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№ Видове работи 
Количест

во 
 Обособена позиция 1. Ремонти в стаи и кабинети  

1. Изстъргване на постна боя от тавани 550 кв.м 
2. Изстъргване на постна боя от стени 550 кв.м 
3. Шпакловка с готова смес при ремонт 1300 кв.м 
4. Грундиране на стени и тавани при ремонт 1300 кв.м 
5. Боядисване с латекс двукратно при ремонт 1800 кв.м 
6. Грундиране на цокли 120 кв.м 
7. Боядисване с алкидна (блажна) боя по стари цокли 120 кв.м 
 Обособена позиция 2. Доставка и монтаж на ПВС и алуминева дограма  

1. Доставка и монтаж на PVC врата при ремонт 1,8 кв.м, вкл. измазване страници 1 бр. 
2. Доставка и монтаж на PVC врата при ремонт 1,4 кв.м, вкл. измазване страници 4 бр. 
3. Доставка и монтаж на PVC врата при ремонт 2,0 кв.м, вкл. измазване страници 8 бр. 
4. Доставка и монтаж на PVC рамка с мрежа против насекоми – 1,50/0,70 м 10 бр. 
5. Доставка и монтаж на алуминиев прозорец с две отваряеми крила при ремонт, 

вкл. измазване страници 
2 кв.м 

6. Доставка и монтаж на  PVC витринен прозорец 2,0 кв.м, вкл. измазване 4 бр. 
7. Уплътняване с полиуретанова пяна 60 м 
8. Изработване и монтаж на метална стълба с дължина 3м и широчина 0,7м 1 бр 
 Обособена позиция 3. Ремонт на покриви  

1. Доставка и монтаж на ПДЧ плоскости – 18 мм 670 кв.м 
2. Направа на вътрешна топлоизолация с перлит – 10 см. 670 кв.м 
3. Полагане на топлоизолационно полиетиленово покритие 670 кв.м 
4. Полагане на полиетиленово покритие 670 кв. м 
5. Разваляне на тухлена зидария на варов разтвор 0,5 куб.м 
6. Хидроизолация на плосък покрив при ремонт, вкл. грундиране 400 кв.м 
7. Демонтаж на стара хидроизолация и извозване на отпадъците 400 кв.м 
8.  Циментова замазка при ремонт на плосък покрив 170 кв. м 

 
 

 


