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обща цена в 

лева
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ФАСАДИ КЪМ ВЪТРЕШНИ ДВОРОВЕ

1
Разчистване на вътрешни дворове от средно и 
едрогабаритни отпадъци, включително натоварване и 
изнасяне на сметище

общо 1,00 950,00 950,00

2

Подготовка на фасадите за работа - демонтаж на външни 
тела на климатици, водосточни тръби, кабелни връзки 
(където е възможно) и други подобни (след оглед от 
главния изпълнител на СМР), включително временното 
им съхранение на склад

общо 1,00 870,00 870,00

3 Доставка, монтаж и демонтаж на инвентарно скеле кв.м. 350,00 8,50 2975,00

4
Доставка, монтаж и демонтаж на електрически хаспел с 
височина 21,00м

бр. 1,00 350,00 350,00

5
Отсраняване на участъци от подкожушена мазилка, 
включително пълнене в чували, изнасяне и депониране 
на сметище за строителни отпадъци

кв.м. 500,00 5,40 2700,00

6 Грундиране с дълбокопроникващ грунд на фасадите кв.м. 2160,00 2,30 4968,00

7
Доставка и полагане на външна топлоизолация от EPS с 
дебелина 6 см. по фасади, включително лепило, дюбели, 
ъглови профили и шпакловка с армировъчна PVC мрежа

кв.м. 2160,00 30,00 64800,00

8

Доставка и полагане на външна топлоизолация от XPS с 
дебелина 2 см. за обръщане около прозорци, 
включително лепило, дюбели, ъглови профили и 
шпакловка с армировъчна PVC мрежа

кв.м. 380,00 28,00 10640,00

9

Изпълнение на кабелни канали, вкопани във фасадната 
топлоизолация за скриване на кабели по фасадите на 
сградата към вътрешните дворове - доставка, материали 
и монтаж

лин.м. 150,00 3,50 525,00

10

Доставка и полагане на силиконова, полимерна или 
силикатна фасадна мазилка. Цвят по проект, 
съответстващ на съществуващата фасадна боя. За тела I, 
II, III, IV, V и VII към вътрешните дворове

кв.м. 2540,00 14,00 35560,00

РЕМОНТ НА ФАСАДИ КЪМ ВЪТРЕШНИ ДВОРОВЕ НА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №88, РАЙОН „ОБОРИЩЕ” 

ОБЩА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА/ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СМР

Забележка: Тази количествено-стойностна сметка е изготвена на базата на предпроектни проучвания. Окончатена сметка с 
количества и цени може да бъде изготвена след изготвяне на проект от изпълнителя на обществената поръчка.

    Схема на сградата
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11

Отстраняване на подкожушени участъци от мазилка по 
подпрозоречни парапети, включително пълнене в 
чували, изнасяне и депониране на сметище за 
строителни отпадъци. За тела I, II, III, IV, V и VII към 
вътрешните дворове

кв.м. 50,00 5,40 270,00

12
Доставка и полагане на вароциментова мазилка с 
изтегляне по шаблон за подпрозоречни парапети за тела 
I, II, III, IV, V и VII към вътрешните дворове

кв.м. 78,00 30,00 2340,00

13
Боядисване на подпрозоречни парапети с фасадна боя 2 
ръце, цвят по проект

кв.м. 78,00 22,50 1755,00

14
Доставка и изпълнение на обшивка от ламарина с PVC 
покритие, цвят сив, за подпрозоречни парапети

кв.м. 102,00 22,00 2244,00

15
Доставка и полагане на мита мозайка за репарация на 
цокли във вътрешни дворове, бяло-черна, по образец на 
съществуващата (около 50% от общата площ на цоклите)

кв.м. 30,00 30,00 900,00

16

Отсраняване на участъци от подкожушена мазилка по 
главен корниз на кота +12,50 и на тераса на кота +6,70, 
включително пълнене в чували, изнасяне и депониране 
на сметище за строителни отпадъци

кв.м. 125,00 5,40 675,00

17 Грундиране с дълбокопроникващ грунд на корнизите кв.м. 190,00 2,30 437,00

18
Доставка и полагане на вароциментова мазилка с 
изтегляне по шаблон за корниз на кота +6,70 

лин.м. 88,00 90,00 7920,00

19
Доставка и полагане на вароциментова мазилка с 
изтегляне по шаблон за корниз на кота +12,50

лин.м. 111,00 380,00 42180,00

20
Боядисване на корнизите на кота +6,70 и +12,50  с 
фасадна боя 2 ръце, цвят по проект

кв.м. 190,00 22,50 4275,00

21
Обработка на дилатационни фуги при фасади на сградата 
със система от профили за дилатационни фуги, вкл. 
профили, лепило, уплътняващи материали и т.н.

лин.м. 63,00 21,00 1323,00

22
Обработка на  дилатационни фуги на сградата при 
корнизите с полиуретанов силиконов  уплътнител

лин.м. 4,50 38,00 171,00

ИЗТОЧНА ФАСАДА КНИГОХРАНИЛИЩЕ

23
Укрепване на мазилката в зоните на разрушение, 
възстановяване на повредени участъци

кв.м. 65,00 9,80 637,00

24
Фасадна боя с цвят по образец на съществуващия (2 
ръце) - оцветяване по проект

кв.м. 115,00 22,50 2587,50

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

25

Обръщане около прозорци отвътре с гипсокартон лепен 
на гипсово лепило, след смяна на дограмата, 
включително шпакловане и боядисване с латекс ( за тела 
I - V )

кв.м. 300,00 14,20 4260,00

26

Обръщане около прозорци отвътре с гипсокартон лепен 
на гипсово лепило, след смяна на дограмата, 
включително шпакловане и боядисване с латекс - за тяло 
VI - книгохранилище)

кв.м. 238,00 14,20 3379,60

НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 3500,00

203192,10

223511,31

268213,57

Забележка: Цените на СМР са по справочника на СЕК.

Общо цена СМР  - с ДДС и включена печалба за строителя

Общо цена СМР - без ДДС

Общо цена СМР - без ДДС, с включена печалба за строителя (10%)
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