
№ Инвентаре
н номер Наименование Отчетна 

стойност

Счетоводна 
амортизируе
ма стойност

Процент 
амортиза

ция
I II III IV V VI VII VIII IX X XI Общо Балансова  

стойност
Счетоводната квота се 

пресмята по Ремонт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22
1 45125 ИНТЕНЗИВЕН РЕСПИРАТОР CRIUS V6 

15.6 СЕНЗИТИВЕН ДИСПЛЕЙ  СЕР,№V6-
10613052  МБАЛ

26 800,00 25 996,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 800,00 Балансова стойност - 
Остатъчна стойност / 
Остатъчен срок на годност

0,00

2 45126 ИНТЕНЗИВЕН РЕСПИРАТОР CRIUS V6 
15.6 СЕНЗИТИВЕН ДИСПЛЕЙ  СЕР,№V6-
10620078  МБАЛ

26 800,00 25 996,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 800,00 Балансова стойност - 
Остатъчна стойност / 
Остатъчен срок на годност

0,00

3 45127 ИНТЕНЗИВЕН РЕСПИРАТОР CRIUS V6 
15.6 СЕНЗИТИВЕН ДИСПЛЕЙ  СЕР,№V6-
10717039  МБАЛ

26 800,00 25 996,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 800,00 Балансова стойност - 
Остатъчна стойност / 
Остатъчен срок на годност

0,00

Общо 80 400,00 77 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 400,00 0,00

Счетоводен амортизационен план по месеци
Избрани критерии:
Година: 2020
Офиси:
1-Община Казанлък
В справката са включени активи, изключени от счетоводния план, но с набрано изхабяване и амортизираните активи.

Потребител: ХРИСТИНА ЛАЛЕВА ЖЕКОВА

С отписаните активи: Да
Без сумиране на отписаните активи: Да
*Колоните с данни за периодите след последния период с начислени амортизации са с прогнозни стойности!

Годишна амортизационна квота по месеци

dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 12.11.2020 9:44:03



№
Инвентар
ен номер

Наименование
Отчетна 
стойност

Счетоводна 
амортизируем

а стойност

Процент 
амортиза

ция
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Общо

Балансова 
стойност

Счетоводната квота се 
пресмята по

Ремонт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23
1 45120 Многопараметричен уред за 

извънболн.измерване -МБАЛ
3 378,00 3 276,66 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 191,17 3 186,83 Балансова стойност - 

Остатъчна стойност / 
Остатъчен срок на годност

0,00

2 45121 Многопараметричен уред за 
извънболн.измерване -МБАЛ

3 378,00 3 276,66 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 191,17 3 186,83 Балансова стойност - 
Остатъчна стойност / 
Остатъчен срок на годност

0,00

3 45122 Многопараметричен уред за 
извънболн.измерване -МБАЛ

3 378,00 3 276,66 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 191,17 3 186,83 Балансова стойност - 
Остатъчна стойност / 
Остатъчен срок на годност

0,00

4 45123 Многопараметричен уред за 
извънболн.измерване -МБАЛ

3 378,00 3 276,66 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 191,17 3 186,83 Балансова стойност - 
Остатъчна стойност / 
Остатъчен срок на годност

0,00

5 45124 Многопараметричен уред за 
извънболн.измерване -МБАЛ

3 378,00 3 276,66 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 191,17 3 186,83 Балансова стойност - 
Остатъчна стойност / 
Остатъчен срок на годност

0,00

Общо 16 890,00 16 383,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,55 136,55 136,55 136,55 136,55 136,55 136,55 955,85 15 934,15 0,00

Счетоводен амортизационен план по месеци
Избрани критерии:
Година: 2020
Офиси:
1-Община Казанлък
В справката са включени активи, изключени от счетоводния план, но с набрано изхабяване и амортизираните активи.

Потребител: ХРИСТИНА ЛАЛЕВА ЖЕКОВА

С отписаните активи: Да
Без сумиране на отписаните активи: Да
*Колоните с данни за периодите след последния период с начислени амортизации са с прогнозни стойности!

Годишна амортизационна квота по месеци

dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 12.11.2020 14:32:35



 

 

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н   А К Т 

(УСТАВ) 

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА 
ОТГОВОРНОСТ 

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ" 

 
(Приет с Решение 138/05.10.2000 г. на ОбС - Казанлък,  
изм. с Решение № 260/30.07.2009 г. на ОбС – Казанлък,  
изм. с Решение №863/24.01.2014 г. на ОбС Казанлък,  
изм. с Решение №1160/17.12.2014 г. на ОбС Казанлък,  
изм. с Решение № 292/26.11.2020 г. на ОбС Казанлък) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК 
 
Чл. 1. Наименованието на дружеството е "Многопрофилна болница за активно лечение 
д-р Христо Стамболски" ЕООД. 
Чл. 2. Седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Казанлък, община 
Казанлък, ул. "Старозагорска" № 16. 
Чл. 3. Дружеството се образува за неопределен срок. 
 
 
II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 
 
Чл. 4. Дружеството е с предмет на дейност: Осъществяване на болнична помощ, както 
и извършване на здравни дейности, свързани с обслужването на пациентите. 
 
 
III. СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА 
 
Чл. 5. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Община Казанлък, със 
седалище и адрес на управление ул."Розова долина" № 6, дан.№ BG000817778, ЕИК  
000817778 . 
 
 
IV. УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО 
 
Чл. 6. В Дружеството могат да участват физически и юридически лица: лица, приети за 
съдружници с решение на Едноличния собственик по реда, предвиден в настоящия 
Учредителен акт. 
 
 
V. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ 
 
Чл. 7. (1) Дружеството има капитал в размер на 6 859 314 (шест милиона, осемстотин 
петдесет и девет хиляди триста и четиринадесет лева), съставен, както следва: 

а) 945 000 лв. /деветстотин четиридесет и пет хиляди/ - първоначален капитал, 
внесен при учредяване на дружеството; 

б) 1,85 лв. (един лев и осемдесет и пет стотинки) - внесени в брой, с оглед 
разпоредбата на чл.117 ал.1, предл.2 от ТЗ: 

 0,10 лв.( десет стотинки), внесени в брой,  в изпълнение на  Решение 
взето на заседание, проведено на  28.05.2014 год.на ОбС-Казанлък; 

 0,90 лв. (деветдесет стотинки), внесени в брой,  в изпълнение на  Решение  
взето на заседание, проведено на 17.12.2014 год. ОбС-Казанлък; 

 0,85 лв. (осемдесет и пет стотинки), внесени в брой, съгласно настоящото 
решение; 
     в) 5 914 312,15 лв. (пет милиона деветстотин и четиринадесет хиляди триста и 
дванадесет лева и петнадесет стотинки) под формата на непарични /апортни/ вноски, 
както следва: 
 
 
 



 2 660 817,90 лв. (два милиона шестстотин и шестдесет хиляди осемстотин 
и седемнадесет лева и деветдесет стотинки)  под формата на непарична /апортна/ 
вноска на движими вещи /медицинска апаратура и медицински инструменти/ по 
Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по 
Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013год.“, в изпълнение на проект 
„Реконструкция/обновяване и оборудване на „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. 
Казанлък“ : 

№  Оборудване стойност    (лв.) 

1  Компютърен томограф - 1 бр., модел Optima 
CT520  819 999,60 

2  Видеобронхоскоп - 1 бр., модел Olympus 83 875,20 

3  Дигитален рентгенов апарат графичен - 1 бр., 
модел Universal X Plus LP DR 366 366,00 

4  Мобилен рентгенов апарат (кугел) - 1 бр., модел 
Symply LP 3.5 28 536,00 

5 
Ехограф комбиниран с цветен доплер за 
кардиология - 1 бр., модел Esaote/MyLab 50X 
Vision 

59 880,00 

6  Ехограф за АГО  с цветен доплер - 1 бр., модел 
Esaote/MyLab 50X Vision  65 760,00 

7 
Ехограф комбиниран с цветен доплер за 
отделение по вътрешни болести - 1 бр., модел 
SonoAceR7 

38 400,00 
 

8  ЕЕГ (Електроенцефалограф) - 1 бр., модел 
Neuron-Spectrum-4/EPM 

13 680,00 

9  Холтер за артериално налягане - 1 бр., модел 
ABPM 

3 180,00 

10  Холтер за ритъмни нарушения - 1 бр., модел BTL 
CardioPoint-Holter H300  5 880,00 

11  Кардиомонитори - 2 бр., модел EDAN iM80 14 822,40 
12  Пациентен монитор - 28 бр., модел CareVue 50 49 728,00 
13  Биохимичен анализатор - 1 бр., модел SPIN 640 55 800,00 
14  Хематологичен анализатор - 1 бр., модел Quintus 36 540,00 

15  Кръвногазов анализатор - 1 бр., модел RAPID Lab 
348  20 640,00 

16  Автоматичен коагулометър - 1 бр., модел 
D.C.Analyzer 28 920,00 

17  Респиратори - 2 бр., модел Servo I 117 600,00 

18 
Хирургически инструменти за лапароскопска 
 и конвенционална хирургия - 1 компл., 
производители: Rudolf, Richard Wolf, Erbe

20 028,00 

19  Хемодиализни апарати - 6 бр., модел 4008 S 
Classic  134 748,00 

20  Система за обратна осмоза с 3 броя колони - 1 бр., 
модел Aqua B 46 560,00 

21  Анестезиологични апарати - 2 бр., модел Avance 133 776,00 

22  Анестезиологичен апарат - универсален - 1 бр., 
модел Siesta iTS  105 600,00 

23  Лапароскопски набор апарати за диагностика и 127 607,10 



лечение - 1 компл., модел Olympus

24  Операционна лампа с 2 освет. тела - 1 бр., модел 
iLED 5/3  49 800,00 

25  Операционна лампа с 1 освет. тяло - 1 бр., модел 
iLED 5  30 960,00 

26  Подвижна операционна лампа - 1 бр., модел 
TruLight 5500 Mobile  18 600,00 

27  Операционни маси за хирургия - 2 бр., модел 
ALVO ETIUDA 4-02  71 760,00 

28  Операционна маса за АГО - 1 бр., модел ALVO 
ETIUDA 4-02 35 880,00 

29  Монитор за новородено - 1 бр., модел CareVue 50 2 001,60 
30  Кардиофетален монитор - 4 бр., модел BT-350 14 760,00 
31  Детски пациентен монитор - 1 бр., модел S90 2 976,00 
32  Ултразвуков инхалатор - 1 бр., модел F - 208.00 2 274,00 
33  Кувьоз - 1 бр., модел Thermocare Vita 36 000,00 
34  Електромиограф - 1 бр., модел Neuron-MEP-4 17 880,00 
  ОБЩА БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ: 2 660 817,90 
 
 585 669.08 лв. (петстотин осемдесет и пет хиляди, шестстотин шестдесет и девет 

лева и осем стотинки) под формата на непарична /апортна/ вноска, представляваща 
балансовата стойност на всички придобити активи в резултат на изпълнените 
строително-монтажни работи,в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова 
помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма „Регионално развитие 
2007 - 2013г.” за реализацията на проект „Реконструкция/ обновяване и оборудване на 
МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“:  

ПРОТОКОЛ №1    
Описание ед.мярка Изпълнено СМР от 

началото на строежа 
включително 
настоящия месец 
количество Стойност

/лева/ 

І. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"       
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ       
Демонтаж на съществуващи вътрешни врати бр. 40,00 279,20 

Демонтаж на леки преградни стени бр. 3,00 17,64 
Демонтаж на дървени двукатни прозорзи с 
надстройка 

бр. 38,00 264,48 

Разбиване на съществуваща тухлена зидария с 
дебелина12 см. 

м2 26,00 180,96 

Просичане и разширяване на отвори в зидария с 
дебелина 25см. 

м3 5,00 228,10 

Демонтаж на съществуваща фаянсова облицовка м2 473,00 1 508,87 



Демонтаж на съществуваща настилка от подова 
керамика 

м2 157,00 500,83 

Демонтаж на съществуваща настилка от балатум м2 43,00 86,43 
Сваляне на съществуващо покритие от 
полимерна боя (латекс) от стени и тавани 

м2 1 320,00 3 880,80 

Сваляне на съществуващо покритие от блажна 
боя от стени и тавани 

м2 347,00 1 259,61 

Изчукване на съществуващи компрометирани 
мазилки по стени и тавани 

м2 399,00 1 635,90 

Извозване на строителни отпадъци от обекта м3 68,00 1 683,00 
Нови преградни стени от газобетонови блокчета 
с дебелина на стената 12.5 см. на тънка фуга на 
лепилен разтвор - клас на якост на натиск В 2.5 
МРа, клас на плътност D= 500 кг/м3 

м2 55,00 1 924,45 

Нови преградни стени от газобетонови блокчета 
с дебелина на стената 25 см. на тънка фуга на 
лепилен разтвор - клас на якост на натиск В 2.5 
МРа, клас на плътност D= 500 кг/м3 

м3 2,50 502,90 

Оформяне на страници на прозорци,  от 
влагоустойчив гипсокартон при подмяна на 
дограмата 

м2 26,00 1 190,80 

Двукрил .прозорец с отваряне на  крилата, -  на 
странична вертикална ос  и с неотваряема  
надстройка, изработени от петкамерни РVС 
профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат 
термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява 
общ коефициент на топлопреминаване на 
профилите и стъклопакета U обоб. ≤1.70W/m2K 
.Прозорецът да е комплектован с външна 
подпрозоречни поли от РVС профил с взета от 
мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре 
към помещението се изработва подпрозоречен 
плот от MDF плоскости с крайно покритие, 
позволяващо влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, 
използувани в здравните сгради. Страниците на 
прозореца към помещението се оформят с 
листов гипсокартон Задължителни мерки от 
място! ТИПОРАЗМЕР 150 /130 + 70СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ П1 - 14 бр.  /Реален размер на 
прозорците 131/195./ 

м2 35,70 5 176,86 



Външна регулируема слънцезащитна ролетна 
щора, изработена от ламели с РVС покритие, 
позволяващо измиване и дезинфекциране с 
разтвори и дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради, комбинирана с ролетна щора 
против комари. Механизъм за регулиране на 
щората отвътре, от страната на помещението при 
затворен прозорец. Задължително да се вземат 
мерки от място след монтаж на новата дограма и 
на подпрозоречната външна пола.  
ТИПОРАЗМЕР 140/200СМ.  ОЗНАЧЕНИЕ Р1,  
К*1 - 18 бр. /Реален размер на щорите 127/192./ 

м2 31,72 4 112,18 

Двукрил .прозорец с комбинирано отваряне на  
крилата, -  на странична вертикална ос и долна 
хоризонтална ос  и с неотваряема  надстройка, 
изработени от петкамерни РVС профили, 
остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен 
мост. Прозорецът трябва да осигурява общ 
коефициент на топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. ≤1.70W/m2K 
.Прозорецът да е комплектован с външна 
подпрозоречни поли от РVС профил с взета от 
мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре 
към помещението се изработва подпрозоречен 
плот от MDF плоскости с крайно покритие, 
позволяващо влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, 
използувани в здравните сгради. Страниците на 
прозореца към помещението се оформят с 
листов гипсокартон Задължителни мерки от 
място! ТИПОРАЗМЕР 150 /130 + 70СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ П1 12 бр. /Реален размер на 
прозорците 131/195./ 

  30,60 4 437,31 

Външна регулируема слънцезащитна ролетна 
щора, изработена от ламели с РVС покритие, 
позволяващо измиване и дезинфекциране с 
разтвори и дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради, комбинирана с ролетна щора 
против комари. Механизъм за регулиране на 
щората отвътре, от страната на помещението при 
затворен прозорец. Задължително да се вземат 
мерки от място след монтаж на новата дограма и 
на подпрозоречната външна пола..  
ТИПОРАЗМЕР 140/200СМ.  ОЗНАЧЕНИЕ Р1,  
К*1 14 бр. /Реален размер на щорите  127/192./ 

  29,28 3 795,86 



Двукрил .прозорец с комбинирано отваряне на  
крилата, -  на странична вертикална ос и долна 
хоризонтална ос  и с неотваряема  надстройка, 
изработени от петкамерни РVС профили, 
остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен 
мост. Прозорецът трябва да осигурява общ 
коефициент на топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. ≤1.70W/m2K 
.Прозорецът да е комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС профил с проверена 
от място  ширина не по- малко от 20 см. От 
вътре към помещението се изработва 
подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно 
покритие, позволяващо влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, 
използувани в здравните сгради. Страниците на 
прозореца към помещението се оформят с 
листов гипсокартон Задължителни мерки от 
място! ТИПОРАЗМЕР 160 /130 + 70СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ П2 - бр.1 /Реален размер на 
прозорецз 140/195./ 

  2,73 395,88 

Двукрил .прозорец с комбинирано отваряне на  
крилата, -  на странична вертикална ос и долна 
хоризонтална ос  и с неотваряема  надстройка, 
изработени от петкамерни РVС профили, 
остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен 
мост. Прозорецът трябва да осигурява общ 
коефициент на топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. ≤1.70W/m2K 
.Прозорецът да е комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС профил с проверена 
от място  ширина не по- малко от 20 см. От 
вътре към помещението се изработва 
подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно 
покритие, позволяващо влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, 
използувани в здравните сгради. Страниците на 
прозореца към помещението се оформят с 
листов гипсокартон Задължителни мерки от 
място!  При монтажа на дограмата се съчетават 
двата прозореца един до друг.ТИПОРАЗМЕР 
120 /130 + 70СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П3 -2бр. /Реален 
размер на съчетания прозорец 220/195./ 

  4,29 622,09 



Външна регулируема слънцезащитна ролетна 
щора, изработена от ламели с РVС покритие, 
позволяващо измиване и дезинфекциране с 
разтвори и дезифектанти, използвани в 
здравните сгради, комбинирава с ролетна щора 
против комари. Механизъм за регулиране на 
щората отвътре, от страната на помещението при 
затворен прозорец. Задължително да се вземат 
мерки от място след монтаж на новата дограма и 
на подпрозоречната външна 
пола..ТИПОРАЗМЕР 150/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ 
Р2,  К*2 1бр. /Реален размер на щората 136/192./ 

  2,61 338,36 

Външна регулируема слънцезащитна ролетна 
щора, изработена от ламели с РVС покритие, 
позволяващо измиване и дезинфекциране с 
разтвори и дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради, комбинирава с ролетна щора 
против комари. Механизъм за регулиране на 
щората отвътре, от страната на помещението при 
затворен прозорец. Задължително да се вземат 
мерки от място след монтаж на новата дограма и 
на подпрозоречната външна пола. 
ТИПОРАЗМЕР 115/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ Р3,  
К*3 2 бр. /Реален общ размер на щорите 
216/192./ 

  4,15 538,01 

Трикрил прозорец със средна отваряема част и 
странични неотваряеми крила  с комбинирано 
отваряне на  крилото, -  на странична вертикална 
ос и долна хоризонтална ос  и с неотваряема  
надстройка, изработени от петкамерни РVС 
профили, остъклени със стъклопакет с прекъснат 
термичен мост. Прозорецът трябва да осигурява 
общ коефициент на топлопреминаване на 
профилите и стъклопакета U обоб. ≤1.70W/m2K 
.Прозорецът да е комплектован с външна 
подпрозоречни поли от РVС профил с взета от 
мярка ширина не по- малко от 20 см. От вътре 
към помещението се изработва подпрозоречен 
плот от MDF плоскости с крайно покритие, 
позволяващо влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, 
използувани в здравните сгради. Страниците на 
прозореца към помещението се оформят с 
листов гипсокартон Задължителни мерки от 
място! ТИПОРАЗМЕР 3х80/130 + 70СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ П4 7 бр. /Реален размер на 
прозорците 228/209./ 

  33,36 4 837,53 



Двукрил .прозорец с комбинирано отваряне на  
крилата, -  на странична вертикална ос и долна 
хоризонтална ос  и с неотваряема  надстройка, 
изработени от петкамерни РVС профили, 
остъклени със стъклопакет с прекъснат термичен 
мост. Прозорецът трябва да осигурява общ 
коефициент на топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. ≤1.70W/m2K 
.Прозорецът да е комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС профил с проверена 
от място  ширина не по- малко от 20 см. От 
вътре към помещението се изработва 
подпрозоречен плот от MDF плоскости с крайно 
покритие, позволяващо влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и дезинфектанти, 
използувани в здравните сгради. Страниците на 
прозореца към помещението се оформят с 
листов гипсокартон Задължителни мерки от 
място! ТИПОРАЗМЕР 160 /130 + 70СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ П2 2 бр. /Реален размер на 
прозорците 178/198./ 

  7,05 1 022,32 

 Ролетна щора против комари. . Задължително да 
се вземат мерки от място след монтаж на новата 
дограма и на подпрозоречната външна пола..  
ТИПОРАЗМЕР 230/200СМ.  ОЗНАЧЕНИЕ    К*4 
- 7 бр. /Реален размер на щорите 70/120./ 

  5,88 257,66 

Oбщо част АРХИТЕКТУРА     42 413,39
        
ІІ- ЧАСТ В и К       
ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК КЪМ РОДИЛНО 
ОТДЕЛЕНИЕ 

      

Водопровод       
Демонтаж       
Поцинковани тръби ф1/2" м 21,00 42,21 
Също ф3/4" м 80,00 160,80 
Смесителна батерия за тоалетна мивка бр. 12,00 63,12 

Смесителна батерия за душ бр. 1,00 5,26 

Бойлер 50л бр. 2,00 20,10 

Чугунени тръби ф100 м 4,00 24,76 

Железни тръби ф50 м 10,00 54,10 

PVC тръби ф50 м 5,00 13,00 

Клозетно седало  бр. 1,00 8,00 

Тоалетна мивка бр. 7,00 56,00 
Мивка алпака бр. 6,00 48,00 



ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА      
Поцинковани тръби ф1/2" м 5,00 10,05 
Също ф3/4" /верт.клонове/ м 9,00 18,09 
Полипропиленови тръби ф20 м 15,00 30,00 
Смесителна батерия за тоалетна мивка бр. 4,00 21,04 
Демонтаж      
PVC тръби ф50 м 10,00 26,00 
Тоалетна мивка бр. 4,00 32,00 
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА      
Поцинковани тръби ф1/2" м 5,00 10,00 
Смесителна батерия за тоалетна мивка бр. 2,00 10,00 
Железни тръби ф50 м 5,00 10,00 
Тоалетна мивка бр. 2,00 16,00 
ПОМЕЩЕНИЯ №№8 И 13-I ВЪТРЕШНО 
ОТДЕЛЕНИЕ 

     

Смесителна батерия за тоалетна мивка бр. 2,00 10,52 
Тоалетна мивка бр. 2,00 16,00 
ОБЩО ЧАСТ ВиК     705,05 
        
ІV. Част ИМГ ТМО       
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА       
Демонтаж на МВМГ бр. 8,00 180,00 
Демонтаж (открит) на медна тръба м 80,00 128,00 
РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ     0,00 
Демонтаж на МВМГ бр. 18,00 162,00 
Демонтаж (открит) на медна тръба м 95,00 152,00 
Общо за част ИМГ ТМО     622,00 
V. Част ОВК       
ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК КЪМ РОДИЛНО 
ОТДЕЛЕНИЕ 

      

               Демонтажни работи       
Демонтаж на чугунени радиатори стар модел 
600/200 мм 

бр 19,00 997,50 

Демонтаж радиаторни връзки ½” мл 40,00 210,00 
Демонтаж радиаторни конзоли бр 40,00 63,20 
                          Демонтажни работи      
Демонтаж на панелни  радиатори-двупанелни L= 
1000 мм 

бр 7,00 294,00 

Демонтаж на радиаторни връзки ½” мл 20,00 105,00 
Демонтаж на вертикални щрангове ¾” мл 15,00 78,75 
Демонтаж обезвъздушителна тръба ½” мл 15,00 78,75 
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА 
ДИАГНОСТИКА 

     

                            Демонтажни работи      
Демонтаж на чугунени радиатори бр 16,00 840,00 
Демонтаж на радиаторни връзки ½” мл 50,00 262,50 



общо за част ОВК     2 929,70 
        
ІІІ. Част ЕЛЕКТРО       
Доставка и полагане на гофр. РVС тръба 16мм м 220,00 539,00 
Доставка и полагане на гофр. РVС тръба 23мм м 90,00 238,50 
Доставка и полагане на гофр. РVС тръба 16мм м 132,00 323,40 
Доставка и полагане на гофр. РVС тръба 23мм м 240,00 636,00 

Доставка и полагане на гофр. РVС тръба 29мм м 10,00 29,00 
Доставка и изтегляне проводник СВТ 2х1,5мм2 м 12,00 29,16 
Доставка и изтегляне проводник СВТ 3х1,5мм2 м 120,00 348,00 
Доставка и изтегляне проводник СВТ 3х2,5мм2 м 240,00 895,20 
Доставка и изтегляне проводник СВТ 3х10мм2 м 10,00 346,80 
Доставка и полагане на гофр. РVС тръба 16мм м 1 220,00 3 196,40 
Доставка и полагане на гофр. РVС тръба 23мм м 1 004,00 2 710,80 
Доставка и полагане на гофр. РVС тръба 29мм м 50,00 169,00 
Доставка и полагане РVС тръба 50мм м 60,00 304,20 
Доставка и изтегляне проводник СВТ 2х1,5мм2 м 170,00 413,10 
Доставка и изтегляне проводник СВТ 3х1,5мм2 м 1 050,00 3 045,00 
Доставка и изтегляне проводник СВТ 3х2,5мм2 м 850,00 3 170,50 
Доставка и изтегляне проводник СВТ 5х2,5мм2 м 86,00 441,18 
Доставка и изтегляне проводник СВТ 3х4мм2 м 68,00 402,56 
Доставка и изтегляне проводник СВТ 5х6мм2 м 50,00 597,00 
Доставка и изтегляне проводник СВТ 5х35мм2 м 60,00 3 539,40 
Доставка и полагане на гофр. РVС тръба 16мм м 595,00 1 558,90 
Доставка и полагане на гофр. РVС тръба 23мм м 400,00 1 080,00 
Доставка и полагане РVС тръба 50мм м 120,00 608,40 
Доставка и изтегляне проводник СВТ 2х1,5мм2 м 55,00 133,65 
Доставка и изтегляне проводник СВТ 3х1,5мм2 м 540,00 1 566,00 
Доставка и изтегляне проводник СВТ 3х2,5мм2 м 400,00 1 492,00 
Доставка и изтегляне проводник СВТ 5х16мм2 м 60,00 1 635,00 
Доставка и изтегляне проводник СВТ 5х35мм2 м 60,00 2 916,60 
Общо за част ЕЛЕКТРО     32 364,75
СУМА:     79 034,89
    ДДС:     15 806,98
ОБЩО ВСИЧКО:     94 841,86
 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №2 
 

Описание 

 
 

ед. 
мярка 

Извършено СМР за 
месеца 

количество Стойност 
/лева/ 

І. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"       
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ       
Демонтаж на съществуващи вътрешни 
врати 

бр. 3,00 20,94 

Просичане и разширяване на отвори в 
зидария с дебелина 25см. 

м3 1,50 68,43 

Демонтаж на съществуваща фаянсова 
облицовка 

м2 40,00 127,60 

Демонтаж на съществуваща настилка от 
подова керамика 

м2 70,00 223,30 

Сваляне на съществуващо покритие от 
полимерна боя (латекс) от стени и тавани 

м2 339,00 996,66 

Събиране и изнасяне на строителни 
отпадъци 

м3 17,10 436,39 

Извозване на строителни отпадъци от 
обекта 

м3 17,10 423,23 

Демонтаж на желязна решетка   кг 55,00 55,55 
        
НОВИ ВИДОВЕ АРХИТЕКТУРНО - 
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 

      

ЗИДАРСКИ РАБОТИ       
Нови преградни стени от газобетонови 
блокчета с дебелина на стената 12.5 см. на 
тънка фуга на лепилен разтвор - клас на 
якост на натиск В 2.5 МРа, клас на 
плътност D= 500 кг/м3 

м2 12,85 449,62 

Нови преградни стени от газобетонови 
блокчета с дебелина на стената 25 см. на 
тънка фуга на лепилен разтвор - клас на 
якост на натиск В 2.5 МРа, клас на 
плътност D= 500 кг/м3 

м3 0,95 191,10 

Монтажни щурцове над отвори с дължина 
над 1.50 м. 

м3 0,50 74,68 

Модулен окачен таван от гладки минерал 
фазерни пана с р-р 600/600 мм, 
обработени с антистатично и 
антибактерицидно повърхностно 
покритие, вкл. скарата за окачване 

м2 117,95 4 283,94 

Също, но с влагоустойчиви пана м2 25,45 999,93 
 
 

      



ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ 
Антистатична, компактна, без фуги РVС 
облицовка на базата на винил с 
полиуретаново покритие на повърхността, 
обработена срещу бактерии и гъбични 
образования-устойчива на химикали и 
дезинфекционни разтвори, подходяща за 
болнични заведения, вкл. скарата за 
окачване 

м2 437,54 19 636,80 

Стандартен профил за преход между 
окачен таван и стени 

м1 162,74 781,15 

Облицовка от гладки фаянсови плочи І-во 
качество на лепилен разтвор 

м2 113,85 4 437,87 

РVС ъгли за оформяне на ръбове при 
фаянсова облицовка 

м1 34,50 200,10 

Оформяне на вертикални комуникации, 
преминаващии, преминаващи през етажа 
от влагоустойчив гипсокартон на метална 
конструкция 

м2 35,65 1 368,60 

Оформяне на страници на прозорци,  от 
влагоустойчив гипсокартон при подмяна 
на дограмата 

м2 3,90 178,62 

Подпрозоречни плотове от гранитни 
плочи с деб. 2 см. на масивна основа 

м2 9,05 515,76 

        
МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ       
Изпълнение на финна циментова мазилка 
и грунд, като основа за полагане на 
Антистатична, компактна, без фуги РVС 
облицовка  или фаянсова облицовка 

м2 585,37 6 731,76 

Изпълнение на финна циментова мазилка 
и грунд, като основа за полагане на 
гипсова шпакловка и грунд под 
антибактерицидна вододисперсна 
полимерна боя 

м2 1 866,66 21 466,59 

Полагане на гипсова шпакловка под 
антибактерицидна вододисперсна 
полимерна боя 

м2 1 866,66 15 493,28 

Нова мазилка - вароциментова по 
компрометирани участъци на същ. 
мазилка  

м2 579,60 5 419,26 

Двукомпонентно покритие по стени на 
базата на модифицирана епоксидна смола, 
устойчиво на на химикали и 
дезинфекционни разтвори, без остатъчна 
миризма 

м2 141,81 6 381,45 

  
 
 

      



НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ       
Настилка от плочи нехлъзгащ гранитогрес 
на лепило 

м2 367,00 15 524,10 

Цокъл (первази)от плочи нехлъзгащ 
гранитогрес 

м2 34,48 2 641,17 

Компактна, антистатична, безфугова РVС 
листова  настилка на базата на винил с 
полиуретаново покритие на повърхността, 
обработена срещу бактерии и гъбични 
образования –износоустойчива, устойчива 
на изтриване-0.14мм по EN660(клас на 
износоустойчивост К5) устойчива на 
химикали и дезинфекционни разтвори, 
подходяща за болнични заведения, без 
остатъчна миризма-положена върху 
съществуваща венецианска мозайка  Да се 
комбинира с мрежа от медни ленти, като 
се достига общо за настилката 
изолационно съпротивление от 104 -106 
ома. Преходът от под към стени се 
осъществява чрез холкер 

м2 106,59 10 394,66 

Също, но без мрежа от медни ленти м2 16,02 1 252,92 
Полагане на стандартен профил - холкер 
за преход между подово и стенно 
покритие при антистатичните покрития 

м1 97,06 842,48 

Стандартен профил за завършване на 
антистатично стенно покритие 

м1 97,06 1 027,87 

Почистване, изцикляне и рехабилитиране 
на съществуващата настилка от 
монолитна мозайка 

м2 210,45 8 838,90 

Полагане на фина саморазливна 
изравнителна циментова замазка под 
настилки 

м2 489,61 4 817,76 

Алуминиеви профили за оформяне на 
преходи при смяна на вида на настилката 

м1 37,30 418,51 

        
БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ       
Грундиране на стени и тавани под 
вододисперсна полимерна боя 

м2 1 960,99 3 510,17 

Боядисване с антибактерицидна 
вододисперсна полимерна боя по стени и 
тавани 

м2 1 960,99 11 275,69 

        
СТРОИТЕЛНО - ЖЕЛЕЗАРСКИ 
РАБОТИ 

      

Доставка и монтаж на защитна стенна ръкохватка 
от метален профил със защитно покритие с 
височина 20-25 см., монтирана по дългите страни 
на коридора на височина не по-малко от 0.70 м. от 
готов под 

м1 105,00 2 684,85 



      
СТОЛАРСКИ РАБОТИ       
ВЪТРЕШНИ  ВРАТИ        
Вътрешна плътна двукрила  Al врата, с 
тясно и широко крило  с размери 140 
(95+45) /210 см. -Да се монтира защитна 
ръкохватка, задвижваща бравата. 
Задължително да се вземаг мерки от място 
при изпълнено ново подово покритие в 
помещенията! ТИПОРАЗМЕР 140/210СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ В2 2 бр. 

м2 5,84 942,11 

Вътрешна плътна двукрила летяща  Al 
врата, с тясно и широко крило  с размери 
140 (95+45) /210 см. Да се предвиди 
механизъм за задържане на вратата в 
отворено и в затворено положение. -Да се 
монтира защитна ръкохватка, задвижваща 
бравата.  Задължително да се вземаг 
мерки от място при изпълнено ново 
подово покритие в помещенията! 
ТИПОРАЗМЕР 140/210СМ. ОЗНАЧЕНИЕ 
В3 1 бр. 

м2 2,92 471,05 

Вътрешна, изцяло остъклена със 
стъклопакет с прозрачно стъкло  двукрила 
летяща  Al врата, с тясно и широко крило  
с размери 140 (95+45) /210 см. Да се 
предвиди механизъм за задържане на 
вратата в отворено и в затворено 
положение. -Да се монтира защитна 
ръкохватка, задвижваща бравата. 
Задължително да се вземаг мерки от място 
при изпълнено ново подово покритие в 
помещенията! ТИПОРАЗМЕР 140/210СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ В4 3 бр. 

м2 8,76 1 413,16 

Вътрешна плътна еднокрила   Al врата,   с 
размери 90 /210 см. -Задължително да се 
вземаг мерки от място при изпълнено 
ново подово покритие в помещенията!  Да 
се предвиди секретна брава за 
помещението на операционния екип  
ТИПОРАЗМЕР 90/210СМ. ОЗНАЧЕНИЕ 
В5 - 4бр. 

м2 7,56 1 219,58 

Вътрешна плътна еднокрила   Al врата,   с 
размери 70 /200 см. Задължително да се 
вземаг мерки от място при изпълнено 
ново подово покритие в помещенията!   
ТИПОРАЗМЕР 70/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ 
В8 - 1 бр. 

м2 1,40 225,85 



Вътрешна плътна еднокрила плъзгаща се   
Al врата,   с размери 70 /200 см. 
Задължително да се вземаг мерки от място 
при изпълнено ново подово покритие в 
помещенията!   ТИПОРАЗМЕР 70/200СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ В9 - 2 бр. 

м2 2,80 451,70 

Вътрешна изцяло остъклена със 
стъклопакет с прозрачно стъкло  
еднокрила плъзгаща се   Al врата,   с 
размери 90 /210см. Механизъм за 
заключване на вратата.Задължително да 
се вземаг мерки от място при изпълнено 
ново подово покритие в помещенията!   
ТИПОРАЗМЕР 70/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ 
В10 - 1 бр. 

м2 1,89 304,89 

Вътрешна изцяло остъклена  със 
стъклопакет с матирано  стъкло  двукрила 
Al врата,комбинирана с неотваряема 
витрина с надстройка,   с размери 
240/210+90см. Вратата е самозатваряща 
се, с димоуплътнени крила и брава тип 
"Антипаник" Да се монтира защитна 
ръкохватка, задвижваща бравата. 
Задължително да се вземаг мерки от място 
при изпълнено ново подово покритие в 
помещенията! ТИПОРАЗМЕР 
240/210+90СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ3 1 бр. 

м2 7,20 1 422,29 

Вътрешна изцяло остъклена  със 
стъклопакет с матирано  стъкло  двукрила 
Al врата,комбинирана с с надстройка,   с 
размери 160/210+90см. Вратата е 
самозатваряща се, с димоуплътнени крила 
и брава тип "Антипаник" Да се монтира 
защитна ръкохватка, задвижваща бравата. 
Задължително да се вземаг мерки от място 
! ТИПОРАЗМЕР 160/210+90СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ ВВ6 - 1 бр. 

м2 4,80 948,19 

Параванна преграда, изработена от  РVС 
профили и остъклена със стъклопакет с  
матирано стъкло 6 мм.  с размер 200/160 
см. . Преградата да се монтира на 10 см. 
от ниво готов под. ТИПОРАЗМЕР 200/ 
160СМ.  ОЗНАЧЕНИЕ ПП3 - 2 бр. 

м2 6,40 565,31 

Параванна преграда, изработена от  РVС 
профили и остъклена със стъклопакет с  
матирано стъкло 6 мм.  с размер 200/160 
см. Преградата да се монтира на 10 см. от 
ниво готов под.  ТИПОРАЗМЕР 85/ 
160СМ.  ОЗНАЧЕНИЕ ПП3 - 2 бр. 

м2 2,72 240,26 

        



ПРОЗОРЦИ И ЩОРИ       
Външна регулируема слънцезащитна 
ролетна щора, изработена от ламели с 
РVС покритие, позволяващо измиване и 
дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в здравните 
сгради, комбинирава с ролетна щора 
против комари. Механизъм за регулиране 
на щората отвътре, от страната на 
помещението при затворен прозорец. 
Задължително да се вземат мерки от място 
след монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола..  
ТИПОРАЗМЕР 140/200СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ Р1,  К*1 - 18 бр. 

м2 14,00 1 814,96 

Вътрешен двукрил прозорец с плъзгащи 
се крила, изработен от РVС профили и 
остъклен със стъклопакет с  прозрачно 
стъкло с размер 150  (2 бр. по 90 см.)  /90 
см. .Прозорецът да се комплектова  с 2 бр. 
подпрозоречни поли от РVС профил с 
взета от мярка ширина не по- малко от 20 
см.  Задължително да се вземат мерки от 
място!   ТИПОРАЗМЕР 15090СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ ПП1 - 2 бр. 

м2 2,70 391,53 

Вътрешен прозорец  - витрина, изработен 
от РVС профили и остъклен със 
стъклопакет с  прозрачно стъкло с размер 
200/90 см. .Прозорецът да се комплектова  
с 2 бр. подпрозоречни поли от РVС 
профил с взета от мярка ширина не по- 
малко от 20 см.  Задължително да се 
вземат мерки от място!   ТИПОРАЗМЕР 
200/ 90СМ.  ОЗНАЧЕНИЕ ПП2 

м2 3,60 522,04 

     
РАЗНИ     
ЧАСТ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ"     
Изработка, доставка и монтаж на 
Вътрешна еднокрила врата с  рамково 
крило с отвори затворени с табли , 
изработена от масивен дървен иглолистен 
материал. Вратата се изпълнява с 
лъчезащитно покритие от оловен лист, 
положен включително по касата и 
первазите на вратата, с дебелина на 
листовото покритие в съответствие с 
указанията на проекта по част 
"Лъчезащита" Повърхностна обработка - 
боядисване с автоемайллак за метал. 

  1,40 295,65 



Вратата да се оборудва със секретна 
брава, с дръжка за отваряне само от 
едната страна и фиксирана метална топка 
от другата Задължителни мерки от място!  
ТИПОРАЗМЕР 70/200 СМ ОЗНАЧЕНИЕ  
-НВ1 1 бр. 

Изработка, доставка и монтаж на 
вътрешна еднокрила врата с  рамково 
крило с отвори затворени с табли , 
изработена от масивен дървен иглолистен 
материал. Вратата се изпълнява с 
лъчезащитно покритие от оловен лист, 
положен включително по касата и 
первазите на вратата, с дебелина на 
листовото покритие в съответствие с 
указанията на проекта по част 
"Лъчезащита" Повърхностна обработка - 
боядисване с автоемайллак за метал. 
Вратата да се оборудва със секретна 
брава, с дръжка за отваряне само от 
едната страна и фиксирана метална топка 
от другата ТИПОРАЗМЕР 80/210 СМ 
ОЗНАЧЕНИЕ  -НВ2 1 бр. 

  1,68 354,78 

Изработка, доставка и монтаж на 
Вътрешна еднокрила врата с  рамково 
крило с отвори затворени с табли , 
изработена от МDF плоскости, с 
прокритие- фолио, позволяващо влажно 
почистване и дезинфекциране с разтвори, 
използувани в болничните сгради 
Задължителни мерки от място!   
ТИПОРАЗМЕР  80/210 СМ ОЗНАЧЕНИЕ  
-НВ3 1 бр. 

  1,68 354,78 

Изработка, доставка и монтаж на Вътрешна 
еднокрила врата с  рамково крило с отвори 
затворени с табли , изработена от масивен 
дървен иглолистен материал. Вратата се 
изпълнява с лъчезащитно покритие от оловен 
лист, положен включително по касата и 
первазите на вратата, с дебелина на листовото 
покритие в съответствие с указанията на 
проекта по част "Лъчезащита" Повърхностна 
обработка - боядисване с автоемайллак за 
метал. Вратата да се оборудва със секретна 
брава, с дръжка за отваряне само от едната 
страна и фиксирана метална топка от другата 
ТИПОРАЗМЕР  90/210 СМ     ОЗНАЧЕНИЕ 
НВ4 1 бр. 

  1,80 380,12 



Изработка, доставка и монтаж на 
Вътрешна двукрила врата (тясно и 
широко крило) с  рамкови крила, с отвори 
затворени с табли , изработена от масивен 
дървен иглолистен материал. Вратата се 
изпълнява с лъчезащитно покритие от 
оловен лист, положен включително по 
касата и первазите на вратата, с дебелина 
на листовото покритие в съответствие с 
указанията на проекта по част 
"Лъчезащита" Повърхностна обработка - 
боядисване с автоемайллак за метал. 
Вратата да се оборудва със секретна 
брава, с дръжка за отваряне само от 
едната страна и фиксирана метална топка 
от другата. ТИПОРАЗМЕР 130/210 СМ    
ОЗНАЧЕНИЕ НВ5 1 бр. 

  2,60 549,07 

Изработка, доставка и монтаж на 
Вътрешна еднокрила врата с  рамково 
крило с отвори затворени с табли , 
изработена от МDF плоскости, с 
прокритие- фолио, позволяващо влажно 
почистване и дезинфекциране с разтвори, 
използувани в болничните сгради 
Задължителни мерки от място! 
ТИПОРАЗМЕР  90/210  СМ ОЗНАЧЕНИЕ  
-НВ6 1 бр. 

  1,80 380,12 

Реставрация на вътрешна еднокрила врата 
с лъчезащитно покритие от оловен лист, 
положен включително по касата и 
первазите на вратата - по указания в 
проекта по част "Лъчезащита". След 
оценка на съответствието на защитните 
функции на вратата на изискванията в 
съответствие с параметрите на новата 
апаратура при необходимост се изпълнява 
допълнително ново защитно покритие с 
оловен лист, вкл. по касата и первазите на 
вратата. Повърхностна обработка - 
боядисване с автоемайллак за метал. 
Вратата да се оборудва със секретна 
брава, с дръжка за отваряне само от 
едната страна и фиксирана метална топка 
от другата ТИПОРАЗМЕР 70/200 СМ 
ОЗНАЧЕНИЕ РВ1* 1 бр. 

  1,40 295,65 



Реставрация на вътрешна еднокрила врата 
с лъчезащитно покритие от оловен лист, 
положен включително по касата и 
первазите на вратата - по указания в 
проекта по част "Лъчезащита". След 
оценка на съответствието на защитните 
функции на вратата на изискванията в 
съответствие с параметрите на новата 
апаратура при необходимост се изпълнява 
допълнително ново защитно покритие с 
оловен лист, вкл. по касата и первазите на 
вратата. Повърхностна обработка - 
боядисване с автоемайллак за метал. 
Вратата да се оборудва със секретна 
брава, с дръжка за отваряне само от 
едната страна и фиксирана метална топка 
от другата страна.  ТИПОРАЗМЕР 80/210 
СМ ОЗНАЧЕНИЕ РВ2 1 бр. 

  1,60 307,23 

Реставрация на вътрешна двукрила ( с 
тясно и широко крило) врата с 
лъчезащитно покритие от оловен лист, 
положен включително по касата и 
первазите на вратата - по указания в 
проекта по част "Лъчезащита". След 
оценка на съответствието на защитните 
функции на вратата на изискванията в 
съответствие с параметрите на новата 
апаратура при необходимост се изпълнява 
допълнително ново защитно покритие с 
оловен лист, вкл. по касата и первазите на 
вратата. Повърхностна обработка - 
боядисване с автоемайллак за метал. 
Вратата да се оборудва със секретна 
брава, с дръжка за отваряне само от 
едната страна и фиксирана метална топка 
от другата страна.  ТИПОРАЗМЕР 
130/210 СМ ОЗНАЧЕНИЕ РВ5* 1 бр. 

  2,60 499,25 

Двукрила Al врата, комбинирана с 
неотваряема  надстройка, остъклени с 6 
мм. прозрачно стъкло  с размери 200/210 
+90 см. Вратата е самозатваряща се, с 
димоу плътнени крила и брава тип 
"Антипаник" Врпатата се монтира  
непосредствено до конструктивна фуга 
между бл.ок "Б" и блок "А"  
ТИПОРАЗМЕР 200 /210 + 90СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ ВВ1 1 бр. 

  5,80 935,66 



Вътрешна плътна еднокрила Al врата, с 
размери 100/210 см. -.Врата на  
стълбищната клетка  се изпълнява 
самозатваряща се, с димоуплътнено 
крило, с брава тип "Антипаник" Врпатата 
се монтира  непосредствено до 
конструктивна фуга и касата й се състои 
от две части. Задължителни мерки от 
място! ТИПОРАЗМЕР 100 /210 СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ ВВ2 1 бр. 

  2,10 414,83 

Външна регулируема слънцезащитна 
ролетна щора, изработена от ламели с 
РVС покритие, позволяващо измиване и 
дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в здравните 
сгради, комбинирава с ролетна щора 
против комари. Механизъм за регулиране 
на щората отвътре, от страната на 
помещението при затворен прозорец. 
Задължително да се вземат мерки от място 
след монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола..  
ТИПОРАЗМЕР 140/200СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ Р1,  К*1 14 бр. 

  6,21 805,06 

Изработка , доставка и монтаж на 
вътрешен неотваряем защитен  прозорец, 
състоящ се от лъчезащитена рамка и 
специално лъчезащитно стъкло по 
изчисления и указания на проекта по част 
"Лъчезащита" с размер 200/80 см. 
Задължителни мерки от място! 
ТИПОРАЗМЕР 100/80 СМ. ОЗНАЧЕНИЕ 
НП1 1 бр. 

  0,80 116,01 

Реставрация на вътрешен неотваряем 
защитен прозорец с размери 60 / 40 см. Да 
се извърши задължителна проверка на 
съответствието на лъчезащитните 
качества на прозореца в сравнение с 
изискванията за новата апаратура. В 
случай на несъответствие да се прецени, 
дали да се предприемат допълнителни 
мерки за лъчезащита или да се изработи, 
достави и монтира нов прозорец. В случай 
на нова доставка и монтаж, прозорецът да 
бъде с по- големи размери 100/80 см. 
ТИПОРАЗМЕР 60/40 СМ. ОЗНАЧЕНИЕ 
РП 2* 1 бр. 

  0,80 145,18 



Вътрешна плътна еднокрила Al врата, с 
размери 140/210 см. -Задължително да се 
вземаг мерки от място при изпълнено 
ново подово покритие в помещенията! 
ТИПОРАЗМЕР 140/210СМ. ОЗНАЧЕНИЕ 
В1 2бр. 

  5,04 813,05 

Вътрешна плътна еднокрила Al врата, с 
размери 100/210 см. -.Врата на  
стълбищната клетка  се изпълнява 
самозатваряща се, с димоуплътнено 
крило, с брава тип "Антипаник"  
Задължителни мерки от място! 
ТИПОРАЗМЕР 100 /210 СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ ВВ2 2бр. 

  4,20 677,54 

Изработка, доставка и монтаж на  
двукрила Al врата, комбинирана с 
неотваряема  надстройка, остъклени с 6 
мм. прозрачно стъкло  с размери 180/ /210 
+90 см. Вратата е самозатваряща се, с 
димоу плътнени крила и брава тип 
"Антипаник"  Да се вземат задължително 
мерки от място!  ТИПОРАЗМЕР 180/210 + 
90СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ5 1 бр 

  3,60 580,75 

Вътрешна, изцяло остъклена със 
стъклопакет с прозрачно стъкло  двукрила  
Al врата, с тясно и широко крило  с 
размери 140 (95+45) /210 см. Да се 
предвиди механизъм за задържане на 
вратата в отворено и в затворено 
положение. -Да се монтира защитна 
ръкохватка, задвижваща бравата. 
Задължително да се вземаг мерки от място 
при изпълнено ново подово покритие в 
помещенията! ТИПОРАЗМЕР 140/210СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ В12 - 2 бр.  

  5,88 948,56 

Вътрешна плътна еднокрила   Al врата,   с 
размери 100 /210 см. -Задължително да се 
вземаг мерки от място при изпълнено 
ново подово покритие в помещенията!  Да 
се предвиди секретна брава.  
ТИПОРАЗМЕР 100/210СМ. ОЗНАЧЕНИЕ 
В13 2 бр.  

  4,20 677,54 

Изработка, доставка и монтаж на 
параванна преграда, състояща се от 
неотваряеми витрини с надстройка и 
еднокрила врата с неотваряема 
надстройка с размер 80/210 см. 
изработени от  РVС профили и остъклени 
със стъклопакет с  прозрачно  стъкло   с  
общ размер 206/300 см.  

  6,28 554,71 



Преградата се изработва по мярка от 
място и  в съответствие със схематичното 
изображение..  ТИПОРАЗМЕР 206/ 300 
СМ.  ОЗНАЧЕНИЕ ПП6  1 бр. 

Изработка, доставка и монтаж на 
параванна преграда, състояща се от 
неотваряема витрина с надстройка,  
еднокрила врата с неотваряема 
надстройка с размер 80/210 см. и 
плъзгаща се витрина с неотваряема 
долначаст и надстройка,  изработени от  
РVС профили и остъклени със 
стъклопакет с  прозрачно  стъкло   с  общ 
размер 305/300 см. Преградата се 
изработва по мярка от място и  в 
съответствие със схематичното 
изображение..  ТИПОРАЗМЕР 305/ 300 
СМ.  ОЗНАЧЕНИЕ ПП7 1 бр. 

  6,15 543,23 

Изработка, доставка и монтаж на 
вътрешен еднокрил  прозорец - шубер с 
размери 80/120 см. за подаване на съдове 
за измиване в  кухненския офис -   
изработен от  РVС профили и остъклен  
със стъклопакет с  прозрачно  стъкло. Да 
се изработят и  подпрозоречени плотове 
от MDF плоскости с крайно покритие, 
позволяващо влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в здравните 
сгради с минимален размер 0.40/1.20 см. 
двустранно  ТИПОРАЗМЕР 80/ 120 СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ ПП6 1 бр. 

  0,96 139,21 

Вътрешен прозорец  - витрина, изработен 
от РVС профили и остъклен със 
стъклопакет с  прозрачно стъкло с размер 
200/120 см. .Прозорецът да се 
комплектова  с 2 бр. подпрозоречни поли 
от РVС профил с взета от мярка ширина 
не по- малко от 12 см.  Задължително да 
се вземат мерки от място!   
ТИПОРАЗМЕР 200/ 120СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ ПП2 1 бр. 

  2,40 348,02 

Вътрешна вертикална щора от ленти, 
позволяваща влажно почистване, 
изпиране и дезинфекциране с разтвори, 
използувани в болничните сгради за 
прозорец с размери 240/200см. 
ОЗНАЧЕНИЕ  Щ1 7 бр.  

м2 35,28 1 072,51 

Oбщо част АРХИТЕКТУРА     177 313,16 



ІІ - ЧАСТ  ВиК       
ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК КЪМ 
РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ 

      

Водопровод       
Полипропиленови тръби ф20 PN20 м 84,36 867,22 
Също ф25/за вертикални клонове9студена 
вода/ 

м 27,00 296,46 

Полипропиленови тръби ф25 с Al вложка м 57,36 702,66 
Изолация за ПП тръби ф25 м 84,36 243,80 
Спирателен кран ф20 луксозен с 
ръкохватка 

бр. 18,00 182,16 

Лакетни смесителни батерии стенни с 
дълъг чучур 

бр. 5,00 625,50 

Също стоящи бр. 7,00 906,78 
Смесителна батерия за тоалетна мивка 
стенна 

бр. 7,00 710,15 

Също с дълъг чучур бр. 1,00 126,75 
Смесителна батерия за душ бр. 2,00 251,78 
Укрепители за вертикален водопровод бр. 16,00 47,68 
Демонтаж      
PVC тръби ф50 муфени /за вертикални 
клонове/ 

м 24,00 277,92 

Дебелостенни PVC тръби ф110 /за 
вертикални клонове/ 

м 17,00 252,11 

PVC тръби ф50 гладки м 37,95 401,89 
Мивка алпака двукоритна бр. 6,00 932,46 
Също трикоритна бр. 2,00 394,42 
Тоалетна мивка среден формат бр. 10,00 1 247,00 
Поддушово корито бр. 2,00 258,76 
Подов сифон със странично оттичане ф50 бр. 2,00 30,44 
Клозетно седало с горно оттичани 
комплект 

бр. 2,00 288,28 

Укрепители за вертикален канал бр. 20,00 59,60 
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА      
Водопровод      
Полипропиленови тръби ф20 PN20 м 43,50 447,18 
Също ф25 м 3,00 32,94 
Полипропиленови тръби ф25 с Al вложка м 6,00 73,50 
Изолация за ПП тръби ф25 м 10,35 29,91 
Също луксозен с ръкохватка бр. 6,00 750,60 
Спирателен кран ф20 за леглата на 
хемодиализата 

бр. 8,00 80,96 

Смесителна батерия за тоалетна мивка 
стенна 

бр. 3,00 371,67 

Смесителна батерия стенна с дълъг чучур бр. 2,00 250,20 
Укрепители за вертикален водопровод бр. 3,00 8,94 



Също за хоризонтален водопровод /по 
стената/ 

бр. 20,00 59,60 

Демонтаж      
PVC тръби ф50 /за вертикални клонове/ м 10,00 100,00 
Също устойчиви на UV лъчи м 1,00 13,01 
Вентилационни шапки за отдушници ф50 бр. 3,00 138,00 
PVC тръби ф50 гладки м 23,00 243,57 
Мивка алпака бр. 1,00 150,00 
Също двукоритна бр. 1,00 165,00 
Демонтаж      
      
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА 
ДИАГНОСТИКА 

     

Водопровод      
Полипропиленови тръби ф20 PN 20 м 7,00 71,96 
Смесителна батерия за тоалетна мивка 
стенна 

бр. 2,00 247,78 

Демонтаж      
PVC тръби ф50 м 5,00 50,00 
Тоалетна мивка среден формат бр. 2,00 249,40 
      
ПОМЕЩЕНИЯ №№8 И 13-I 
ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ 

     

Водопровод      
Смесителна батерия за тоалетна мивка 
стенна 

бр. 2,00 247,78 

Тоалетна мивка среден формат бр. 2,00 227,82 
ОБЩО ЧАСТ ВиК     13 113,64 
 
ІІІ. Част ЕЛЕКТРО 
Подобект:  Отделение "Образна диагностика" - блок Б,  кота 
+0,00 

  

Доставка и монтаж на табло Тс - съгласно 
ел. схема 

бр. 1 304,76 

Доставка и полагане на гофр. РVС тръба 
29мм 

м 32,00 92,80 

Доставка и полагане РVС тръба 50мм м 95,00 342,00 
Доставка и изтегляне проводник СВТ 
2х1,5мм2 

м 45,00 102,15 

Доставка и изтегляне проводник СВТ 
3х1,5мм2 

м 163,00 433,58 

Доставка и изтегляне проводник СВТ 
3х2,5мм2 

м 85,00 284,75 

Доставка и изтегляне проводник СВТ 
3х10мм2 

м 40,00 458,00 

Доставка и изтегляне проводник СВТ 
3х25+16мм2 

м 60,00 1 785,00 



Доставка и изтегляне проводник ПВА2 
1х50мм2 

м 34,00 583,44 

Доставка и монтаж на луминисц осв тяло 
4х18w с капак- прафон 

бр. 16,00 1 045,28 

Доставка и монтаж на  осв тяло с 
негорима основа и предпазно стъкло 

бр. 1,00 22,83 

Доставка и монтаж на ключ обикновен за 
скрит монтаж 

бр. 4,00 22,00 

Също, но сериен бр. 1,00 5,60 
Също, но девиаторен бр. 2,00 11,60 
Доставка и монтаж на монофазен контакт 
тип "Шуко" за скрит монтаж 

бр. 7,00 45,50 

Доставка и полагане на заземителна 
поцинкована шина 40х4мм 

м 17,00 225,08 

Доставка и монтаж на заземител 2 1/2" и 
дължина 3м 

бр. 2,00 204,66 

Измерване на преходното съпротивление бр. 2,00 51,20 
Доставка и монтаж на разкл. кутия 
20х20см  скрита 

бр. 5,00 39,75 

Доставка и монтаж на разкл. кутия-кръгла 
с капачка  

бр. 11,00 56,98 

Доставка и монтаж на конзола 
пластмасова 

бр. 13,00 47,32 

Свързване към съоръжение до 2,5мм2 бр. 96,00 152,64 
Свързване към съоръжение до 16мм2 бр. 8,00 16,32 
Свързване към съоръжение до 50мм2 бр. 18,00 56,70 
       
Подобект:  "Първо вътрешно отделение" - блок "В",  кота 
+0,00 

  

Доставка и монтаж на табло Тв - съгласно 
ел. схема 

бр. 1,00 310,44 

Доставка и монтаж на луминисц осв тяло 
4х18w с капак - плафон 

бр. 11 718,63 

Доставка и монтаж на ключ обикновен за 
скрит монтаж 

бр. 1 5,91 

Също, но сериен бр. 3 18,09 
Доставка и монтаж на монофазен контакт 
тип "Шуко" за скрит монтаж 

бр. 24 160,80 

Доставка и монтаж на разкл. кутия 
20х20см- скрита 

бр. 6 50,64 

Доставка и монтаж на разкл. кутия-кръгла 
с капачка 

бр. 19 98,42 

Доставка и монтаж на конзола 
пластмасова 

бр. 28 58,80 

Свързване към съоръжение до 2,5мм2 бр. 240 381,60 
Свързване към съоръжение до 16мм2 бр. 6 12,24 
  
 

     



Подобект:  Операционен блок към "Родилно  отделение",  блок 
Б, кота  +6,60 

  

Доставка и монтаж на табло Тр - съгласно 
ел. схема 

бр. 1 1 226,19 

Доставка и монтаж на табла Т1 и Т2 - 
съгласно ел. схема 

бр. 2 760,52 

Доставка и монтаж на луминисц осв тяло 
4х18w с капак , плафон 

бр. 82,00 5 357,06 

Доставка и монтаж на бански аплик бр. 11,00 185,90 
Доставка и монтаж на бактерицидни 
лампи  30w 

бр. 19,00 673,36 

Доставка и монтаж на евак. осв. тяло с 
вградена акумулаторна батерия - 11w с 
надпис EXIT 

бр. 3,00 157,14 

Също, но със стрелка бр. 1,00 49,60 
Доставка и монтаж на ключ обикновен за 
скрит монтаж 

бр. 13,00 76,83 

Също, но сериен бр. 2,00 12,06 
Също, но девиаторен бр. 18,00 111,96 
Доставка и монтаж на ключ обикновен за 
скрит монтаж с глим лампа 

бр. 8,00 56,80 

Доставка и монтаж на монофазен контакт 
тип "Шуко" за скрит монтаж 

бр. 76,00 509,20 

Доставка и монтаж на разкл. кутия 
20х20см скрита 

бр. 25,00 211,00 

Доставка и монтаж на разкл. кутия-кръгла 
с капачка 

бр. 104,00 538,72 

Доставка и монтаж на конзола 
пластмасова 

бр. 116,00 422,24 

Свързване към съоръжение до 2,5мм2 бр. 2 446,00 3 889,14 
Свързване към съоръжение до 16мм2 бр. 44,00 89,76 
Свързване към съоръжение до 50мм2 бр. 10,00 31,50 
       
Подобект:  Отделение по Хемодиализа, блок А,  кота +6,20  
Доставка и монтаж на табло Тх - съгласно 
ел. схема 

бр. 1,00 1 189,83 

Доставка и монтаж на луминисц осв тяло 
4х18w с капак , плафон 

бр. 46,00 3 005,18 

Доставка и монтаж на бактерицидни 
лампи  30w 

бр. 10,00 354,40 

Доставка и монтаж на евак. осв. тяло с 
вградена акумулаторна батерия - 11w с 
надпис EXIT 

бр. 3,00 148,80 

Също, но със стрелка бр. 4,00 198,40 
Доставка и монтаж на ключ обикновен за 
скрит монтаж 

бр. 5,00 29,55 

Също, но сериен бр. 1,00 6,03 
Също, но девиаторен бр. 4,00 24,88 



Доставка и монтаж на ключ обикновен за 
скрит монтаж с глим лампа 

бр. 2,00 14,20 

Доставка и монтаж на монофазен контакт 
тип "Шуко" за скрит монтаж 

бр. 37,00 247,90 

Доставка и монтаж на разкл. кутия 
20х20см скрита 

бр. 6,00 50,64 

Доставка и монтаж на разкл. кутия-кръгла 
с капачка 

бр. 41,00 212,38 

Доставка и монтаж на конзола 
пластмасова 

бр. 49,00 178,36 

Свързване към съоръжение до 2,5мм2 бр. 702,00 1 116,18 
Свързване към съоръжение до 16мм2 бр. 10,00 20,40 
Свързване към съоръжение до 50мм2 бр. 10,00 31,50 
Общо за част ЕЛЕКТРО     29 393,12 
ІV. Част ИМГ ТМО       
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА       
Доставка и монтаж на щек куплунг за 
кислород 

бр. 4,00 204,00 

Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба 
с дименсия: ф 10 х 1 мм 

м 10,00 143,10 

Общо за част ИМГ ТМО     347,10 
        
V. Част ОВК       
ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК КЪМ 
РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ 

      

СУМА:   220 167,02 
    ДДС:   44033,4043 
ОБЩО ВСИЧКО:   264200,426 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
 
 

Описание 

 
 

ед. 
мярка 

Извършено СМР за 
месеца юни 

количество Стойност 
/лева/ 

І. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"       
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ       
Сваляне на съществуващо покритие от 
полимерна боя (латекс) от стени и тавани 

м2 248,85 731,62 

Сваляне на съществуващо покритие от 
блажна боя от стени и тавани 

м2 52,05 188,94 

Изчукване на съществуващи 
компрометирани мазилки по стени и 
тавани 

м2 59,85 245,39 

        



НОВИ ВИДОВЕ АРХИТЕКТУРНО - 
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 

      

МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ       
Изпълнение на финна циментова мазилка и 
грунд, като основа за полагане на 
Антистатична, компактна, без фуги РVС 
облицовка  или фаянсова облицовка 

м2 33,66 387,09 

Изпълнение на финна циментова мазилка и 
грунд, като основа за полагане на гипсова 
шпакловка и грунд под антибактерицидна 
вододисперсна полимерна боя 

м2 383,34 4 408,41 

Полагане на гипсова шпакловка под 
антибактерицидна вододисперсна 
полимерна боя 

м2 237,84 1 974,07 

        
НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ       
Алуминиеви профили за оформяне на 
преходи при смяна на вида на настилката 

м1 1,70 19,07 

        
БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ       
Грундиране на стени и тавани под 
вододисперсна полимерна боя 

м2 144,66 258,94 

Боядисване с антибактерицидна 
вододисперсна полимерна боя по стени и 
тавани 

м2 321,01 1 845,81 

Боядисване с автоемайллак на специални 
врати с лъчезащитно покритие от оловен 
лист по изчисления 

м2 75,00 551,25 

        
СТРОИТЕЛНО - ЖЕЛЕЗАРСКИ 
РАБОТИ 

      

Изработка и монтаж на укрепващи 
стоманени рамки  

кг 161,00 450,80 

       
СТОЛАРСКИ РАБОТИ       
ВЪТРЕШНИ  ВРАТИ        
Вътрешна, изцяло остъклена със 
стъклопакет с прозрачно стъкло  еднокрила 
летяща  Al врата,  с размери 90/210 см. Да 
се предвиди механизъм за задържане на 
вратата в отворено и в затворено 
положение( Задължително да се вземаг 
мерки от място при изпълнено ново подово 
покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 
90/210СМ. ОЗНАЧЕНИЕ В6 - 3 бр. 

м2 5,67 914,68 



Вътрешна, изцяло остъклена със 
стъклопакет с прозрачно стъкло  еднокрила  
Al врата,  с размери 90/210 см.  
Задължително да се вземаг мерки от място 
при изпълнено ново подово покритие в 
помещенията! ТИПОРАЗМЕР 90/210СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ В6 - 3 бр. 

м2 5,67 914,68 

Вътрешна изцяло остъклена  с 6 мм 
прозрачно стъкло  двукрила плъзгаща се  
Al врата,комбинирана с неотваряема 
витрина с надстройка,   с размери 
240/210+90см. Да се предвиди мехавизъм 
за застопоряване на вратата в отворено 
положение. Да се монтира защитна 
ръкохватка, задвижваща 
бравата.Задължително да се вземаг мерки 
от място при изпълнено ново подово 
покритие в помещенията! ТИПОРАЗМЕР 
240/210+90СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ4 - 2 бр. 

м2 7,20 1 161,50 

        
ПРОЗОРЦИ И ЩОРИ       
Външна регулируема слънцезащитна 
ролетна щора, изработена от ламели с РVС 
покритие, позволяващо измиване и 
дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в здравните 
сгради, комбинирава с ролетна щора 
против комари. Механизъм за регулиране 
на щората отвътре, от страната на 
помещението при затворен прозорец. 
Задължително да се вземат мерки от място 
след монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола..  
ТИПОРАЗМЕР 140/200СМ.  ОЗНАЧЕНИЕ 
Р1,  К*1 - 18 бр. 

м2 4,75 615,79 

        
РАЗНИ       
ЧАСТ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ"       
Доставка  и монтаж на пожарогасител с 
въглероден диоксид 5 кг.  

бр. 7,00 453,95 

Доставка  и монтаж  на пожарогасител на 
водна основа с вместимост 9 литра 

бр. 5,00 372,60 

Доставка  и монтаж  на пожарогасител на с 
пяна  с вместимост 9 литра 

бр. 3,00 240,30 

Доставка и монтаж на Прахов 
пожарогасител с клас на праха АВС 

бр. 1,00 86,40 

Противопожарни одеала, тежък тип с 
размери не по-малко от 1.50 /1.50 м. 

бр. 1,00 26,62 



Външна регулируема слънцезащитна 
ролетна щора, изработена от ламели с РVС 
покритие, позволяващо измиване и 
дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в здравните 
сгради, комбинирава с ролетна щора 
против комари. Механизъм за регулиране 
на щората отвътре, от страната на 
помещението при затворен прозорец. 
Задължително да се вземат мерки от място 
след монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола..  
ТИПОРАЗМЕР 140/200СМ.  ОЗНАЧЕНИЕ 
Р1,  К*1 14 бр. 

  3,71 480,96 

Oбщо част АРХИТЕКТУРА     16 328,89 
ІІ - ЧАСТ ВиК       
ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК КЪМ РОДИЛНО 
ОТДЕЛЕНИЕ 

      

Водопровод       
ф25/за вертикални клонове9студена вода/ м 4,00 43,92 
Укрепители за вертикален водопровод бр. 2,00 5,96 
Демонтаж       
Канал       
PVC тръби ф50 муфени /за вертикални 
клонове/ 

м 8,50 98,43 

Дебелостенни PVC тръби ф110 /за 
вертикални клонове/ 

м 2,55 37,82 

Укрепители за вертикален канал бр. 3,00 8,94 
Демонтаж       
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА       
Водопровод       
Полипропиленови тръби ф20 PN20 м 4,50 46,26 
Спирателен кран ф20 бр. 2,00 20,24 
Също за хоризонтален водопровод /по 
стената/ 

бр. 3,00 8,94 

Демонтаж       
Поцинковани тръби ф1/2" м 0,75 1,51 
Също ф3/4" /верт.клонове/ м 1,35 2,71 
Полипропиленови тръби ф20 м 2,25 4,50 
Канал       
PVC тръби ф50 /за вертикални клонове/ м 1,50 15,00 
PVC тръби ф50 гладки м 3,45 36,54 
Демонтаж       
PVC тръби ф50 м 1,50 3,90 
ОБЩО ЧАСТ ВиК     334,66 
 
 

      



ІІІ. Част ЕЛЕКТРО 
Доставка и полагане на гофр. РVС тръба 
29мм 

м 8 23,20 

Доставка и изтегляне проводник СВТ 
2х1,5мм2 

м 5 11,35 

Доставка и изтегляне проводник СВТ 
3х1,5мм2 

м 7 18,62 

Доставка и изтегляне проводник СВТ 
3х2,5мм2 

м 5 16,75 

Доставка и монтаж на разкл. кутия 20х20см  
скрита 

бр. 1 7,95 

Доставка и монтаж на разкл. кутия-кръгла с 
капачка  

бр. 1 5,18 

Доставка и монтаж на конзола пластмасова бр. 1 3,64 
Доставка и монтаж на разкл. кутия-кръгла с 
капачка 

бр. 5,00 25,90 

Доставка и монтаж на разкл. кутия 20х20см 
скрита 

бр. 15 126,60 

Доставка и монтаж на разкл. кутия-кръгла с 
капачка 

бр. 6 31,08 

Доставка и монтаж на конзола пластмасова бр. 4 14,56 
Доставка и монтаж на разкл. кутия 20х20см 
скрита 

бр. 2,00 16,88 

Доставка и монтаж на разкл. кутия-кръгла с 
капачка 

бр. 5,00 25,90 

Доставка и монтаж на конзола пластмасова бр. 1,00 3,64 
Свързване към съоръжение до 2,5мм2 бр. 0,00 0,00 
Свързване към съоръжение до 16мм2 бр. 0,00 0,00 
Свързване към съоръжение до 50мм2 бр. 0,00 0,00 
Общо за част ЕЛЕКТРО     331,25 
    
ІV. Част ИМГ ТМО       
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА       
Доставка и монтаж на МВМГ за вкопан 
монтаж с функционална проба за кислород 

бр. 8,00 2 160,00 

Доставка и монтаж на етажно 
разпределително табло за кислород 

бр. 1,00 1 335,00 

Доставка и монтаж на сигнално табло бр. 1,00 435,00 
Доставка и монтаж на ротаметър с 
овлажнител за кислород 

бр. 6,00 2 880,00 

Доставка и монтаж на щек куплунг за 
кислород 

бр. 2,00 102,00 

Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба 
с дименсия: ф 10 х 1 мм 

м 18,75 268,31 

Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба 
с дименсия: ф 12 х 1 мм 

м 17,25 272,55 

Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба 
с дименсия: ф 15 х 1 мм 

м 5,00 113,35 



Доставка и монтаж на медни фитинги: 
муфи, колена, тещици, преходи с дименсии 
ф 10, 12, 15, 22 мм 

к-т 8,00 328,56 

Направа на отвори с р-ри до 40/40 в тухлен 
зид 250 мм 

бр. 5,00 55,70 

Доставка и изпълнение на заземление на 
тръбопроводи и съоръжения 

бр. 10,00 225,00 

Продухване на инсталацията и 
разпознаване 

м 51,00 76,50 

Изпробване инсталацията на якост м 51,00 76,50 
Изпробване инсталацията на плътност м 51,00 76,50 
Доставка на син маркер и маркиране на 
тръбната мрежа за кислород 

бр. 25,00 75,00 

Наладка на съоръжения (сигнална с-ма) бр. 1,00 180,00 
72 часова проба на инсталацията бр. 1,00 75,00 
    
СЕКТОР ПО ОБРАЗНА 
ДИАГНОСТИКА 

      

Доставка и монтаж на МВМГ за вкопан 
монтаж с функционална проба за кислород 

бр. 1,00 270,00 

Доставка и монтаж на етажно 
разпределително табло за кислород 

бр. 1,00 1 335,00 

Доставка и монтаж на сигнално табло бр. 1,00 435,00 
Доставка и монтаж на ротаметър с 
овлажнител за кислород 

бр. 1,00 480,00 

Доставка и монтаж на щек куплунг за 
кислород 

бр. 1,00 51,00 

Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба 
с дименсия: ф 10 х 1 мм 

м 12,00 171,72 

Изкопаване улей в тухлен зид за медна 
тръба с дименсия ф 10х1 мм 

м 12,00 86,40 

Доставка и монтаж на медни фитинги: 
муфи, колена, тещици, преходи с дименсии 
ф 10 мм 

к-т 3,00 123,21 

Направа на отвори с р-ри до 40/40 в тухлен 
зид 250 мм 

бр. 3,00 33,42 

Доставка и изпълнение на заземление на 
тръбопроводи и съоръжения 

бр. 3,00 15,60 

Продухване на инсталацията и 
разпознаване 

м 12,00 18,00 

Изпробване инсталацията на якост м 12,00 18,00 
Изпробване инсталацията на плътност м 12,00 18,00 
Доставка на син маркер и маркиране на 
тръбната мрежа за кислород 

бр. 4,00 6,00 

Наладка на съоръжения (сигнална с-ма) бр. 1,00 180,00 
72 часова проба на инсталацията бр. 1,00 75,00 
 
 

   



РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ       
Доставка и монтаж на газов панел бр. 10,00 29 700,00 
Доставка и монтаж на етажно 
разпределително табло за четири газа 

бр. 1,00 1 335,00 

Доставка и монтаж на сигнално табло бр. 1,00 435,00 
Доставка и монтаж на ротаметър с 
овлажнител за кислород 

бр. 10,00 4 800,00 

Доставка и монтаж на апирационно 
устройство носимо 

бр. 2,00 840,00 

Доставка и монтаж на щек куплунг за 
кислород 

бр. 10,00 510,00 

Доставка и монтаж на щек куплунг за 
сгъстен въздух 

бр. 5,00 255,00 

Доставка и монтаж на щек куплунг за 
райски газ 

бр. 5,00 255,00 

Доставка и монтаж на щек куплунг за 
вакуум 

бр. 10,00 510,00 

Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба 
с дименсия ф 10 х 1 мм 

м 115,00 1 645,65 

Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба 
с дименсия ф 12 х 1 мм 

м 69,00 1 090,20 

Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба 
с дименсия ф 15 х 1 мм 

м 34,50 782,12 

Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба 
с дименсия ф 22 х 1 мм 

м 17,25 550,10 

Доставка и монтаж (скрит) на медна тръба 
с дименсия ф 35 х 1,5 мм 

м 5,00 358,85 

Изкопаване улей в тухлен зид с ширина 20 
см и дълбочина 15 см 

м 40,00 288,00 

Доставка и монтаж на медни фитинги: 
муфи, колена, тещици, преходи с дименсии 
ф 10, 12, 15, 22, 35 мм 

к-т 20,00 821,40 

Направа на отвори с р-ри до 40/40 в тухлен 
зид 250 мм 

бр. 7,00 77,98 

Доставка и изпълнение на заземление на 
тръбопроводи и съоръжения 

бр. 12,00 270,00 

Продухване на инсталацията и 
разпознаване 

м 240,75 361,13 

Изпробване инсталацията на якост м 240,75 361,13 
Изпробване инсталацията на плътност м 240,75 361,13 
Доставка на син маркер и маркиране на 
тръбната мрежа за кислород 

бр. 21,00 63,00 

Доставка на бял маркер и маркиране на 
тръбната мрежа за сгъстен въздух 

бр. 21,00 63,00 

Доставка на сив маркер и маркиране на 
тръбната мрежа за райски газ 

бр. 21,00 63,00 

Доставка на жълт маркер и маркиране на 
тръбната мрежа за вакуум 

бр. 21,00 63,00 

Наладка на съоръжения (сигнална с-ма) бр. 1,00 180,00 



72 часова проба на инсталацията бр. 1,00 75,00 
Демонтаж на МВМГ бр. 2,70 24,30 
Демонтаж (открит) на медна тръба м 14,25 22,80 
Доставка и изпълнение на мрежа от медни 
ленти за антистатична настилка 

м2 57,50 10 695,00 

Общо за част ИМГ ТМО     68 908,10 
        
V. Част ОВК 
ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК КЪМ 
РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ 

      

Доставка и монтаж отопление       
Алуминиев радиатор със строителни 
размери 600/80/80 мм /19 броя/ 

бр. гл. 215,00 5 654,50 

Доставка и монтаж  на термостатична глава 
на  радиаторен вентил 1/2" 

бр.  21,00 906,78 

Конзоли за алуминиеви радиатори бр 51,00 196,86 
Автоматичен обезвъздушител за 
радиаторите АО 1” 

бр 21,00 269,64 

Полиетиленова тръба ф 16х2 мм с 
алуминиева вложка-радиаторни връзки 

мл 57,50 201,25 

Също, но ф18х2 мм  мл 11,50 52,33 
Ефективна проба на радиатори бр 21,00 132,30 
Хидравлична проба /плътност/ на 
пол.тръба                             

мл 69,00 43,47 

 Строителни работи       
Изкопаване на улей в тухлен зид с размери 
5/5 см за скриване на радиаторните връзки-
аншлуси  

мл 60,00 153,00 

Закриване-замазване на улей в тухлен зид мл 60,00 476,40 
               Демонтажни работи       
Демонтаж на чугунени радиатори стар 
модел 600/200 мм 

бр 2,00 105,00 

               Климатична    инсталация родилно 
отделение -доставка и монтаж - 
включително по- долу описаните 
компоненти 

комплект     

А. Приточна система- ПКС-250       
Неподвижна жалузийна решетка с 
преходна част НЖР 800/400 мм 

бр 1,00 134,42 

Въздушен филтър EU3 L=200 мм бр 1,00 183,23 
Мека връзка L= 130 мм бр 2,00 139,66 
Канален вентилатор ILT4/315 с L=2500 
м3/ч, H=600 Pa. N=2340 W 

бр 1,00 1 540,35 

Шумозаглушител L=1000 мм бр 1,00 326,55 
Канален климатик инверторен Qохл =7,1 
/3,3–8,1/ kW; Qот= =8 /3,5 -10,2/ kW; 
N=2.34kW +100W 

бр 1,00 4 914,00 

Ламаринен въздуховод 500/300  бр 1,00 73,50 



Въздухоразпределителни решетки стенни 
525/225 

бр 4,00 393,96 

       
Б. Изтегляща система       
Неподвижна жалузийна решетка с 
преходна част НЖР 600/300 мм 

бр 1,00 161,06 

Канален вентилатор ILT4/315 с L=2200 
м3/ч, H=600 Pa. N=800 W, комплект с 
регулатор на оборотите 

бр 1,00 1 540,35 

Шумозаглушител L=1000 мм  бр 1,00 241,42 
Мека връзка L= 130 мм бр 2,00 24,68 
Ламаринен въздуховод 500/300  бр 1,00 84,00 
Таванни въздухоразпределителни решетки, 
комплект с кутия тип ТВР №5 518/518 

бр 4,00 610,80 

Гъвкав въздуховод/ флексибъл/ ф250 мм 6 
брх 1,5 мл 

бр 10,00 222,60 

Външно тяло N=1.2 kW бр     
        
Климатична инсталация операционни зали 

№1 и №2 
комплект     

А. Приточна система       
Неподвижна жалузийна решетка с 
преходна част НЖР 800/400 мм  

бр 1,00 101,86 

Въздушен филтър EU3 L=200 мм бр 1,00 177,98 
Мека връзка L= 130 мм бр 2,00 139,66 
Канален вентилатор ILT4/-315 с L=3000 
м3/ч, H=600 Pa. N=2340 W 

бр 1,00 2 119,95 

Канален климатик инверторен Qохл =3,6 
/1,6–4,5/ kW; Qот= 4,1/1,6 -5,2/ kW; 
N=1.20kW +100W 

бр 1,00 4 914,00 

Фасонна част-преход 700/400/400 мм бр 1,00 57,75 
Правоъгълен ламаринен въздуховод 
400/400  

бр 2,00 168,00 

Междинни въздуховоди 200/400 бр 2,00 115,50 
Кутия за абсолютен филтър 685/685/420 бр 6,00 799,80 
HEPA- филтър 610/610/150 мм филтрация 
99,9 % 

бр 6,00 2 142,00 

Шумозаглушител L=1000 мм бр 1,00 326,55 
Перфорирана таванна решетка 600/600 мм бр 6,00 748,74 
Гъвкав въздуховод/ флексибъл/ ф250 мм с 
изолация/ 6 брх1,0 м/ 

мл 6,00 133,56 

        
Б. Изтегляща система       
Неподвижна жалузийна решетка с 
преходна част НЖР 400/250 мм  

бр 2,00 139,82 

Кръгъл канален вентилатор TD-MIXVENT 
L=1300 м3/ч, H=400 Pa. N=180 W db =43 
присъед.размери ф250 

бр 2,00 3 849,30 



Вентилационни решетки горно ниво 
525/325 мм 

бр 2,00 237,02 

Вентилационна  решетка долно ниво 
825/325 мм 

бр 2,00 316,96 

Ефективна проба климатична инсталация бр 2,00 420,00 
    
Общи материали за климатичните системи       
Въздуховоди от поцинкована ламарина 
0,82 мм с периметър от 1200 до 1600 мм- 
монтаж на рейки 

м2 140,00 6 101,20 

Фасонни части м2 20,00 871,60 
Топлинна изолация по въздуховоди с 
минерална вата 3 см каширана - само 
приточните системи 

м2 138,00 1 774,68 

Метална конструкция за укрепване на 
въздуховоди и вентилационни съоръжения 

кг 115,00 579,60 

    
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА       
Доставка и монтаж отопление       
Алуминиев радиатор със строителни 
размери 500/80/80 мм- 8 броя 

бр.гл. 110,00 2 863,30 

Доставка и монтаж  на термостатична глава 
на  радиаторен вентил 1/2" 

бр.  8,00 345,44 

Конзоли за алуминиев радиатор бр 25,00 71,50 
Автоматичен обезвъздушител за 
радиаторите АО- 1” 

бр 8,00 102,72 

Автоматичен обезвъздушител за 
вертикалните щрангове-АО 1/2" 

бр 10,00 157,40 

Полиетиленова тръба  ф16 х2 мм с 
алуминиева вложка-радиаторни връзки 

мл 23,00 80,50 

Също, но ф25 х 2,5 мм за вертикални 
щрангове + нов до сутерена 

мл 51,00 596,19 

Ефективна проба на радиатори бр 8,00 50,40 
Хидравлична проба /плътност/ на 
полиетиленова тръба 

мл 40,25 25,36 

                           Климатизация       
Климатик инверторен сплит- система 
високо стенен монтаж Qохл = 6/2,7-6,7/ kW; 
Qот= 7,2 /2,8-8,2/ kW; N=2.0 kW +100W 

бр 1,00 3 456,86 

Климатик инверторен сплит-система, 
високостенен монтаж Qохл = 3,5 /1,0- 3,5/ 
kW; Qот= 4,0 /0,8 -5/ kW; N=1.0 kW +100W 

бр 1,00 1 855,74 

                          Строителни работи       
Изкопаване на улей в тухлен зид с размери 
5/5 см за скриване на радиаторните връзки-
аншлуси 

мл 20,00 51,00 

Закриване-замазване на улей в тухлен зид мл 20,00 158,80 
        



                          Демонтажни работи       
Демонтаж на радиаторни връзки ½” мл 3,00 15,75 
Демонтаж на вертикални щрангове ¾” мл 2,00 10,50 
Демонтаж обезвъздушителна тръба ½” мл 2,00 10,50 
    
 Технологично обзавеждане на кухненски 
офис  - по спесификация 

комплект    

Маса работна стенна МРС-Р 1500/600 бр 1,00 336,00 
Мивка кухненска с един умивалник МК-
1 700/600/850 мм 

бр 1,00 350,00 

Маса работна стенна МРС 1000/600 мм бр 1,00 255,00 
Също, но 1500/600 мм бр 1,00 336,00 
Маса работна с чекмеджета МРЧ 1200/700 бр 1,00 420,00 
Котлон електрически настолен КЕН-
04/2 400/650/300 

бр 1,00 98,00 

Отоплител за ястия настолен ОЯЕН-
06 600/650/300 

бр 1,00 122,00 

Приемателно гише-плот /поръчка/ 800/600 бр 1,00 196,00 
Нестандартна маса /поръчка/ 1500/400 мм бр 1,00 314,00 
Мивка кухненска с  2 умивалника МК 510-
2 1000/500/850 

бр 1,00 510,00 

Прозоречен вентилатор тип НСМ 225  
L=900м3/ч,  N=55 W db =45 в т.ч. ефективна 
проба 

бр 1,00 165,38 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 
                          Доставка и монтаж 
отопление 

      

Алуминиев радиатор със строителни 
размери 600/80/80 мм-16 броя 

бр. гл. 120,00 3 123,60 

Доставка и монтаж  на термостатична глава 
на  радиаторен вентил 1/2" 

бр.  16,00 690,88 

Конзоли за алуминиеви радиатори бр 35,00 100,10 
Автоматичен обезвъздушител за 
радиаторите АО 1” 

бр 16,00 205,44 

Полиетиленова тръба ф 16х2 мм с 
алуминиева вложка-радиаторни връзки 

мл 57,00 210,90 

Ефективна проба на радиатори бр 16,00 100,80 
Хидравлична проба на радиатори /за 
плътност/ на полиетиленова тръба 

мл 57,00 35,91 

                            Климатизация       
Климатик инверторен  сплит-система 
високо стенен монтаж Qохл =3,5 /1 –4,1/ kW; 
Qот= 4 /1,0 -6,0/ kW; N=1.0 kW +100W 

бр 1,00 1 855,74 

Също, но с Qохл = 6/0,9-6,7/ kW; Qот= 7,1 
/0,9-8,1/ kW; N=1.0 kW +100W 

бр 1,00 3 456,87 

              Вентилация  КТ- процедурно       



Прозоречен вентилатор тип НСМ 225  
L=900м3/ч,  N=55 W db =45- работи по 
време на работа на апарата в т.ч. ефективна 
проба 

бр 1,00 165,38 

                          Строителни работи       
Изкопаване на улей в тухлен зид с размери 
5/5 см за скриване на радиаторните връзки-
аншлуси 

мл 50,00 127,50 

Закриване-замазване на улей в тухлен зид мл 50,00 397,00 
                            Демонтажни работи       
Демонтаж на радиаторни връзки ½” мл 7,50 39,38 
общо за част ОВК     68 481,47 
        
VІ. ЧАСТ "РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА"       
Доставка и полагане на защитна баритова 
мазилка по стени и тавани 

т 1,38 5 244,00 

Облицоване на врати с оловен лист с 
дебелина 0.5мм. 

м2 2,18 549,36 

Облицоване на врати с оловен лист с 
дебелина 1.5мм. 

м2 8,05 3 847,90 

Облицоване на врати с оловен лист с 
дебелина 2 мм. 

м2 2,30 1 352,40 

Облицоване на врати с оловен лист с 
дебелина 2.5 мм. 

м2 2,41 1 995,48 

Облицоване на врати с оловен лист с 
дебелина 3.5мм. 

м2 3,80 3 670,80 

Прозорец лъчезащитен бр. 2,00 398,42 
общо част РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА     17 058,36 
СУМА:    171 

442,65 
ДДС:    34288,53 
ОБЩО ВСИЧКО:    205731,18 
  
 

 

ПРОТОКОЛ №4 

Ан.№/п
о дог. 

№ Вид строително-
монтажни  работи 

ед. 
мярка 

количество ед. 
цена 

общо 

  1 2 3 4 5 6 
  Количествено -стойностна сметка за непредвидени видове работи 
    ОТДЕЛЕНИЕ ПО 

ХЕМОДИАЛИЗА 
        

    ЧАСТ ВиК         
18 1 Дебелостенни PVC тръби 

ф110 /за вертикални 
клонове/ 

м 11,00 14,83 163,13 



ан.1 2 Доставка и монтаж на 
дъги ф110 

бр 6,00 9,20 55,20 

ан.2 3 Доставка и монтаж на 
разклонител ф110/110/90 

бр 1,00 13,03 13,03 

26 5 Укрепители за 
вертикален канал 

бр 8,00 2,98 23,84 

ан.3 6 Доставка и монтаж на 
тръба PP ф32 

м 19,00 9,38 178,22 

ан.4 7 Доставка и монтаж на СК 
ф 32  сферичен 

бр. 1,00 20,27 20,27 

ан.5 8 Доставка и монтаж на 
колена ф 32 

бр. 10,00 2,87 28,70 

ан.6 9 Доставка и монтаж на 
муфа ф 32 

бр. 5,00 4,45 22,25 

ан.7 10 Доставка и монтаж на 
скоби за укрепяне на 
тръба ф32 

бр. 17,00 31,50 535,50 

ан.8 11 Изолация за тръба ф32 м 19,00 4,56 86,64 
ан.9 12 Преход от поц. тръба 

1"към ф32 
бр. 1,00 14,70 14,70 

ан.10 13 Доставка и монтаж на 
подов сифон  

бр. 1,00 20,12 20,12 

ан.12 14 Направа на отвор в 
бетонова плоча ръчно до 
50см. 

бр. 6,00 63,23 379,38 

ан.13 15 Направа на отвор в зид  
50/50 

бр. 2,00 17,24 34,48 

ан.11 16 Направа на отвор в 
тухлен зид  20/25 

бр. 2,00 11,14 22,28 

   Част Електро-силова 
инсталация 

        

ел.1 1 Доставка и монтаж на 
трифазен евро - контакт 
за открит монтаж 

бр. 1,00 38,71 38,71 

ел.2 2 Доставка и монтаж на 
двойни контакти 
монофазни за открит 
монтаж 

бр. 4,00 14,80 59,20 

34 3 Доставка и изтегляне 
проводник СВТ 3х2,5мм2 

м 35,00 3,73 130,55 

54 4 Доставка и изтегляне 
проводник СВТ 5х2,5мм2 

м 7,00 5,13 35,91 

2 5 Доставка и полагане на 
гофр. РVС тръба 16мм 

м 42,00 2,45 102,90 

ел.3 6 Доставка и монтаж на 
заземителна шина 40/4 
повдигната на 
дистанционер 

м 23,00 12,94 297,62 

ел.4 7 Заземителен кабел ПВА - м 56,00 17,16 960,96 



2 положен в ПВЦ тръба 
ел.5 9 Направа на заземител до 

7бр  колове с r<4ома 
бр. 1,00 545,30 545,30 

ел.6 10 Доставка и монтаж на 
допълнително ел.табло 

бр. 1,00 325,42 325,42 

    Част 
Пожароизвестяване 

      0,00 

ел.7 1 Доставка и монтаж на 
пожароизвестителна 
централа 4-зони 

бр. 1,00 438,88 438,88 

ел.8 2 Доставка и монтаж на 
автоматичен димно-
оптичен 
пожароизвестител 

бр. 11,00 44,28 487,08 

ел.9 3 Доставка и монтаж на 
паралелен светлинен 
индикатор 

бр. 4,00 19,82 79,28 

ел.10 4 Доставка и монатж на 
ръчен пожароизвестител 

бр. 4,00 41,06 164,24 

ел.11 5 Доставка и монтаж на 
звуково-светлинен 
сигнализатор 

бр. 2,00 30,80 61,60 

ел.12 6 Доставка и полагане на 
гофрирана тръба 

бр. 130,00 2,94 382,20 

ел.13 7 Доставка и монтаж на 
PVC канал  

м 15,00 3,55 53,25 

ел.14 8 Доставка и изтегляне на 
трудноторим кабел  

бр. 160,00 1,86 297,60 

ел.15 9 Свързване на проводник 
към съоръжение 

бр. 44,00 1,59 69,96 

ел.16 10 72-часова проба и пуск на 
съоръженията 

бр. 1,00 144,99 144,99 

    АГО - ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК КОТА +6 60 
по ф-ра 1 Нова врата между 

стълбище и стая за 
приемане-
пожароустойчива 

бр. 1,00 516,67 516,67 

    ВиК-нови 
канализационни 
щрангове 

        

ан.12 1 Направа на отвор в 
бетонова плоча ръчно до 
50см. 

бр. 9,00 63,23 569,07 

18 2 Дебелостенни PVC тръби 
ф110 /за вертикални 
клонове/ 

м 11,00 14,83 163,13 

ан.1 3 Доставка и монтаж на 
дъги ф110 

бр 4,00 9,20 36,80 

ан.2 4 Доставка и монтаж на бр 3,00 13,03 39,09 



разклонител ф110/110/90 
26 6 Укрепители за 

вертикален канал 
бр 10,00 2,98 29,80 

17 7 PVC тръби ф50 муфени 
/за вертикални клонове/ 

м 28,00 11,58 324,24 

    Пожароизвестителна 
инсталация в отделение 
АГО 

        

ел.7 1 Доставка и монтаж на 
пожароизвестителна 
централа 4-зони 

бр. 1,00 438,38 438,38 

ел.8 2 Доставка и монтаж на 
автоматичен димно-
оптичен 
пожароизвестител 

бр. 22,00 44,28 974,16 

ел.9 3 Доставка и монтаж на 
паралелен светлинен 
индикатор 

бр. 12,00 19,82 237,84 

ел.10 4 Доставка и монатж на 
ръчен пожароизвестител 

бр. 3,00 41,06 123,18 

ел.11 5 Доставка и монтаж на 
звеково-светлинен 
сигнализатор 

бр. 1,00 30,80 30,80 

ел.12 6 Доставка и полагане на 
гофрирана тръва 

бр. 390,00 2,94 1146,60 

ел.14 7 Доставка и изтегляне на 
трудноторим кабел  

бр. 425,00 1,86 790,50 

ел.15 8 Свързване на проводник 
към съоръжение 

бр. 138,00 1,59 219,42 

ел.16 9 72-часова проба и пуск на 
съоръженията 

бр. 1,00 144,99 144,99 

ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 
Част Електро-силова инсталация 
    Томографски кабинет         
2 1 Доставка и полагане на 

гофр. РVС тръба 16мм 
м 122,00 2,45 298,90 

ел.17 2 Доставка и изтегляне 
проводник ШВПС 
2х0,75мм2 

м 96,00 1,95 187,20 

ел.18 3 Доставка и монтаж на 
комуникационна розетка 

бр. 3,00 12,31 36,93 

ел.19 4 Доставка и монтаж на 
команден бутон 

бр. 1,00 68,21 68,21 

ел.20 5 Доставка и монтаж на 
релеен модул 

бр. 2,00 39,62 79,24 

ел.21 6 Доставка и монтаж на 
сигнални табели 

бр. 4,00 45,33 181,32 

ел.22 7 Доставка и монтаж на 
канална система 

м 20,00 27,33 546,60 



ел.23 8 Доставка и монтаж на 
подови кутии 

бр. 6,00 75,91 455,46 

    Рентгенов кабинет         
ел.17 1 Доставка и изтегляне 

проводник ШВПС 
2х0,75мм2 

м 20,00 1,95 39,00 

ел.19 2 Доставка и монтаж на 
команден бутон 

бр. 1,00 68,21 68,21 

ел.20 3 Доставка и монтаж на 
релеен модул 

бр. 2,00 39,62 79,24 

ел.21 4 Доставка и монтаж на 
сигнални табели 

бр. 2,00 45,33 90,66 

ел.22 5 Доставка и монтаж на 
канална система 

м 12,00 27,33 327,96 

ел.23 6 Доставка и монтаж на 
подови кутии 

бр. 4,00 75,91 303,64 

Част Пожароизвестяване 
Томографски кабинет 
ел. 7 1 Доставка и монтаж на 

пожароизвестителна 
централа 4-зони 

бр. 1,00 438,38 438,38 

ел. 8 2 Доставка и монтаж на 
автоматичен димно-
оптичен 
пожароизвестител 

бр. 2,00 44,28 88,56 

ел. 9 3 Доставка и монтаж на 
паралелен светлинен 
индикатор 

бр. 4,00 19,82 79,28 

ел. 12 4 Доставка и полагане на 
гофрирана тръва 

бр. 50,00 2,94 147,00 

ел. 14 5 Доставка и изтегляне на 
трудноторим кабел  

бр. 140,00 1,86 260,40 

ел. 15 6 Свързване на проводник 
към съоръжение 

бр. 12,00 1,59 19,08 

Рентгенов кабинет 
ел. 24 1 Доставка и монтаж на 

разширителен модул за 
FS 5200 

бр. 1,00 331,90 331,90 

ел. 8 2 Доставка и монтаж на 
автоматичен димно-
оптичен 
пожароизвестител 

бр. 9,00 44,28 398,52 

ел. 9 3 Доставка и монтаж на 
паралелен светлинен 
индикатор 

бр. 3,00 19,82 59,46 

ел. 10 4 Доставка и монатж на 
ръчен пожароизвестител 

бр. 2,00 41,06 82,12 

ел. 11 5 Доставка и монтаж на 
звуково-светлинен 

бр. 1,00 30,80 30,80 



сигнализатор 

ел.25 6 Доставка и монтаж на 
PVC канал 40/20 

бр. 60,00 3,55 213,00 

ел.26 7 Доставка и монтаж на 
PVC канал 20/20 

бр. 18,00 3,24 58,32 

ел.14 8 Доставка и изтегляне на 
трудногорим кабел  

бр. 175,00 1,86 325,50 

ел.15 9 Свързване на проводник 
към съоръжение 

бр. 38,00 1,59 60,42 

   Всичко 17413,37 
   ДДС 3482,67 
   Обща сума 20896,04 
 

 2 571 491,02лв. (два милиона, петстотин седемдесет и една хиляди, четиристотин 
деветдесет и един лева и две стотинки), под формата на непарична /апортна/ вноска, 
представляваща балансовата стойност на всички придобити активи в резултат на 
изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 
год. с Националния доверителен екофонд за реализацията на проект „Въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“: 
  

 
 

№ 
по 
ред 

 
 

Описание на строително-
монтажни работи 

 
 

Ед. 
мяр
ка 

 
 

Количество 
общо 

 
 

Единична 
цена  

(лева) 

 
Обща цена  

(лева) без ДДС 

1 2 3 4 5 6 
  І. АРХИТЕКТУРНО - 

СТРОИТЕЛНИ  РАБОТИ ПО 
ПОКРИВИ И ПОДПОКРИВНО 
ПРОСТРАНСТВО 

        

  А. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ         
1 Демонтаж на съществуващи 

водосточни  тръби от 
поцинкована ламарина 

м' 590,20 2,04 1 204,01 

2 Демонтаж на съществуващи есове 
от поцинкована ламарина 

м' 41,00 2,04 83,64 

3 Демонтаж на съществуващи  
водосточни казанчета от 
поцинкована ламарина  

бр 41,00 5,24 214,84 

4 Демонтаж на съществуващи  
висящи олуци от поцинкована 
ламарина. 

м' 612,63 3,45 2 113,57 



5 Демонтаж на съществуваща 
ламаринена обшивка от 
поцинкована ламарина по покрив. 

м2 424,00 3,01 1 276,24 

6 Демонтаж на съществуващо 
покривно покритие -вълнообразен 
етирнит и ламарина 

м2 3580,20 3,50 12 530,70 

7 Демонтаж на съществ. покривно 
покритие асансьорна кула. 

м2 89,40 3,50 312,90 

8 Демонтаж на съществуваща 
дъсчена обшивка покрив. 

м2 3458,20 2,48 8 576,34 

9 Демонтаж на съществуваща 
компрометирана покривна 
конструкция вкл. гредореда. 

м3 53,17 46,75 2 485,70 

10 Демонтаж на съществуващи  
покривни капандури. 

бр. 28,00 4,99 139,72 

11 Почистване и изнасяне на 
строителните отпадъци от обекта 
в подпокривното пространство. 

м3 613,00 15,06 9 231,78 

            
  Б. НОВИ АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 
        

  Стоманобетонова плоча над 
последния етаж в 
подпокривното пространство 

        

12 Полагане на финна изравнителна 
мовелитова шпахтловка. 

м2 2940,36 4,62 13 584,46 

13 Полагане на един лист 
полиетиленово фолио за 
пароизолация. 

м2 2940,36 2,41 7 086,27 

14 Полагане на топлоизолация с 
плочи от каменна вата - негорим 
тип, с дебелина 160мм.,  с 
коефициент на топлопроводим. 
0,039 W/mК топлоизолация на 
покривната плоча 

м2 2940,36 30,85 90 710,11 

15 Полагане на армирана циментова 
замазка върху топлоизолацията за 
защита. 

м2 2247,36 15,32 34 429,56 

16 Обзиждане на отдушници на 
канализационни клонове с 
единична тухла с деб. 12 см на 
циментов разтвор в 
подпокривното простр. и 
извеждането им над покрива на 
Н=0.60м. 

м2 36,76 54,25 1 994,23 

17 Направа и монтаж на шапки за 
отдушници на канализацията при 
обикновен покрив от поцинкована 
ламарина до ф=300мм. 

бр. 11,00 44,12 485,32 



18 Полагане на вароциментова 
мазилка по надзиди, преградни 
стени и обзиждане около 
отдушници.на канализация 

м2 820,34 7,74 6 349,43 

            
  ПОКРИВ          
19 Изработка и монтаж на покривна 

конструкция и дървени скелети от 
бичен иглолистен материал за 
частична подмяна на 
компрометирани конструкции 

м3 53,17 406,80 21 629,56 

20 Изработка и монтаж на обшивка 
на покрив с рендосани иглолистни 
дъски с дебелина 2,5 см. 

м2 3498,91 14,58 51 014,11 

21 Полагане на огнезащитна боя за 
дърво в/у покривна конструкция и 
дъсчената обшивка, съвместима с 
крепежните елементи на 
покривното покритие. 

м2 7126,18 12,40 88 364,63 

22 Доставка и полагане на листова 
усилена битумна хидроизолация, 
произведена на базата на битум, 
модифициран с атактен 
полипропилен и с основа стъклен 
воал на газопламъчно залепване - 
1 лист с дебелина 3мм. - 
задължителен подложен слой под 
битумните керемиди 

м2 4030,17 13,52 54 487,90 

23 Полагане на покривно покритие 
от битумни покривни керемиди с 
цветна минерална посипка, 
армирани със стъклофибърен 
воал, уплътнен с битум-шиндли, 
подходящи за климатичните 
условия на България, отговарящи 
на изискванията на чл.40 ал.1 от 
Наредба № 2 за прое 

м2 3866,67 29,19 112 868,10 

24 Доставка и полагане надва пласта  
листова усилена битумна 
хидроизолация, произведена на 
базата на битум, модифициран с 
атактен полипропилен и с основа 
стъклен воал на газопламъчно 
залепване, като горният пласт е с 
минерална посипка 

м2 89,40 27,96 2 499,62 

25 Доставка и монтаж на готови висящи 
олуци от поцинкована ламарина с 
външно фабрично положено цветно 
покритие, съответствуващо на цвета 
на покривното покритие. 

м' 648,20 21,00 13 612,20 



26 Доставка и монтаж на монтажна 
надолучна пола от поцинкована 
ламарина с външно фабрично 
порожено цветно покритие, 
съответстващо на цвета на 
покривното покритие. 

м2 226,72 18,25 4 137,64 

27 Доставка имонтаж на готови 
водосточни казанчета от 
поцинкована ламарина с външно 
фабрично положено цветно 
покритие съответсващо на цвета 
на покривното покритие. 

бр. 47,00 55,57 2 611,79 

28 Доставка и монтаж на есове Ф110 
от поцинкована ламарина с 
външно фабрично положено 
цветно покритие, съответстващо 
на цвета на покривното покритие. 

м' 47,00 26,83 1 261,01 

29 Доставка и монтаж на водосточни 
тръби Ф110 от поц. ламарина с 
външно фабрично положено 
цветно покритие, съответстващо 
на цвета на покривното покритие. 

м' 603,40 21,38 12 900,69 

  ЕСМ -Е2          

  МЪЛНИЕЗАЩИТНА 
ИНСТАЛАЦИЯ 

        

142 Доставка иполагане на 
гръмоотводна мрежа,свободно 
лежаща върху покрив 
илиприкрепена към готови 
крепители до 30 м. височина от 
бетонна стомана с  ф8мм 

м' 1620,00 2,37 3 839,40 

143 Направа на отводи  от бетонна 
стомана с  ф8мм 

м' 600,00 6,07 3 642,00 

144 Доставка и монтаж на 
заземителен кол от поцинкована  
тръба 2 1/2" , с  дължина 3,0м  и с 
връх 

бр. 48,00 27,99 1 343,52 

145 Доставка и монтаж на 
поцинкована планка в метална 
кутия с капак 

бр. 24,00 35,69 856,56 

146 Измерване на преходното 
съпротивление на заземление 

бр. 28,00 10,80 302,40 

  ОБЩО ПО ЕСМ -Е2 -ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ 568 179,94 
            
ЕСМ - -Е1  ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СТЕНИ 
ІІ. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ - ФАСАДИ 
  (топлоизолации, шпахловки, 

мазилки, облицовки и боядисване) 
        



30 Доставка, монтаж, демонтаж и 
сортиране на фасадно скеле под 
наем с височина до 30м. 

м2 7288,46 2,58 18 804,23 

31 Очукване на компрометирана 
външна мазилка. 

м2 2085,00 4,32 9 007,20 

32 Изкърпване на външна гладка 
вароциментова мазилка. 

м2 2085,00 8,56 17 847,60 

33 Доставка иполагане по фасади на 
топлоизо лации от графитизиран 
експандиранн поли стирол с 
коефициент на топлопроводимост 
0,032 W/mK с дебелина 100мм 
укрепена с РVС дюбели  и 
шпаклована стъклофибърна 
мрежа 

м2 5997,65 29,00 173 931,85 

34 Доставка и полагане  по фасади, 
около отвори на врати и прозорци 
на топлоизолация от 
графитизиран експандиран 
полистирол с коефиц.  на 
топлопроводимост 0,035 W/mK с 
дебилина 20мм и ширина до 30см,  
крепена с РVС дюбели и 
шпаклована стъклофибърна 
мрежа 

м' 4745,48 14,70 69 758,56 

35 Доставка и монтаж на облицовка от 
гранитни плочи с дебелина 2см върху 
армираща стъклофибърна мрежа и 
топлоизолация  при цокълна част на 
сградата. 

м2 635,00 85,16 54 076,60 

36 Доставка и монтаж на облицовка 
от гранитни плочи с дебелина 2см 
върху армираща стъклофибърна 
мрежа и топлоизолация около 
отвори с ширина до 30см.при 
цокълната част на сградата 

м' 450,00 25,55 11 497,50 

37 Доставка и монтаж на завършнащ 
профил с фаска  от гранитни 
плочи с дебелина  2см върху 
облицовката на  цокъла на  
сградата 

м' 564,00 17,50 9 870,00 

38 Полагане на готова цветна 
силикатна мазилка  драскана с 
дебелина 2 мм., вкл. грундирането 
върху шпахлована топлоизолация 
по фасади  

м2 5195,00 23,18 120 420,10 

39 Полагане на готова цветна 
силикатна мазилка  драскана с 
дебелина 2 мм., вкл. грундирането 
върху шпахлована топлоизолация 

м' 4590,88 7,11 32 641,16 



около отвори по фасади -цвят по 
указание на арх. 

41 Оформяне на дилатационна фуга 
по фасади.с компенсатор от медна 
ламарина 

м' 150,40 11,92 1 792,77 

42 Доставка и направа на тротоарна 
настилка  от цветни бетонови  
плочи включително бордюра към 
нея 

м2 610,00 43,56 26 571,60 

43 Двукратно боядисване на комин с 
автовишка със силикатна или 
силиконова боя,  боя, с цвят по 
указание на архитекта 
включително грундирането. 

м² 58,00 16,22 940,76 

            
ЕСМ - -Е1  ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СТЕНИ 

 ІІІ. ВЪТРЕШНИ АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 
44 Доставка и полагане по вътрешни 

стени до долен ръб на прозорците 
на Топлоизолация от 
графитизиран експандиран 
полистирол с коефициент на 
топлопроводност 0.032W/mK с 
дебелина 100мм.  

м2 443,74 29,00 12 868,46 

45 Доставка и направа на предстенна 
обшивка от водоустойчив 
гипсокартон на конструкция 

м2 1299,15 19,52 25 359,41 

46 Доставка и полагане на облицовка 
от гладки фаянсови плочи - І-во 
качество до таван 

м2 365,76 35,45 12 966,19 

57 Боядисване на стени и тавани с 
антибактерицидна вододисперсна 
полимерна  боя - двукратно 

м2 2227,37 7,94 17 685,32 

            
ЕСМ - -Е1   

БЛОК "Г" - РАМПА 
Б. АРХИТЕКТУРНА ЧАСТ 
48 Доставка и монтаж на метален 

парапет - стойки от тръби ф35мм 
и ръкохватка на две нива - 50 см и 
75см до горната повърхност на 
ръкохватките, изработени от 
стоманени тръби ф50мм, 
боядисани с антикорозионнен 
грунд и автоемайл лак. 

м' 0,00 100,19 0,00 

49 Полагане на армирана изравнителна 
циментова замазка с посипка от 
мозаечни камъчета 

м2 0,00 15,90 0,00 



50 Направа  на тротоарна настилка 
отрелеэфни  цветни бетонови 
плочи- тактилна настилка за 
незрящи 

м2 0,00 28,02 0,00 

51 Доставка и монтаж на 
подпрозоречни плотове от MDF 
плоскости, с покритие устойчиво 
на химикали и дезинфекционни 
разтвори, използувани в болнични 
сгради 

м2 469,39 72,50 34 030,78 

52 Доставка и монтаж на 
подпрозоречни плотове от 
гранитни плочи с дебелина 2 см. 

м2 6,36 28,13 178,91 

53 Направа на директно залепена 
предстенна обшивка от 
водоустойчив гипсокартон по 
страници около прозорците при 
подмяната им 

м2 1109,35 12,17 13 500,79 

  ЕСМ - -Е1           

  КОНСТРУКТИВНА ЧАСТ         
  І. ЗЕМНИ РАБОТИ         
128 Разваляне на настилка от 

тротоарни плочи, включително 
сортирането им 

м2 0,00 2,65 0,00 

129 Направа на изкоп с ширина от 
0.60м. До 1.20м. И дълбочина до 
2.00м. - неукрепен, ръчно 

м3 0,00 15,30 0,00 

130 Обратно засипване  със земни 
почви с трамбоване. 

м3 0,00 6,92 0,00 

131 Ръчно натоварване, превоз на 50м. 
И разтоварване на земни почви с 
ръчни колички 

м3 0,00 11,04 0,00 

            
  ІІ. КОФРАЖНИ РАБОТИ         
132 Направа на кофраж за колони. м2 0,00 18,16 0,00 
133 Направа на кофраж за греди с 

дълбочина до 
0.80м.самостоятелни. 

м2 0,00 18,16 0,00 

134 Направа на кофраж за рампа. м2 0,00 18,16 0,00 
            
  ІІІ. АРМАТУРНИ РАБОТИ         
135 Направа и полагане на обикновена  

армировка от Ст АІ /Ф/  8мм-12мм 
по спесификация на конструктора.

кг. 0,00 1,64 0,00 

136 Направа и полагане на обикновена  
армировка от Ст АІІІ /N/  10мм.-
12 мм.по спесификация на 
конструктора. 

кг. 0,00 1,64 0,00 



137 Направа и монтаж на закладни 
части за монтажа на парапета. 

бр. 0,00 6,02 0,00 

            
  ІV. БЕТОНОВИ РАБОТИ         
138 Доставка и полагане на бетон клас 

В20 за основи. 
м3 0,00 135,10 0,00 

139 Доставка и полагане на бетон клас 
В20 за колони. 

м3 0,00 135,10 0,00 

140 Доставка и полагане на  бетон 
клас В20 за греди. 

м3 0,00 135,10 0,00 

141 Доставка и полагане на  бетон 
клас В20 за рампа. 

м3 0,00 135,10 0,00 

 ОБЩО ПО  ЕСМ - -Е1  ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СТЕНИ 663 749,77 
            
            
  ЕСМ - -Е3 - ПОДМЯНА НА 

ДОГРАМА   
        

  БЛОК "А" -  НОВА  ЧАСТ         
  ВЪНШНИ  ВРАТИ         
54 Изработка, доставка и монтаж на 

външна еднокрила врата с плътно 
крило - стоманена конструкция, 
изолация от минерална вата 8 см и 
двустранна обшивка от листова  
ламарина с дебелина не по-малко 
от 1.2 мм с повърхностно 
покритие от оловен миниум и 
алкидна боя. Цветът на боята да 
съответствува на този на 
външните врати и решетки. 
Вратата е самозатваряща се с 
брава тип"Антипаник" и с 
димоуплътнено крило. Да се 
предвиди заключване. 
ТИПОРАЗМЕР120/200 см. 
ОЗНАЧЕНИЕ ЖВ1 - 1 БР. 

м² 2,40 312,76 750,62 

  ПРОЗОРЦИ         
55 Трикрил прозорец със средна 

отваряема част и странични 
неотваряеми крила  с  отваряне на  
крилото, -  на странична 
вертикална ос  и с неотваряема  
надстройка, изработени от 
петкамерни РVС профили, 
остъклени със стъклопакет с 
прекъснат термичен мост. 
Прозорецът трябва да осигурява 
общ коефициент на 

м² 98,40 126,48 12 445,63 



топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K .Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС 
профил с взета от мярка ширина 
не по- малко от 20 см. От вътре 
към помещението се изработва 
подпрозоречен плот от MDF 
плоскости с крайно покритие, 
позволяващо влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради. Страниците на 
прозореца към помещението се 
оформят с листов гипсокартон 
Задължителни мерки от място! 
ТИПОРАЗМЕР 3х80/140 + 
60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П4 - 21 бр.

56 Външна регулируема 
слънцезащитна ролетна щора, 
изработена от ламели с РVС 
покритие, позволяващо измиване 
и дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради, комбинирава с 
ролетна щора против комари. 
Механизъм за регулиране на 
щората отвътре, от страната на 
помещението при затворен 
прозорец. Задължително да се 
вземат мерки от място след 
монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола..  
ТИПОРАЗМЕР 160+80/200СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ Р4,  К*4 - 28 бр.

м² 128,80 156,25 20 125,00 

57 Двукрил .прозорец с отваряне на  
крилата на странична вертикална  
ос  и с неотваряема  надстройка, 
изработени от петкамерни РVС 
профили, остъклени със 
стъклопакет с прекъснат термичен 
мост. Прозорецът трябва да 
осигурява общ коефициент на 
топлопре минаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K .Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС 
профил с проверена от място  

м² 6,40 126,48 809,47 



ширина не по- малко от 20 см. От 
вътре към помещението се 
изработва подпрозоречен плот от 
гранитни плочи 2 см.  
позволяващи влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради. Страниците на 
прозореца към помещението се 
оформят с листов влагоустойчив 
гипсокартон Задължителни мерки 
от място! ТИПОРАЗМЕР 160 
/140+ 60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П2 -2 
бр. 

58 Външна регулируема 
слънцезащитна ролетна щора, 
изработена от ламели с РVС 
покритие, позволяващо измиване 
и дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради, комбинирава с 
ролетна щора против комари. 
Механизъм за регулиране на 
щората отвътре, от страната на 
помещението при затворен 
прозорец. Задължително да се 
вземат мерки от място след 
монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола..  
ТИПОРАЗМЕР 160/200СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ  Р2,  К*2 - 5 бр.

м² 15,00 156,25 2 343,75 

59 Двукрил прозорец с отваряне на  
крилата на странична вертикална  
ос,  изработен  от петкамерни 
РVС профили, остъклени със 
стъклопакет с прекъснат термичен 
мост. Прозорецът трябва да 
осигурява общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K .Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС 
профил с проверена от място  
ширина не по- малко от 20 см.  От 
вътре към помещението се 
изработва подпрозоречен плот от 
MDF плоскости с крайно 
покритие, позволяващо влажно 
почистване и дезинфекциране с 

м² 10,08 126,48 1 274,92 



разтвори и дезинфектанти, 
използувани в здравните сгради. 
Страниците на прозореца към 
помещението се оформят с листов 
влагоустойчив гипсокартон 
Задължителни мерки от място!  
ТИПОРАЗМЕР 120/ 60СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ П5 - 14 бр.   

60 Външна регулируема 
слънцезащитна ролетна щора, 
изработена от ламели с РVС 
покритие, позволяващо измиване 
и дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради и стационарна 
мрежа против комари. Механизъм 
за регулиране на щората отвътре, 
от страната на помещението при 
затворен прозорец. Задължително 
да се вземат мерки от място след 
монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола..  
ТИПОРАЗМЕР120/60СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ  Р5,  К5 - 14 бр.

м² 10,08 156,25 1 575,00 

61 Еднокрил прозорец с отваряне на  
крилото на странична вертикална  ос,  
изработен  от петкамерни РVС 
профили, остъклени със стъклопакет 
с прекъснат термичен мост. 
Прозорецът трябва да осигурява общ 
коефициент на топлопреминаване на 
профилите и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K .Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС профил с 
проверена от място  ширина не по- 
малко от 20 см.  От вътре към 
помещението се изработва 
подпрозоречен плот от MDF 
плоскости с крайно покритие, 
позволяващо влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради. Страниците на 
прозореца към помещението се 
оформят с листов влагоустойчив 
гипсокартон Задължителни мерки от 
място!  ТИПОРАЗМЕР 70/ 60СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ П6 - 3 бр.   

м² 1,26 126,48 159,36 



62 Стационарна мрежа против 
комари. Задължително да се 
вземат мерки от място след 
монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола..  
ТИПОРАЗМЕР 70/60СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ  К6 - 3 бр. 

м² 1,26 17,60 22,18 

63 Еднокрил прозорец с отваряне на  
крилото на странична вертикална  
ос,  изработен  от петкамерни 
РVС профили, остъклени със 
стъклопакет с прекъснат термичен 
мост. Прозорецът трябва да 
осигурява общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K .Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС 
профил с проверена от място  
ширина не по- малко от 20 см.  От 
вътре към помещението се 
изработва подпрозоречен плот от 
MDF плоскости с крайно 
покритие, позволяващо влажно 
почистване и дезинфекциране с 
разтвори и дезинфектанти, 
използувани в здравните сгради. 
Страниците на прозореца към 
помещението се оформят с листов 
влагоустойчив гипсокартон 
Задължителни мерки от място!  
ТИПОРАЗМЕР70/115СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ П7 - 9 бр.   

м² 7,25 126,48 916,98 

64 Външна регулируема слънцезащитна 
ролетна щора, изработена от ламели 
с РVС покритие, позволяващо 
измиване и дезинфекциране с 
разтвори и дезинфектанти, 
използувани в здравните сгради, 
комбинирава с ролетна щора против 
комари. Механизъм за регулиране на 
щората отвътре, от страната на 
помещението при затворен прозорец. 
Задължително да се вземат мерки от 
място след монтаж на новата дограма 
и на подпрозоречната външна пола..  
ТИПОРАЗМЕР 70/115СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ  Р7,  К*7 - 9 бр.

м² 7,25 156,25 1 132,81 

65 Демонтаж на съществуващи врати, 
включително изнасянето им от 
обекта. 

м² 2,40 7,70 18,48 



66 Демонтаж на съществуващи 
прозорци, включително 
изнасянето им от обекта 

м² 125,79 7,70 968,58 

  БЛОК "А" -  СТАРА  ЧАСТ         
  ВРАТИ         
67 Изработка, доставка и монтаж на 

външна еднокрила  остъклена 
врата  изработена от петкамерни 
РVС профили, остъклени със 
стъклопакет с прекъснат термичен 
мост. Вратата трябва да осигурява 
общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K Вратата е 
самозатваряща се с брава 
тип"Антипаник" и с 
димоуплътнено крило. Да се 
предвиди заключване. 
ТИПОРАЗМЕР110/210 см. 
ОЗНАЧЕНИЕ ВВ11 - 1 БР. 

м² 2,31 159,49 368,42 

68 Изработка, доставка и монтаж на 
външна двукрила  остъклена 
врата, комбинирана с неотваряеми 
витрина и надстройка,  
изработени от петкамерни РVС 
профили, остъклени със 
стъклопакет с прекъснат термичен 
мост. Дограмата трябва да 
осигурява общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K  Вратата е 
самозатваряща се с брава 
тип"Антипаник" и с 
димоуплътнено крило. Да се 
предвиди заключване. 
ТИПОРАЗМЕР200+100/210+90 
см. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ10 - 1 БР.

м² 0,00 159,49 0,00 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



ПРОЗОРЦИ 

69 Трикрил прозорец със средна 
отваряема част и странични 
неотваряеми крила  с  отваряне на  
крилото, -  на странична 
вертикална ос  и с неотваряема  
надстройка, изработени от 
петкамерни РVС профили, 
остъклени със стъклопакет с 
прекъснат термичен мост. 
Прозорецът трябва да осигурява 
общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K .Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС 
профил с взета от мярка ширина 
не по- малко от 20 см. От вътре 
към помещението се изработва 
подпрозоречен плот от MDF 
плоскости с крайно покритие, 
позволяващо влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради. Страниците на 
прозореца към помещението се 
оформят с листов гипсокартон 
Задължителни мерки от място! 
ТИПОРАЗМЕР 3х80/140 + 
60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П4 -2бр.  

м² 9,60 126,48 1 214,21 

70 Външна регулируема слънцезащитна 
ролетна щора, изработена от ламели 
с РVС покритие, позволяващо 
измиване и дезинфекциране с 
разтвори и дезинфектанти, 
използувани в здравните сгради, 
комбинирава с ролетна щора против 
комари. Механизъм за регулиране на 
щората отвътре, от страната на 
помещението при затворен прозорец. 
Задължително да се вземат мерки от 
място след монтаж на новата дограма 
и на подпрозоречната външна пола..  
ТИПОРАЗМЕР 160+80/200СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ Р4,  К*4 - 28 бр.

м² 9,20 156,25 1 437,50 



71 Двукрил прозорец с отваряне на 
крилата на странична вертикална 
ос , изработени от петкамерни 
РVС профили, остъклени със 
стъклопакет с прекъснат термичен 
мост. Прозорецът трябва да 
осигурява общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K .Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС 
профил с взета от мярка ширина 
не по- малко от 20 см. От вътре 
към помещението се изработва 
подпрозоречен плот от MDF 
плоскости с крайно покритие, 
позволяващо влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради. Страниците на 
прозореца към помещението се 
оформят с листов гипсокартон 
Задължителни мерки от място! 
ТИПОРАЗМЕР 140/100СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ П8 - 15 бр.   

м² 22,40 126,48 2 833,15 

72 Външна регулируема 
слънцезащитна ролетна щора, 
изработена от ламели с РVС 
покритие, позволяващо измиване 
и дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради и стационарна 
мрежа против комари. Механизъм 
за регулиране на щората отвътре, 
от страната на помещението при 
затворен прозорец. Задължително 
да се вземат мерки от място след 
монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола..  
ТИПОРАЗМЕР140/100СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ  Р8,  К8 - 16 бр.

м² 22,40 156,25 3 500,00 



73 Двукрил прозорец с отваряне на 
крилата на странична вертикална 
ос , изработени от петкамерни 
РVС профили, остъклени със 
стъклопакет с прекъснат термичен 
мост. Прозорецът трябва да 
осигурява общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K .Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС 
профил с взета от мярка ширина 
не по- малко от 20 см. От вътре 
към помещението се изработва 
подпрозоречен плот от MDF 
плоскости с крайно покритие, 
позволяващо влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради. Страниците на 
прозореца към помещението се 
оформят с листов гипсокартон 
Задължителни мерки от място! 
ТИПОРАЗМЕР 150/160СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ П9 - 4 бр.   

м² 9,60 126,48 1 214,21 

74 Външна регулируема 
слънцезащитна ролетна щора, 
изработена от ламели с РVС 
покритие, позволяващо измиване 
и дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради, комбинирава с 
ролетна щора против комари. 
Механизъм за регулиране на 
щората отвътре, от страната на 
помещението при затворен 
прозорец. Задължително да се 
вземат мерки от място след 
монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола.  
ТИПОРАЗМЕР 150/160СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ Р9,  К*9 - 4 бр.

м² 9,60 156,25 1 500,00 



75 Двукрил прозорец с отваряне на 
крилата на странична вертикална 
ос , комбиниран с неотваряема 
надстройка изработени от 
петкамерни РVС профили, 
остъклени със стъклопакет с 
прекъснат термичен мост. 
Прозорецът трябва да осигурява 
общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K .Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС 
профил с взета от мярка ширина 
не по- малко от 20 см. От вътре 
към помещението се изработва 
подпрозоречен плот от MDF 
плоскости с крайно покритие, 
позволяващо влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради. Страниците на 
прозореца към помещението се 
оформят с листов гипсокартон 
Задължителни мерки от място! 
ТИПОРАЗМЕР 175/140+60СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ П11 - 3 бр.   

м² 10,50 126,48 1 328,04 

76 Външна регулируема 
слънцезащитна ролетна щора, 
изработена от ламели с РVС 
покритие, позволяващо измиване 
и дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради, комбинирана с 
ролетна щора против комари. 
Механизъм за регулиране на 
щората отвътре, от страната на 
помещението при затворен 
прозорец. Задължително да се 
вземат мерки от място след 
монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола.  
ТИПОРАЗМЕР 175/200СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ Р11,  К*11 - 3 бр.

м² 10,50 156,25 1 640,63 



77 Четирикрил прозорец с 
надстройка, със средна двукрила 
отваряема  на странична 
вертикална ос част и надстройка, 
отваряема на долна хоризонтална 
ос, комбинирани със странични 
неотваряеми крила. Прозорецът се 
изработва от петкамерни РVС 
профили, остъклени със 
стъклопакет с прекъснат термичен 
мост. Прозорецът трябва да 
осигурява общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K .Прозорецът е 
комплектован с механизъм за 
отваряне на 
надстройката.Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС 
профил с взета от мярка ширина 
не по- малко от 20 см. От вътре 
към помещението се изработва 
подпрозоречен плот от MDF 
плоскости с крайно покритие, 
позволяващо влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради. Страниците на 
прозореца към помещението се 
оформят с листов гипсокартон 
Задължителни мерки от място! 
ТИПОРАЗМЕР 
62+125+62/200СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ П10 - 79 бр. 

м² 392,00 126,48 49 580,16 

78 Външна регулируема слънцезащитна 
ролетна щора, изработена от ламели 
с РVС покритие, позволяващо 
измиване и дезинфекциране с 
разтвори и дезинфектанти, 
използувани в здравните сгради, 
комбинирава с ролетна щора против 
комари. Механизъм за регулиране на 
щората отвътре, от страната на 
помещението при затворен прозорец. 
Задължително да се вземат мерки от 
място след монтаж на новата дограма 
и на подпрозоречната външна пола..  
ТИПОРАЗМЕР 62+125+62/200СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ Р10,  К*10 - 79 бр.

м² 392,00 156,25 61 250,00 



79 Трикрил прозорец  с надстройка, 
със  странично неотваряемо 
крило,  с  отваряне на  крилото, -  
на странична вертикална ос  и с 
отваряема  надстройка на долна 
хоризонтална ос, изработени от 
петкамерни РVС профили, 
остъклени със стъклопакет с 
прекъснат термичен мост. 
Прозорецът трябва да осигурява 
общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K .Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС 
профил с взета от мярка ширина 
не по- малко от 20 см. От вътре 
към помещението се изработва 
подпрозоречен плот от MDF 
плоскости с крайно покритие, 
позволяващо влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради. Страниците на 
прозореца към помещението се 
оформят с листов гипсокартон 
Задължителни мерки от място! 
ТИПОРАЗМЕР 3х70/140 + 
60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П12 - 3 бр.  

м² 12,60 126,48 1 593,65 

80 Външна регулируема 
слънцезащитна ролетна щора, 
изработена от ламели с РVС 
покритие, позволяващо измиване 
и дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради, комбинирава с 
ролетна щора против комари. 
Механизъм за регулиране на 
щората отвътре, от страната на 
помещението при затворен 
прозорец. Задължително да се 
вземат мерки от място след 
монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола..  
ТИПОРАЗМЕР 140+70/200СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ Р12,  К*12 - 3 бр.

м² 12,60 156,25 1 968,75 



81 Двукрил прозорец с отваряне на 
крилата на странична вертикална 
ос , изработени от петкамерни 
РVС профили, остъклени със 
стъклопакет с прекъснат термичен 
мост. Прозорецът трябва да 
осигурява общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K .Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС 
профил с взета от мярка ширина 
не по- малко от 20 см. От вътре 
към помещението се изработва 
подпрозоречен плот от MDF 
плоскости с крайно покритие, 
позволяващо влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради. Страниците на 
прозореца към помещението се 
оформят с листов гипсокартон 
Задължителни мерки от място! 
ТИПОРАЗМЕР 170/140СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ П13 - 1 бр.   

м² 2,38 126,48 301,02 

82 Външна регулируема 
слънцезащитна ролетна щора, 
изработена от ламели с РVС 
покритие, позволяващо измиване 
и дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради, комбинирава с 
ролетна щора против комари. 
Механизъм за регулиране на 
щората отвътре, от страната на 
помещението при затворен 
прозорец. Задължително да се 
вземат мерки от място след 
монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола.  
ТИПОРАЗМЕР 170/140СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ Р13,  К*13 -1 бр. 

м² 2,38 156,25 371,88 

83 Демонтаж на съществуващи 
врати, включително изнасянето 
им от обекта. 

м² 11,31 7,70 87,09 

84 Демонтаж на съществуващи 
прозорци, включително 
изнасянето им от обекта 

м² 462,08 7,70 3 558,02 



  БЛОК "Б"          

  ПРОЗОРЦИ И РОЛЕТНИ ЩОРИ         
85 Двукрил .прозорец с отваряне на  

крилата, -  на странична 
вертикална ос  и с неотваряема  
надстройка, изработени от 
петкамерни РVС профили, 
остъклени със стъклопакет с 
прекъснат термичен мост. 
Прозорецът трябва да осигурява 
общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K .Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречни поли от РVС 
профил с взета от мярка ширина 
не по- малко от 20 см. От вътре 
към помещението се изработва 
подпрозоречен плот от гранитни 
плочи 2см., позволяващи влажно 
почистване и дезинфекциране с 
разтвори и дезинфектанти, 
използувани в здравните сгради. 
Страниците на прозореца към 
помещението се оформят с листов 
гипсокартон Задължителни мерки 
от място! ТИПОРАЗМЕР 150 
/140 + 60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П1-
15 БР.  Прозорецът с означение 
П1* се изпълнява със стъклопакет 
с матирано стъкло и се монтират 
на посочените в проекта места, 
като се възстановяват старите 
размери на отворите за прозорци 
ТИПОРАЗМЕР 150 /140 + 60СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ П1* - 8 БР. 

м² 70,47 126,48 8 913,05 

86 Външна регулируема 
слънцезащитна ролетна щора, 
изработена от ламели с РVС 
покритие, позволяващо измиване 
и дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради, комбинирана с 
ролетна щора против комари. 
Механизъм за регулиране на 
щората отвътре, от страната на 
помещението при затворен 
прозорец. Задължително да се 
вземат мерки от място след 

м² 131,16 156,25 20 493,75 



монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола. 
ТИПОРАЗМЕР 150/200СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ Р1,  К*1 - 35 бр. 

87 Външна регулируема слънцезащитна 
ролетна щора, изработена от ламели 
с РVС покритие, позволяващо 
измиване и дезинфекциране с 
разтвори и дезинфектанти, 
използувани в здравните сгради, 
комбинирана с ролетна щора против 
комари. Механизъм за регулиране на 
щората отвътре, от страната на 
помещението при затворен прозорец. 
Задължително да се вземат мерки от 
място след монтаж на новата дограма 
и на подпрозоречната външна пола. 
ТИПОРАЗМЕР 150/180СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ Р14, К*14 - 2 бр. 

м² 12,60 156,25 1 968,75 

88 Двукрил прозорец с отваряне на 
крилата на странична вертикална 
ос , изработени от петкамерни 
РVС профили, остъклени със 
стъклопакет с прекъснат термичен 
мост. Прозорецът трябва да 
осигурява общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K .Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС 
профил с взета от мярка ширина 
не по- малко от 20 см. От вътре 
към помещението се изработва 
подпрозоречен плот от MDF 
плоскости с крайно покритие, 
позволяващо влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради. Страниците на 
прозореца към помещението се 
оформят с листов гипсокартон 
Задължителни мерки от място! 
ТИПОРАЗМЕР 150/160СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ П9- 17 бр.  
Прозорецът с означение П9* се 
изпълнява със стъклопакет с 
матирано стъкло. ТИПОРАЗМЕР 
150 /160 СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П9* 
- 1 БР. 

м² 31,09 126,48 3 932,26 



89 Външна регулируема 
слънцезащитна ролетна щора, 
изработена от ламели с РVС 
покритие, позволяващо измиване 
и дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради, комбинирава с 
ролетна щора против комари. 
Механизъм за регулиране на 
щората отвътре, от страната на 
помещението при затворен 
прозорец. Задължително да се 
вземат мерки от място след 
монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола.  
ТИПОРАЗМЕР 150/160СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ Р9,  К*9 - 4 бр.

м² 60,58 156,25 9 465,63 

90 Демонтаж на съществуващи 
прозорци, включително 
изнасянето им от обекта 

м² 101,56 7,70 782,01 

            

  БЛОК "В"          
   ВРАТИ         

91 Изработка, доставка и монтаж на 
външна плътна термоизолирана 
еднокрила врата от петкамерни 
РVС профили, с размери 100/210 
см., с  общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
на рамката и плоскостта на 
крилото  U обоб. ≤1.70W/m2K . 
Вратата  се изпълнява 
самозатваряща се, с 
димоуплътнено крило, с брава тип 
"Антипаник"   За се предвиди 
заключване. Задължителни мерки 
от място! ТИПОРАЗМЕР 100 
/210 СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ2 - 1 
БР. 

м² 2,10 159,49 334,93 

92 Изработка, доставка и монтаж на  
еднокрила изцялоостъклена със 
стъклопакет  Al врата,  с размери 110/ 
/210 см. Вратата е самозатваряща се, 
с димоу плътнено крило и брава тип 
"Антипаник"  Да се монтира защитна 
ръкохватка, задвижваща бравата. Да 
се вземат задължително мерки от 
място!  ТИПОРАЗМЕР 110/210 СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ  ВВ11 - 3 бр. 

м² 10,09 203,50 2 053,32 



93 Изработка, доставка и монтаж на  
двукрила Al врата, комбинирана с 
неотваряема  надстройка, 
остъклени със стъклопакет с 
матирано стъкло с размери 170/ 
/210 +70см. Вратата е 
самозатваряща се, с димоу 
плътнени крила и брава тип 
"Антипаник"  Да се вземат 
задължително мерки от място!  
ТИПОРАЗМЕР 170/210+70СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ ВВ14 - 1 бр. 

м² 4,76 203,50 968,66 

  ПРОЗОРЦИ         

94 Двукрил .прозорец с отваряне на  
крилата, -  на странична 
вертикална ос   и с неотваряема  
надстройка, изработени от 
петкамерни РVС профили, 
остъклени със стъклопакет с 
прекъснат термичен мост. 
Прозорецът трябва да осигурява 
общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K .Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС 
профил с проверена от място  
ширина не по- малко от 20 см. От 
вътре към помещението се 
изработва подпрозоречен плот от 
MDF плоскости с крайно 
покритие, позволяващо влажно 
почистване и дезинфекциране с 
разтвори и дезинфектанти, 
използувани в здравните сгради. 
Страниците на прозореца към 
помещението се оформят с листов 
гипсокартон Задължителни мерки 
от място! ТИПОРАЗМЕР 160 /140 
+60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П2 - 67 БР. 

м² 214,49 126,48 27 128,70 



95 Външна регулируема 
слънцезащитна ролетна щора, 
изработена от ламели с РVС 
покритие, позволяващо измиване 
и дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради, комбинирана с 
ролетна щора против комари. 
Механизъм за регулиране на 
щората отвътре, от страната на 
помещението при затворен 
прозорец. Задължително да се 
вземат мерки от място след 
монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола..  
ТИПОРАЗМЕР 160/200СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ Р2,  К*2 - 67 бр.

м² 214,49 156,25 33 514,06 

96 Двукрил прозорец с отваряне на 
крилата на странична вертикална 
ос , изработени от петкамерни 
РVС профили, остъклени със 
стъклопакет с прекъснат термичен 
мост. Прозорецът трябва да 
осигурява общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K .Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС 
профил с взета от мярка ширина 
не по- малко от 20 см. От вътре 
към помещението се изработва 
подпрозоречен плот от MDF 
плоскости с крайно покритие, 
позволяващо влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради. Страниците на 
прозореца към помещението се 
оформят с листов гипсокартон 
Задължителни мерки от място! 
ТИПОРАЗМЕР 140/100СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ П8 - 29 бр.   

м² 40,92 126,48 5 175,56 



97 Външна регулируема 
слънцезащитна ролетна щора, 
изработена от ламели с РVС 
покритие, позволяващо измиване 
и дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради и стационарна 
мрежа против комари. Механизъм 
за регулиране на щората отвътре, 
от страната на помещението при 
затворен прозорец. Задължително 
да се вземат мерки от място след 
монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола..  
ТИПОРАЗМЕР140/100СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ  Р8,  К8 - 29 бр.

м² 40,92 156,25 6 393,75 

98  Двукрил .прозорец с  отваряне на  
крилата на странична вертикална 
ос и с неотваряема  надстройка- за 
съчетан монтаж Прозорците да са  
изработени от петкамерни РVС 
профили, остъклени със 
стъклопакет с прекъснат термичен 
мост. Прозорецът трябва да 
осигурява общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K .Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС 
профил с проверена от място  
ширина не по- малко от 20 см. От 
вътре към помещението се 
изработва подпрозоречен плот от 
MDF плоскости с крайно 
покритие, позволяващо влажно 
почистване и дезинфекциране с 
разтвори и дезинфектанти, 
използувани в здравните сгради. 
Страниците на прозореца към 
помещението се оформят с листов 
гипсокартон Задължителни мерки 
от място!  При монтажа на 
дограмата се съчетават двата 
прозореца един до 
друг.ТИПОРАЗМЕР 120 /140 + 
60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П3 - 112 БР. 

м² 250,60 126,48 31 695,89 

99 Външна регулируема слънцезащитна 
ролетна щора, за съчетан монтаж. 
Щората се изработва от ламели с 

м² 250,60 156,25 39 156,25 



РVС покритие, позволяващо 
измиване и дезинфекциране с 
разтвори и дезинфектанти, 
използувани в здравните сгради, 
комбинирана е  с ролетна щора 
против комари. Механизъм за 
регулиране на щората отвътре, от 
страната на помещението при 
затворен прозорец. Задължително да 
се вземат мерки от място след 
монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола.  
ТИПОРАЗМЕР 120/200СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ Р3,  К*3 - 112 бр.

100 Демонтаж на съществуващи 
врати, включително изнасянето 
им от обекта. 

м² 13,79 7,70 106,18 

101 Демонтаж на съществуващи 
прозорци, включително 
изнасянето им от обекта 

м² 523,80 7,70 4 033,26 

            
  БЛОК "Г"          

   ВРАТИ         

102 Изработка, доставка и монтаж на 
външна плътна термоизолирана 
еднокрила врата от петкамерни 
РVС профили, с размери 100/210 
см., с  общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
на рамката и плоскостта на 
крилото  U обоб. ≤1.70W/m2K . 
Вратата  се изпълнява 
самозатваряща се, с 
димоуплътнено крило, с брава тип 
"Антипаник"   Да се предвиди 
заключване. Задължителни мерки 
от място! ТИПОРАЗМЕР 100 
/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ ВВ2* - 2 
БР. 

м² 2,39 159,49 381,18 

103 Изработка, доставка и монтаж на 
външна плътна термоизолирана 
еднокрила врата от петкамерни 
РVС профили, с размери 
120/200см., с  общ коефициент на 
топло преминаване на профилите 
на рамката и плоскостта на 
крилото  U обоб. ≤1.70W/m2K . 
Вратата  се изпълнява 
самозатваряща се, с 

м² 0,00 159,49 0,00 



димоуплътнено крило, с брава тип 
"Антипаник"   Да се предвиди 
заключване. Задължителни мерки 
от място! ТИПОРАЗМЕР 120 
/200СМ. ОЗНАЧЕНИЕ В15 - 
1БР. 

104 Изработка, доставка и монтаж на  
двукрила Al врата,  остъклена със 
стъклопакет  с размери 160/ /210  
см. Вратата е самозатваряща се, с 
димоу плътнени крила и брава тип 
"Антипаник"  Да се вземат 
задължително мерки от място!  
ТИПОРАЗМЕР 160/210 СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ  ВВ7 -1 бр. 

м² 3,70 203,50 752,95 

105 Изработка, доставка и монтаж на 
външна двукрила остъклена врата  
изработена от петкамерни РVС 
профили, остъклени със 
стъклопакет с прекъснат термичен 
мост. Вратата трябва да осигурява 
общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K Вратата е 
самозатваряща се с брава 
тип"Антипаник" и с димоуплът 
нено крило. Да се предвиди 
заключване. Да се вземат 
задължително мерки от място!  
ТИПОРАЗМЕР 150/210 СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ  ВВ7* -1 бр. 

м² 3,24 159,49 516,75 

            
  ПРОЗОРЦИ         
106 Двукрил .прозорец с  отваряне на  

крилата, -  на странична 
вертикална ос   и с неотваряема  
надстройка, изработени от 
петкамерни РVС профили, 
остъклени със стъклопакет с 
прекъснат термичен мост. 
Прозорецът трябва да осигурява 
общ коефициент на топлопре 
минаване на профилите и 
стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K .Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС 
профил с проверена от място  

м² 266,13 126,48 33 660,12 



ширина не по- малко от 20 см. От 
вътре към помещението се 
изработва подпрозоречен плот от 
MDF плоскости с крайно 
покритие, позволяващо влажно 
почистване и дезинфекциране с 
разтвори и дезинфектанти, 
използувани в здравните сгради. 
Страниците на прозореца към 
помещението се оформят с листов 
гипсокартон Задължителни мерки 
от място! ТИПОРАЗМЕР 160 
/140 +60СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П2 - 
85 БР. 

107 Външна регулируема 
слънцезащитна ролетна щора, 
изработена от ламели с РVС 
покритие, позволяващо измиване 
и дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради, комбинирана с 
ролетна щора против комари. 
Механизъм за регулиране на 
щората отвътре, от страната на 
помещението при затворен 
прозорец. Задължително да се 
вземат мерки от място след 
монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола..  
ТИПОРАЗМЕР 160/200СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ Р2,  К*2 - 85 бр.

м² 266,13 156,25 41 582,81 

108  Двукрил. прозорец с отваряне на 
крилата на странична вертикална 
ос и с неотваряема надстройка - за 
съчетан монтаж. Прозорците да са  
изработени от петкамерни РVС 
профили, остъклени със 
стъклопакет с прекъснат термичен 
мост. Прозорецът трябва да 
осигурява общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. ≤1.70 
W/m2K . Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС 
профил с проверена от място 
ширина не по-малко от 20 см. От 
вътре към помещението се 
изработва подпрозоречен плот от 
MDF плоскости с крайно 

м² 284,74 126,48 36 013,92 



покритие, позволяващо влажно 
почистване и дезинфекциране с 
разтвори и дезинфектанти, 
използувани в здравните сгради. 
Страниците на прозореца към 
помещението се оформят с листов 
гипсокартон Задължителни мерки 
от място! При монтажа на 
дограмата се съчетават два 
прозореца един до друг. 
ТИПОРАЗМЕР 120/140 + 60СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ П3 -121 БР. 

109 Външна регулируема 
слънцезащитна ролетна щора, за 
съчетан монтаж. Щората се 
изработва от ламели с РVС 
покритие, позволяващо измиване 
и дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради, комбинирана е  
с ролетна щора против комари. 
Механизъм за регулиране на 
щората отвътре, от страната на 
помещението при затворен 
прозорец. Задължително да се 
вземат мерки от място след 
монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола.  
ТИПОРАЗМЕР 120/200СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ Р3,  К*3 -121 бр.

м² 284,74 156,25 44 490,63 

110 Двукрил прозорец с отваряне на 
крилата на странична вертикална 
ос , изработен от петкамерни РVС 
профили, остъклени със 
стъклопакет с прекъснат термичен 
мост. Прозорецът трябва да 
осигурява общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K .Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС 
профил с взета от мярка ширина 
не по- малко от 20 см. От вътре 
към помещението се изработва 
подпрозоречен плот от MDF 
плоскости с крайно покритие, 
позволяващо влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 

м² 7,26 126,48 918,24 



здравните сгради. Страниците на 
прозореца към помещението се 
оформят с листов гипсокартон 
Задължителни мерки от място! 
ТИПОРАЗМЕР 120/60СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ П5 - 6 бр.   

111 Външна регулируема 
слънцезащитна ролетна щора, 
изработена от ламели с РVС 
покритие, позволяващо измиване 
и дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради и стационарна 
мрежа против комари. Механизъм 
за регулиране на щората отвътре, 
от страната на помещението при 
затворен прозорец. Задължително 
да се вземат мерки от място след 
монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола..  
ТИПОРАЗМЕР120/60СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ  Р8,  К8 - 16 бр.

м² 7,26 156,25 1 134,38 

112 Двукрил прозорец с отваряне на 
крилата на странична вертикална ос , 
изработени от петкамерни РVС 
профили, остъклени със стъклопакет 
с прекъснат термичен мост. 
Прозорецът трябва да осигурява общ 
коефициент на топлопреминаване на 
профилите и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K .Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС профил с 
взета от мярка ширина не по- малко 
от 20 см. От вътре към помещението 
се изработва подпрозоречен плот от 
MDF плоскости с крайно покритие, 
позволяващо влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради. Страниците на 
прозореца към помещението се 
оформят с листов гипсокартон 
Задължителни мерки от място! 
ТИПОРАЗМЕР 140/100СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ П8 - 7 бр.   

м² 7,35 126,48 929,63 



113 Външна регулируема 
слънцезащитна ролетна щора, 
изработена от ламели с РVС 
покритие, позволяващо измиване 
и дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради и стационарна 
мрежа против комари. Механизъм 
за регулиране на щората отвътре, 
от страната на помещението при 
затворен прозорец. Задължително 
да се вземат мерки от място след 
монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола..  
ТИПОРАЗМЕР140/100СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ  Р8,  К8 - 7бр.

м² 7,35 156,25 1 148,44 

114 Двукрил прозорец с отваряне на 
крилата на странична вертикална 
ос , изработени от петкамерни 
РVС профили, остъклени със 
стъклопакет с прекъснат термичен 
мост. Прозорецът трябва да 
осигурява общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K .Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС 
профил с взета от мярка ширина 
не по- малко от 20 см. От вътре 
към помещението се изработва 
подпрозоречен плот от MDF 
плоскости с крайно покритие, 
позволяващо влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради. Страниците на 
прозореца към помещението се 
оформят с листов гипсокартон 
Задължителни мерки от място! 
ТИПОРАЗМЕР 150/160СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ П9 - 16 бр.   

м² 36,75 126,48 4 648,14 



115 Външна регулируема 
слънцезащитна ролетна щора, 
изработена от ламели с РVС 
покритие, позволяващо измиване 
и дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради, комбинирава с 
ролетна щора против комари. 
Механизъм за регулиране на 
щората отвътре, от страната на 
помещението при затворен 
прозорец. Задължително да се 
вземат мерки от място след 
монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола.  
ТИПОРАЗМЕР 150/160СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ Р9,  К*9 -16 бр.

м² 36,75 156,25 5 742,19 

116 Двукрил прозорец с отваряне на 
крилата на странична вертикална 
ос за съчетан монтаж , изработени 
от петкамерни РVС профили, 
остъклени със стъклопакет с 
прекъснат термичен мост. 
Прозорецът трябва да осигурява 
общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K .Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС 
профил с взета от мярка ширина 
не по- малко от 20 см. От вътре 
към помещението се изработва 
подпрозоречен плот от MDF 
плоскости с крайно покритие, 
позволяващо влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради. Страниците на 
прозореца към помещението се 
оформят с листов гипсокартон 
При монтажа на дограмата се 
съчетават двата прозореца един до 
друг Задължителни мерки от 
място! ТИПОРАЗМЕР 
115/100СМ. ОЗНАЧЕНИЕ П14 - 
14 бр.   

м² 14,74 126,48 1 864,32 



117 Външна регулируема 
слънцезащитна ролетна щора, за 
съчетан монтаж. Щората се 
изработва от ламели с РVС 
покритие, позволяващо измиване 
и дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради, комбинирана е  
със стационарна щора против 
комари. Механизъм за регулиране 
на щората отвътре, от страната на 
помещението при затворен 
прозорец. Задължително да се 
вземат мерки от място след 
монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола.  
ТИПОРАЗМЕР 115/100СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ Р14,  К14 -14 бр.

м² 14,74 156,25 2 303,13 

118 Двукрил прозорец с отваряне на 
крилата на странична вертикална 
ос , изработени от петкамерни 
РVС профили, остъклени със 
стъклопакет с прекъснат термичен 
мост. Прозорецът трябва да 
осигурява общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K .Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС 
профил с взета от мярка ширина 
не по- малко от 20 см. От вътре 
към помещението се изработва 
подпрозоречен плот от MDF 
плоскости с крайно покритие, 
позволяващо влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради. Страниците на 
прозореца към помещението се 
оформят с листов гипсокартон 
Задължителни мерки от място! 
ТИПОРАЗМЕР 120/180СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ П15 - 2 бр.   

м² 4,18 126,48 528,69 



119 Външна регулируема 
слънцезащитна ролетна щора, 
изработена от ламели с РVС 
покритие, позволяващо измиване 
и дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради, комбинирана с 
ролетна щора против комари.  
Механизъм за регулиране на 
щората отвътре, от страната на 
помещението при затворен 
прозорец. Задължително да се 
вземат мерки от място след 
монтаж на новата дограма и на 
подпрозоречната външна пола..  
ТИПОРАЗМЕР140/100СМ.  
ОЗНАЧЕНИЕ  Р15,  К*15 - 2 бр.

м² 4,18 156,25 653,13 

120 Демонтаж на съществуващи 
врати, включително изнасянето 
им от обекта. 

м² 25,51 7,70 196,43 

121 Демонтаж на съществуващи 
прозорци, включително 
изнасянето им от обекта 

м² 615,41 7,70 4 738,66 

            
  ЕСМ -Е3 - ПОДМЯНА НА 

ДОГРАМА 
        

  ПОКРИВИ И ПОДПОКРИВНИ 
ПРОСТРАНСТВА 

        

122 Изработка, доставка и монтаж на  
еднокрила врата с плътно крило - 
стоманена конструкция, изолация 
от минерална вата 8 см. и 
двустранна обшивка от листова  
ламарина с дебелина не по- малко 
от 1.2 мм.  с повърхностно 
покритие от оловен миниум и 
алкидна боя. Вратата е 
самозатваряща се с брава 
тип"Антипаник" и с 
димоуплътнено крило. Да се 
предвиди заключване. 
ТИПОРАЗМЕР120/200 см. 
ОЗНАЧЕНИЕ ЖВ1 - 1 БР. 

м² 0,00 312,76 0,00 



123 Изработка, доставка и монтаж на  
еднокрила врата с плътно крило - 
стоманена конструкция, изолация 
от минерална вата 8 см. и 
двустранна обшивка от листова  
ламарина с дебелина не по- малко 
от 1.2 мм.  с повърхностно 
покритие от оловен миниум и 
алкидна боя. Вратата е 
самозатваряща се с брава 
тип"Антипаник" и с 
димоуплътнено крило. Да се 
предвиди заключване. 
ТИПОРАЗМЕР  90/200 см. 
ОЗНАЧЕНИЕ ЖВ2 - 9 БР. 

м² 13,72 375,74 5 155,15 

      
  ПРОЗОРЦИ         
124 Трикрил прозорец със средна 

отваряема част и странични 
неотваряеми крила  с  отваряне на  
крилото, -  на странична 
вертикална ос, изработени от 
петкамерни РVС профили, 
остъклени със стъклопакет с 
прекъснат термичен мост. 
Прозорецът трябва да осигурява 
общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K .Прозорецът да е 
комплектован с външна 
подпрозоречна пола от РVС 
профил с взета от мярка ширина 
не по- малко от 20 см. От вътре 
към помещението се изработва 
подпрозоречен плот от MDF 
плоскости с крайно покритие, 
позволяващо влажно почистване и 
дезинфекциране с разтвори и 
дезинфектанти, използувани в 
здравните сгради. Страниците на 
прозореца към помещението се 
оформят с листов гипсокартон 
Задължителни мерки от място! 
ТИПОРАЗМЕР 3х60/140 СМ. 
ОЗНАЧЕНИЕ П16 -1 бр.   

м² 2,52 126,48 318,73 



125 Покривен прозорец на капандура 
прозорец с отваряне на горна 
хоризонтална ос, изработен от 
петкамерни РVС профили, 
остъклени със стъклопакет с 
прекъснат термичен мост. 
Прозорецът трябва да осигурява 
общ коефициент на 
топлопреминаване на профилите 
и стъклопакета U обоб. 
≤1.70W/m2K   Задължителен 
вътрешен механизъм за отваряне 
на прозореца. Да се вземат мерки 
от място!   ТИПОРАЗМЕР 
60/120СМ.  ОЗНАЧЕНИЕ ПК1 - 
36бр. 

м² 25,92 126,48 3 278,36 

126 Демонтаж на съществуващи 
врати, включително изнасянето 
им от обекта. 

м² 2,40 7,70 18,48 

127 Демонтаж на съществуващи 
прозорци, включително 
изнасянето им от обекта 

м² 16,00 7,70 123,20 

 ОБЩО ПО  ЕСМ -Е3 - ПОДМЯНА НА ДОГРАМА 563 503,13 
            
 ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЕСМ - ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ 

  ЧАСТ "ОВК"         
  I. ОТОПЛЕНИЕ         
147 Доставка и монтаж на алуминиев 

радиатор със строителни размери 
500/80/80мм  до 10 глидера на 
конзоли  - за 10 глидера- 71бр.-
593 глидера 

бр. 71,00 125,07 8 879,97 

148 Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор със строителни размери 
600/80/80мм  до 10 глидера на 
конзоли 117бр.-944 гл. 

бр. 117,00 125,07 14 633,19 

149 Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор със строителни размери 
600/80/80мм  до 10 глидера на 
конзоли  - 92бр.- 561 гл. 

бр. 92,00 97,42 8 962,64 

150 Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор със строителни размери 
600/80/80мм  до 10 глидера на 
конзоли  - 171бр.-1021 гл. 

бр 168,00 96,23 16 166,64 

151 Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор със строителни размери 
600/80/80мм  до 10 глидера на 
конзоли  - 143бр.-863гл. 

бр 143,00 96,55 13 806,65 



152 Доставка и монтаж на 
автоматичен обезвъздушител за 
радиаторите АО - 1" 

бр. 591,00 7,02 4 148,82 

153 Доставка и монтаж на 
автоматичен обезвъздушител за 
вертикалните щрангове АО - 1/2" 
и главната тръбна мрежа 

бр. 107,00 9,61 1 028,27 

154 Доставка и полагане на 
полиетиленова тръба с 
алуминиева вложка Ø16х2мм  

м' 392,00 1,94 760,48 

155 Доставка и полагане на 
полиетиленова тръба с 
алуминиева вложка, Ø18х2мм  

м' 97,00 3,24 314,28 

156 Доставка и полагане на 
полиетиленова тръба с 
алуминиева вложка Ø20х2,25мм  

м' 657,00 3,24 2 128,68 

157 Доставка и полагане на 
полиетиленова тръба с 
алуминиева вложка Ø25х2,5мм за 
вертикални щрангове 

м' 1082,00 7,12 7 703,84 

158 Доставка и полагане на 
полиетиленова тръба с 
алуминиева вложка Ø32х3мм  

м' 1019,00 8,64 8 804,16 

159 Доставка и полагане на 
полиетиленова тръба с 
алуминиева вложка, Ø40х4мм  

м' 532,00 16,83 8 953,56 

160 Доставка и полагане на 
полиетиленова тръба с 
алуминиева вложка, Ø50х4,5мм  

м' 217,00 23,49 5 097,33 

161 Доставка и полагане на 
полиетиленова тръба с 
алуминиева вложка Ø63х6мм  

м' 183,00 27,97 5 118,51 

162 Доставка и полагане на 
полиетиленова тръба с 
алуминиева вложкаØ75х7,5мм  

м' 195,00 50,27 9 802,65 

163 Доставка и полагане на 
полиетиленова тръба с 
алуминиева вложка Ø90х8,5мм  

м' 435,00 50,27 21 867,45 

164 Доставка и полагане на 
полиетиленова тръба с 
алуминиева вложка Ø110х10мм  

м' 535,00 75,61 40 451,35 

165 Доставка и монтаж на колена  за 
тръба Ø25мм 

бр. 14,00 3,68 51,52 

166 Доставка и монтаж на колена  за 
тръбаØ32мм 

бр. 5,00 4,53 22,65 

167 Също, но за тръба Ø40мм бр. 4,00 2,48 9,92 
168 Също, но за тръба Ø50мм бр. 5,00 3,93 19,65 
169 Също, но за тръба Ø63мм бр. 6,00 6,78 40,68 
170 Също, но за тръба Ø75мм бр. 13,00 11,85 154,05 



171 Също, но за тръба Ø90мм бр. 12,00 11,85 142,20 
172 Също, но за тръба Ø110мм бр. 18,00 22,11 397,98 
173 Доставка и монтаж на 

термостатен радиаторен вентил 
1/2" 

бр. 592,00 23,75 14 060,00 

174 Доставка и монтаж на скоби за 
вертикални щрангове 

бр. 1655,00 2,13 3 525,15 

175 Доставка и монтаж на шибърен 
кран  1/2", усилен,  с изпразнител 

бр. 4,00 10,76 43,04 

176 Също, но 3/4" бр. 24,00 20,08 481,92 
177 Също, но 1" бр. 10,00 15,80 158,00 
178 Също, но 1 1/4" бр. 92,00 23,33 2 146,36 
179 Също, но 1 1/2" бр. 66,00 40,66 2 683,56 
180 Също, но 2" бр. 22,00 35,38 778,36 
181 Изработка и монтаж на метална 

конструкция за укрепване на 
главни тръби 

кг 775,00 4,14 3 208,50 

182 Доставка и полагане на полиетиле 
нова тръба с алуминиева вложка  
Ø16х2мм за радиаторни връзки - 
аншлуси 

м' 1791,00 9,72 17 408,52 

183 Доставка и монтаж на тапи за 
източване  1/2" 

бр. 66,00 8,10 534,60 

184 Доставка и полагане на  топлинна 
изолация на тръби  с диаметър 
Ø20мм до Ø110мм 

м' 2282,00 3,03 6 914,46 

185 Монтаж на конструкцията кг 125,00 0,36 45,00 
186 Извършване на хидравлична 

проба на плътност на тръбната 
мрежа. 

м' 5250,00 0,22 1 155,00 

187 Ефективна проба на радиатори и 
съществуващи лири 

бр. 595,00 1,08 642,60 

188 Доставка и монтаж на тройник за 
тръба Ø32 на Ø25 мм 

  31,00 21,39 663,09 

189 Доставка и монтаж на тройник за 
тръба Ø40 на Ø25мм 

  17,00 7,12 121,04 

190 Също, но  за тръба Ø40 на Ø32 мм бр. 14,00 4,21 58,94 
191 Също, но за тръба Ø40 на Ø40 мм бр. 4,00 7,12 28,48 
192 Доставка и монтаж на тройник за 

тръба Ø50 на Ø20 мм 
бр. 2,00 9,29 18,58 

193 Също, но за тръба Ø50 на Ø32 мм бр. 16,00 10,04 160,64 
194 Също, но за тръба Ø50 на Ø40 мм бр. 8,00 4,97 39,76 
195 Също, но за тръба Ø50 на Ø50 мм бр. 1,00 5,72 5,72 
196 Доставка и монтаж на тройник  за 

тръба Ø63 на Ø25 мм 
бр. 3,00 12,13 36,39 

197 Също, но за тръба Ø63 на Ø32 мм бр. 15,00 12,13 181,95 
198 Също, но за тръба Ø63 на Ø40 мм бр. 14,00 8,14 113,96 



199 Също, но за тръба Ø63 на Ø50 мм бр. 6,00 8,14 48,84 
200 Доставка и монтаж на тройник за 

тръба Ø75 на Ø20 мм 
бр. 2,00 13,83 27,66 

201 Също, но за тръба Ø75 на Ø25 мм бр. 1,00 13,83 13,83 
202 Също, но за тръба Ø75 на Ø32 мм бр. 22,00 15,66 344,52 
203 Също, но за тръба Ø75 на Ø40 мм бр. 15,00 11,77 176,55 
204 Също, но за тръба Ø75 на Ø50 мм бр. 6,00 11,51 69,06 
205 Доставка и монтаж на тройник  за 

тръба Ø90 на Ø25 мм 
бр. 2,00 17,82 35,64 

206 Също, но за тръба Ø90 на Ø32 мм бр. 24,00 17,82 427,68 
207 Също, но за тръба Ø90 на Ø40 мм бр. 21,00 15,34 322,14 
208 Също, но за тръба Ø90 на Ø50 мм бр. 4,00 15,56 62,24 
209 Доставка и монтаж на тройник за 

тръба Ø110 на Ø32 мм 
бр. 1,00 29,19 29,19 

210 Също, но за тръба Ø110 на Ø40 
мм 

бр. 1,00 29,19 29,19 

211 Също, но за тръба Ø110 на Ø50 
мм 

бр. 1,00 29,19 29,19 

212 Направа и монтаж на отоплително 
тяло от гладка тръба 2" - 2 реда х 
2м  

бр. 1,00 66,69 66,69 

213 Доставка и монтаж на сферичен 
кран  Ду 100 мм 

бр. 8,00 220,32 1 762,56 

          0,00 
  II. Демонтажни работи       0,00 
214 Демонтаж  на панели радиатори 

със строителна височина Н = 
500мм 

бр. 71,00 2,16 153,36 

215 Демонтаж  на чугунени радиатори 
с размери 600/200/60мм. 

бр. 523,00 4,32 2 259,36 

216 Демонтаж  на радиаторни връзки 
1/2" 

м' 1795,00 0,32 574,40 

217 Демонтаж на вертикални 
щрангове  

м' 3425,00 0,54 1 849,50 

218 Демонтаж на обезвъздушителни 
тръби 1/2" 

м' 470,00 0,54 253,80 

219 Демонтаж на радиаторни конзоли бр. 1800,00 0,54 972,00 
          0,00 
  III. Стрителни работи       0,00 
220 Изкопаване на улей в тухлен зид с 

размери 5х5см за скриване на 
радиаторни връзки - аншлуси 

м' 1079,00 0,87 938,73 

221 Закриване - замазване на улей с 
размери 5см/5см  в тухлен зид 

м' 1079,00 4,76 5 136,04 

222 Пробиване на дупки в 
стоманобетонна плоча . плоча Ø50 
до Ø60 мм  

бр. 540,00 4,67 2 521,80 



            
  IV. Циркулационна помпа         
223 Доставка и монтаж на 

циркулационна помпа за гореща 
вода 
Дебит V = 5,0м3/ч Напор Н = 3 
м.в.ст. 

бр. 1,00 1667,52 1 667,52 

224 Доставка и монтаж на възвратна 
клапа Ду 75 мм 

бр. 1,00 70,20 70,20 

            
  IV. Слънчева система от 

слънчеви колектори за 
производство на топла вода 

        

225 Доставка и монтаж на вакуумно-
тръбен панел -слънчеви колектори 
PS с нагревна повърхност 2 м2 

бр. 48,00 913,64 43 854,72 

226 Доставка и монтаж на слънчева 
система  в комплект  с бойлер 
150л. 

бр. 0,00 1625,94 0,00 

            
  Допълнителни СМР по соларна 

инсталация 
        

1 Доставка и монтаж на 
комбиниран бойлер с ел. 
нагревател и една серпентина с 
вместимост 1000 литра, комплект 
с предпазен клапан  

бр. 6,00 4399,00 26 394,00 

2 Доставка и монтаж на 
обезвъздушител за соларна 
инсталация 1/2", к-т със сферичен 
спирателен вентил 1/2"   

бр. 12,00 17,15 205,80 

3 Доставка и монтаж на соларна 
помпена група, включваща:  

  0,00   0,00 

   - циркулационна помпа с 
параметри: L=4,80m3/h; H=12,0m 
H2O 

бр 1,00 2691,00 2 691,00 

   - спирателен кран 2" бр 5,00 73,10 365,50 
   - възвратен клапан 2" бр 1,00 54,40 54,40 
   - филтър 2" бр 1,00 74,80 74,80 
   - предпазен клапан 2" бр 1,00 198,90 198,90 
4 Доставка и монтаж на табло за 

управление на соларно поле 
бр 1,00 3610,00 3 610,00 

5 Доставка и монтаж на затворен 
разширителен съд 150л. 

бр. 1,00 542,10 542,10 

6 Доставка и монтаж на предпазен 
клапан 3/4", 6 bar 

бр. 1,00 22,50 22,50 

7 Доставка и монтаж на спирателен 
кран с холендър 1" 

бр. 24,00 31,20 748,80 



8 Спирателен кран с холендър 3/4" бр. 12,00 19,20 230,40 
9 Доставка и монтаж на 

обезвъздушител прав 1/2" 
бр. 6,00 20,15 120,90 

10 Доставка и монтаж на щранг 
регулиращ вентил DN 32 

бр. 3,00 99,00 297,00 

11 Доставка и монтаж на щранг 
регулиращ вентил DN 25 

бр. 1,00 87,00 87,00 

12 Доставка и монтаж на тръба St - ф 
60.3x3.6 

м.л. 90,00 38,00 3 420,00 

13 Доставка и монтаж на тръба St - ф 
48.3x3.6 

м.л. 15,00 36,10 541,50 

14 Доставка и монтаж на тръба St - ф 
42.4x3.6 

м.л. 72,00 28,50 2 052,00 

15 Доставка и монтаж на тръба St - ф 
33,7x3,6 

м.л. 30,00 22,80 684,00 

16 Доставка и монтаж на тръба St - ф 
26.9x3.2 

м.л. 50,00 19,00 950,00 

17 Доставка и монтаж на изолация ф 
60 x 9 

м.л. 90,00 3,04 273,60 

18 Доставка и монтаж на изолация ф 
48 x 9 

м.л. 15,00 2,26 33,90 

19 Доставка и монтаж на изолация ф 
42 x 9 

м.л. 72,00 2,05 147,60 

20 Доставка и монтаж на изолация ф 
35 x 9 

м.л. 30,00 1,84 55,20 

21 Доставка и монтаж на изолация ф 
28 x 9 

м.л. 50,00 1,47 73,50 

22 Доставка и полагане на кабел 
2x0,75мм2 

м.л. 60,00 2,08 124,80 

23 Топлоносеща течност пропилен 
гликол 

л 600,00 8,50 5 100,00 

ОБЩО ЗА  ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЕСМ - ОТОПЛИТЕЛНА 
ИНСТАЛАЦИЯ 

347 476,35 

            
            
ВСИЧКО : 2 142 909,19 

ДДС 20%: 428 581,84 

  
ОБЩО С ДДС: 

2 571 491,02 

 

 

 

 

 



 80 400.00 лв. (Осемдесет хиляди и четиристотин) лв. представляваща 
балансовата стойност на 3 бр. респиратори за белодробна вентилация CRIUS V6 
NORTHERN MEDITEC както следва: 

№ Наименование 
Балансова 
стойност 

1 2 3 

1 ИНТЕНЗИВЕН РЕСПИРАТОР CRIUS V6 15.6 СЕНЗИТИВЕН 
ДИСПЛЕЙ  СЕР,№V6-10613052  МБАЛ 26 800,00 

2 ИНТЕНЗИВЕН РЕСПИРАТОР CRIUS V6 15.6 СЕНЗИТИВЕН 
ДИСПЛЕЙ  СЕР,№V6-10620078  МБАЛ 26 800,00 

3 ИНТЕНЗИВЕН РЕСПИРАТОР CRIUS V6 15.6 СЕНЗИТИВЕН 
ДИСПЛЕЙ  СЕР,№V6-10717039  МБАЛ 26 800,00 

Общо 80 400,00 
 

 15 934,15 лв. (Петнадесет хиляди деветстотин тридесет и четири лева и 
петнадесет стотинки), представляваща балансовата стойност на 5 бр. 
Многопараметрични уреда за извънболнично измерване на жизнено важни параметри 
СРС 3, както следва:  

№ Наименование Балансова стойност 

1 2 4 

1 Многопараметричен уред за 
извънболн.измерване -МБАЛ 3 186,83 

2 Многопараметричен уред за 
извънболн.измерване -МБАЛ 3 186,83 

3 Многопараметричен уред за 
извънболн.измерване -МБАЛ 3 186,83 

4 Многопараметричен уред за 
извънболн.измерване -МБАЛ 3 186,83 

5 Многопараметричен уред за 
извънболн.измерване -МБАЛ 3 186,83 

Общо 15 934,15 
 

 

 

 

 



 

(2) Апортните вноски са депозирани от едноличния собственик на капитала на 
Дружеството - Община Казанлък, със седалище и адрес на управление бул. "Розова 
долина" № 6, ЕИК  000817778 и предадена на дружеството, като медицинската 
апаратура и инструменти са предадени на дружеството с Предавателно-приемателен 
протокол, а строително-монтажните работи са извършени по сградата на дружеството и 
са приети от държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване с 
номера СТ-05-2073 от 25.11.2013г. и СТ-05-1325 от 16.09.2014г. на ДНСК - София. 
(3) Апортните вноски са направени на основание чл.38 от Закон за лечебните 
заведения, като всички са придобити от едноличния собственик на капитала - Община 
Казанлък по силата на: 
1. Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по 
Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013год.“, в изпълнение на проект 
„Реконструкция/обновяване и оборудване на „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. 
Казанлък“, на обща балансова стойност 2 660 817,90 лв. (два милиона шестстотин и 
шестдесет хиляди осемстотин и седемнадесет лева и деветдесет стотинки). 
2. Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по 
Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект 
„Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. 
Казанлък“ на обща балансова стойност 585 669.08 лв. (петстотин осемдесет и пет 
хиляди, шестстотин шестдесет и девет лева и осем стотинки)  . 
3. Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за реализацията 
на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр. 
Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“ на обща балансова стойност 2 571 491,02лв. (два 
милиона, петстотин седемдесет и една хиляди, четиристотин деветдесет и един лева и 
две стотинки). 
4. Договор № Д06-76/31.03.2020 год. за закупуване на 3 бр. респиратори за белодробна 
вентилация CRIUS V6 NORTHERN MEDITEC  
5. Договор № Д06-78/01.04.2020 год. за закупуване на 5 бр. Многопараметрични уреда 
за извънболнично измерване на жизнено важни параметри СРС 3. 
 
Чл. 8. Капиталът се състои от 1 (един) дял на стойност 6 859 314   (шест милиона, 
осемстотин петдесет и девет хиляди триста и четиринадесет лева). 

 
Чл. 9. Ако в капитала е включен недвижим имот, той ще бъде регистриран, като 
апортна вноска и подлежи на вписване в Районен съд Казанлък. 

Чл. 10. Едноличния собственик притежава сам и изцяло всички дялове в капитала. 

Чл. 11. Капитала на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния 
собственик чрез: 
- увеличаване на номиналната стойност на дяловете; 
- записване на нови дялове; 
- приемане на нови съдружници. 
 
Чл. 12. По решение на Едноличния собственик увеличаването на капитала може да 
стане за сметка на капитализираната печалба. 
 
 



Чл. 13. Капиталът може да бъде намален до законния минимум чрез: 
- намаляване стойността на дяловете в капитала; 
- връщане на дяла на прекратилия участието си съдружник; 
- освобождаване на съдружник от задължението за внасяне на неизплатената част от 
дяла му. 
 
VI. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК 

Чл. 14. Нов съдружник се приема с решение на Едноличния собственик. Кандидатът за 
съдружник депозира писмена молба до Едноличния собственик. Приемането на нов 
съдружник трансформира дружеството в дружество с ограничена отговорност. 
Отношенията между Собственика и новоприетите съдружници ще бъдат 
регламентирани от договор, който ще има действие на мястото на настоящия 
Учредителен акт, и в който Едноличният собственик в качеството си до учредител на 
дружеството може да предвиди определени привилегии за себе си. 

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

Чл. 15. (1) Дружеството се управлява и представлява от Управител. 
(2) Управителят има право да ръководи дружествените работи, да подписва всички 
документи, свързани с дейността на Дружеството и да взема решения по тази дейност, 
доколкото тези решения не са от изключителната компетентност на Едноличния 
собственик. 
(3) Управителят има следните права: 
- управлява и  представлява Дружеството, съгласно клаузите на настоящия учредителен 
акт; 
- подписва документи, издавани от Дружеството, в това число записи на заповед, 
чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и друга такива; 
- сключва договори по обикновено управление на имуществото след провеждане на 
търг, по цени определени от ОбС; 
- назначава персонала на Дружеството; 
- извършва всякакви действия, отнасящи се до нормалното функциониране на 
Дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на 
Едноличния собственик. 
(4) Управителят може да упълномощи други лица за извършване на конкретно 
определени действия. 
 
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО  
 
Чл. 16. Дружеството се прекратява: 
- по решение на Едноличния собственик; 
- с обявяване на Дружеството в несъстоятелност; 
- по решение на съда в предвидените от закона случаи. 
 
 
 
 
 
 
 



IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1. Учредителният акт влиза в сила след приемането му от ОбС и подлежи на вписване 
В ТР при Агенция по вписванията. 
 
§ 2. По всички неуредени в този Учредителен акт въпроси се прилагат правилата на 
Търговския закон и Българското законодателство. 
Настоящият Учредителен акт е изготвен в два еднообразни екземпляра - един за архива 
на  Дружеството и един за ТР при АВ. 
 
 
 
 
 
УПРАВИТЕЛ: 
 
/д-р Кети Маналова-Владкова/ 


	Счетоводен амортизационен план

