,8 0

29 доставка и полагане на фина шпакловка по стени над винилова настилка м² 14,2 0

30 доставка и полагане на грунд по стени над винилова настилка м² 16,2 0

31 доставка и полагане на сива боя по стени над винилова настилка м² 3,9 0

32 доставка и полагане на жълта боя по стени над винилова настилка м² 5,1 0

33 доставка и полагане на синя боя по стени над винилова настилка м² 7,5 0

34 HPL по стена зад мивки м² 8 0

35  полагане на хидроизолация зад HPL по стена зад мивки м² 8 0

36 Доставка на полагане на винилово покритие по стени до 210см м² 33,5 0

37

Доставка и монтаж на Входна врата Dormakaba - система Flipp, със закалено стъкло 

(Safety Glass) и фолио. Касов профил с алуминиев финиш. Включително и 

окомплектовка с панти и брава (Или подобна)

бр. 1

0

38 Доставка и монтаж на мебели от HPL (Кабинки+вратички , кът за хигиенист) м² 16,3 0

39 Доставка и монтаж на общо корито за умивалник бр. 1 0

40 Доставка на времезатварящи се смесителни батерии за монтаж върху стена бр. 3 0

41 Доставка и монтаж на умивалник за хигиенист бр. 1 0

42 Доставка и монтаж на батерия при кът хигиенист бр. 1 0

43

Доставка и монтаж на структура за вграждане (вкл.казанче за вграждане, конзолна 

тоалетна чиния, капак, крепежни елементи)
бр. 3

0

44 Доставка и монтаж на Огледало Ø80 2 бр. Ø50 1 бр. бр. 3 0

45 Доставка и поставяне на дозатор за сапун за монтаж върху стена бр. 3 0

46 Диспенсър за салфетки бр. 1 0

47 Кош за салфетки бр. 1 0

Забележки:

>Всяка промяна да се съгласува с водещия проектант

Стени

изготвил : арх. С. Господинов

проектна разработка за извършване на строително ремонтни работи за обновяване на  училищни тоалетни в 104. ОУ " Захари 

Стоянов" и количествена сметка за предвидените строителни работи 

Описание на строително монтажни работи (Лява)

Демонтажни работи

Под

таван



мерна 

единица количество ед. цена общо

1 Демонтаж на съществуващи осветителни тела бр. 5 0

2 Демонтаж на умивалник бр. 3 0

3 Демонтаж на батерия за умивалник бр. 3 0

4 Демонтаж на моноблок бр. 3 0

5 Демонтаж на съществуваща входна алуминиева врата бр. 1 0

6 Демонтаж на дървена каса бр. 1 0

7 Демонтаж на съществуващи врати и преграни на кабинки м² 12,1 0

8 Извозване на отпадъци м³ 0 0

9 Доставка и полагане на грунд върху плочки м² 15 0

10

Корекция на под със саморазливна подова замазка след демонтаж на плочки (при 

необходимост) **
м² 15

0

11 Полагане на винилова настилка по под м² 15 0

12 Направа на окачен таван от гладък гипсокартон м² 22,5 0

13 доставка и монтаж на ръбохранители по външни ръбове на окачен таван мˈ 7,8 0

14 Шпакловане на таван м² 22,5 0

15 Грундиране на таван м² 22,5 0

16 Боядисване в розов цвят на таван м² 1,7 0

17 Боядисване в сив цвят на таван м² 10 0

18 Боядисване в син цвят на таван м² 9,1 0

19

Доставка и монтаж на LED панел с мощност 6W, предназначен за вграждане в окачен 

таван (14см)                                                     (или подобен)
бр. 9

0 https://www.ultralux.bg/bg/led-paneli/led-paneli-kryg/led-panel-za-vgrazhdane-kryg-byala-ramka-6w-2700k-220-240v-ac-topla-svetlina

20

Доставка и монтаж на LED панел с мощност 12W, предназначен за вграждане в окачен 

таван (17см)                                                     (или подобен)
бр. 2

0 https://www.ultralux.bg/bg/led-paneli/led-paneli-kryg/led-panel-za-vgrazhdane-kryg-12w-2700k-220-240v-ac-topla-svetlina

21

Доставка и монтаж на LED панел с мощност 18W, предназначен за вграждане в окачен 

таван (23см)                                                     (или подобен)
бр. 3

0 https://www.ultralux.bg/bg/led-paneli/led-paneli-kryg/led-panel-za-vgrazhdane-kryg-18w-4200k-220-240v-ac-neutralna-svetlina

22

Свободно стояща предстенна конструкция от CW метални профили съчетана с 

двуслойна облицовка от гипсови плоскости (влагоустойчива)
м² 23,57

0

23 Предстенна конструкция от CD метални профили (влагоустойчива) м² 1,25 0

24 Суха мазилка от гипсокартонени плоскости (влагоустойчива) м² 17,41 0

25 Направа на ниша за радиатори в предстенна обшивка м² 4,1 0

26 Обработка на външен ъгъл при ниша мˈ 10,8 0

27 доставка и полагане на фина шпакловка по стени над винилова настилка м² 10,9 0

28 доставка и полагане на грунд по стени над винилова настилка м² 10,9 0

29 доставка и полагане на синя боя по стени над винилова настилка м² 5,7 0

30 доставка и полагане на розова боя по стени над винилова настилка м² 5,2 0

31 HPL по стена зад мивки м² 8 0

32  полагане на хидроизолация зад HPL по стена зад мивки м² 8 0

33 Доставка на полагане на винилово покритие по стени до 210см м² 33,7 0

34

Доставка и монтаж на Входна врата Dormakaba - система Flipp, със закалено стъкло 

(Safety Glass) и фолио. Касов профил с алуминиев финиш. Включително и 

окомплектовка с панти и брава (Или подобна)

бр. 1

0

35 Доставка и монтаж на мебели от HPL (Кабинки+вратички , кът за хигиенист) м² 16,5 0

36 Доставка и монтаж на общо корито за умивалник бр. 1 0

37 Доставка на времезатварящи се смесителни батерии за монтаж върху стена бр. 3 0

38 Доставка и монтаж на умивалник за хигиенист бр. 1 0

39 Доставка и монтаж на батерия при кът хигиенист бр. 1 0

40

Доставка и монтаж на структура за вграждане (вкл.казанче за вграждане, конзолна 

тоалетна чиния, капак, крепежни елементи)
бр. 3

0

41 Доставка и монтаж на Огледало Ø80 2 бр. Ø50 1 бр. бр. 3 0

42 Доставка и поставяне на дозатор за сапун за монтаж върху стена бр. 3 0

43 Диспенсър за салфетки бр. 1 0

44 Кош за салфетки бр. 1 0

Забележки:

>Всяка промяна да се съгласува с водещия проектант

Стени

изготвил : арх. С. Господинов

проектна разработка за извършване на строително ремонтни работи за обновяване на  училищни тоалетни в 104. ОУ " Захари 

Стоянов" и количествена сметка за предвидените строителни работи 

Описание на строително монтажни работи (Дясна)

Демонтажни работи

Под

таван



мерна 

единица количество ед. цена общо

1 Демонтаж на съществуващи осветителни тела бр. 2 0

2 Демонтаж на умивалник бр. 1 0

3 Демонтаж на батерия за умивалник бр. 1 0

4 Демонтаж на моноблок бр. 1 0

5 Демонтаж на съществуваща входна алуминиева врата бр. 1 0

6 Демонтаж на дървена каса бр. 1 0

7 Демонтаж на стена от газобетонни блокчета м² 4 0

8 Демонтаж на лира бр. 1 0

9 Разширяване на отвор за входна врата м² 1,15 0

10 Извозване на отпадъци м³ 0 0

11 Доставка и полагане на грунд върху плочки м² 3,5 0

12

Корекция на под със саморазливна подова замазка след демонтаж на плочки (при 

необходимост) **
м² 3,5

0

13 Полагане на винилова настилка по под м² 3,5 0

14 Направа на окачен таван от гладък гипсокартон м² 3,5 0

15 Шпакловане на таван м² 3,5 0

16 Грундиране на таван м² 3,5 0

17 Боядисване в бял цвят на таван м² 3,5 0

18

Доставка и монтаж на LED панел с мощност 12W, предназначен за вграждане в окачен 

таван (17см)                                                     (или подобен)
бр. 2

0 https://www.ultralux.bg/bg/led-paneli/led-paneli-kryg/led-panel-za-vgrazhdane-kryg-12w-2700k-220-240v-ac-topla-svetlina

19

Свободно стояща предстенна конструкция от CW метални профили съчетана с 

двуслойна облицовка от гипсови плоскости (влагоустойчива)
м² 3

0

20 Суха мазилка от гипсокартонени плоскости (влагоустойчива) м² 10,5 0

21 доставка и полагане на фина шпакловка по стени над винилова настилка м² 8 0

22 доставка и полагане на грунд по стени над винилова настилка м² 8 0

23 доставка и полагане на бяла боя по стени над винилова настилка м² 8 0

24 HPL по стена зад мивки м² 8 0

25 Доставка на полагане на винилово покритие по стени до 200см м² 13,2 0

26 Доставка и монтаж на Входна врата бр. 1 0

27 Доставка и монтаж на умивалник бр. 1 0

28 Доставка и монтаж на батерия бр. 1 0

29

Доставка и монтаж на структура за вграждане (вкл.казанче за вграждане, конзолна 

тоалетна чиния, капак, крепежни елементи)
бр. 1

0

30 Доставка и монтаж на ръкохватки (l=110cm и l=60cm) бр. 1 0

31 Доставка и монтаж на Огледало 40/60 бр. 1 0

32 Доставка и поставяне на дозатор за сапун за монтаж върху стена бр. 1 0

33 Диспенсър за салфетки бр. 1 0

34 Кош за салфетки бр. 1 0

Забележки:

>Всяка промяна да се съгласува с водещия проектант

Стени

изготвил : арх. С. Господинов

проектна разработка за извършване на строително ремонтни работи за обновяване на  училищни тоалетни в 104. ОУ " Захари 

Стоянов" и количествена сметка за предвидените строителни работи 

Описание на строително монтажни работи (Достъпна среда)

Демонтажни работи

Под

таван



мерна 

единица количество ед. цена общо

1 Доставка на електромерно табло по схема бр. 1 0

2 Доставка и монтаж на Т-1, Т-2, Т- по схема бр. 3 0

3 Доставка na PVC тръба Ø23мм мˈ 50 0

4 Доставка на кабел СВТ 3х6мм² за захранване на таблата мˈ 50 0

5 Доставка на кабел СВТ 3х1,5мм² мˈ 150 0

6 Изтегляне на кабел СВТ 3х1,5мм² в гофрирана тръба Ø16мм мˈ 150 0

7 Направа на суха кабелна разделка бр. 2 0

8 Пусково-наладъчни работи и протоколи - комплект бр. 1 0

9 Доставка и монтаж на детектор за движение 360градуса за монтаж на таван бр. 10 0

10 Доставка и монтаж на LED осветително тяло тип "луна" 12w бр. 12 0

11 Доставка и монтаж на LED осветително тяло тип "луна" 18w бр. 16 0

12 Свързване на вентилатор бр. 3 0

12 Доставка и монтаж на трансформатор бр. 3 0

13 Доставка и монтаж на оповестителна с-ма бр. 4 0

Забележки:

>Всяка промяна да се съгласува с водещия проектант

изготвил : инж. Георги Ричков

проектна разработка за извършване на строително ремонтни работи за обновяване на  училищни тоалетни в 104. ОУ " Захари 

Стоянов" и количествена сметка за предвидените строителни работи 

Описание на строително монтажни работи Електро

Електрически табла

Проводници, Тръби и Изкопи

Осветителни тела, ключове и контакти



мерна 

единица количество ед. цена общо

1 Демонтаж на чугунен радиатор над 15 глидера бр. 4 0

2 Демонтаж на стоманени тръби и арматурата по тях бр. 12 0

3

Алуминиев радиатор с височина 600 мм с 14 глидера, комплект с тапи, щепсели, 

стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и 

секретен спирателен вентил 1/2" на връщане

бр. 2

0

4

Алуминиева лира с широчина 500 мм и височина 1820 мм, комплект с тапи, щепсели, 

стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и 

секретен спирателен вентил 1/2" на връщане

бр. 1

0

5 Полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ф16х2 мˈ 12 0

6 Гофриран шлаух за тръба Ф23 мˈ 12 0

7 Укрепване на тръбопроводи кг. 4 0

8

Кръгъл канален вентилатор с параметри V=500 m3/h ; H=140 Pa; с присъединителни р-

ри ф250мм, комплект с меки връзки
бр. 1

0

9 Конусен смукател тип КРС 160, комплект с клипси бр. 5 0

10 Гъвкав въздуховод ø110 мˈ 7 0

11 Кръгъл спирално навит въздуховод ø200 мˈ 5 0

12 Кръгъл спирално навит въздуховод ø250 мˈ 2 0

13 Тапа за кръгъл спирално навит въздуховод ø200 бр. 2 0

14 Регулираща клапа за кръгъл въздуховод ø110 бр. 5 0

15 Щуц седло за спирално навит въздуховод ø110 към ø200 бр. 5 0

16 Тройник за кръгъл спирално навит въздуховод ø250 бр. 1 0

17 Укрепване на въздуховоди кг. 15 0

18

Кръгъл канален вентилатор с параметри V=500 m3/h ; H=140 Pa; с присъединителни р-

ри ф250мм, комплект с меки връзки
бр. 1

0

19 Конусен смукател тип КРС 160, комплект с клипси бр. 5 0

20 Гъвкав въздуховод ø110 мˈ 7 0

21 Кръгъл спирално навит въздуховод ø200 мˈ 3 0

22 Кръгъл спирално навит въздуховод ø250 мˈ 2 0

23 Тапа за кръгъл спирално навит въздуховод ø200 бр. 1 0

24 Регулираща клапа за кръгъл въздуховод ø110 бр. 5 0

25 Щуц седло за спирално навит въздуховод ø110 към ø200 бр. 5 0

26 Укрепване на въздуховоди кг. 15 0

27

Противовлажен битов вентилатор комплект с автоматични жалузи с параметри V=100 

m3/h; H=35Pa; комплект с управление "ON/OFF"; комплект с обратна клапа ф110 бр. 1 0

28 Кръгли спирално навити въздуховоди ф110 бр. 1 0

29 Студена проба на отоплителна инсталация к-кт 1 0

30 Топла проба к-кт 1 0

31 Единични изпитания на съоръжения бр. 1 0

32 72 часова проба на инсталация бр. 1 0

Забележки:

>Всяка промяна да се съгласува с водещия проектант

проектна разработка за извършване на строително ремонтни работи за обновяване на  училищни тоалетни в 104. ОУ " Захари 

Стоянов" и количествена сметка за предвидените строителни работи 

Описание на строително монтажни работи ОВИК

Демонтажни работи

1.1. Отоплителни тела

3.Водни проби, Еднинични изпитания на съоръжения

изготвил : инж. К. Кулев

1.Отопление

1.2. Тръби, изолация, арматура

2.1 СИ - 1

2.2 СИ - 2

2.3 СИ - Санитарен възел за инвалиди

2. Вентилации



мерна 

единица количество ед. цена общо

1 Доставка и монтаж на  PPR тръби и фасонни части Ø20 (с.в.) мˈ 21 0

2 Доставка и монтаж на  PPR тръби и фасонни части Ø25 (с.в.) мˈ 15 0

3 Доставка и монтаж на  тръби и фасонни части Ø20 PPR с AL вл. (т.в.) мˈ 21 0

4 Доставка и монтаж на  тръби и фасонни части Ø25 PPR с AL вл. (т.в.) мˈ 15 0

5 Дезинфекция на водопроводната инсталация мˈ 72 0

6 Хидравлична проба на водопроводната инсталация мˈ 72 0

7 Топлоизолация от микропореста гума за студена вода мˈ 36 0

8 Топлоизолация от микропореста гума за гореща вода мˈ 36 0

9 Спирателен кран  Ø3/4'' бр. 4 0

10 Ъглов спирателен кран за тоалетно казанче Ф1/2'' бр. 7 0

11 Доставка и монтаж на тръби и фасонни части - PVC SN4 Ø50 мˈ 23 0

12 Доставка и монтаж на тръби и фасонни части - PVC SN4 Ø110 мˈ 10 0

13 Хидравлична проба на канализационната инсталация мˈ 33 0

14 Подов сифон Ø50 със странично оттичане бр. 5 0

15 Ревизионен отвор PVC Ø110 бр. 2 0

16 Ревизионен отвор PVC Ø50 бр. 6 0

17 Демонтаж на водопроводни тръби мˈ 30 0

18 Демонтаж на канализационни тръби мˈ 30 0

19 Демонтаж на мивки бр. 7 0

20 Демонтаж на тоалетни чинии бр. 7 0

Забележки:

>Всяка промяна да се съгласува с водещия проектант

изготвил : инж. А. Бабунска

проектна разработка за извършване на строително ремонтни работи за обновяване на  училищни тоалетни в 104. ОУ " Захари 

Стоянов" и количествена сметка за предвидените строителни работи 

Описание на строително монтажни работи ВиК

Вътрешна водопроводна инсталация

ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ


