
ОБЕКТ "КОНОБЕКТ КОН
ЕКСПОНИРА
КУЛТУРАТА 
ПРОСТРАНС
ПЛАНА НА СПЛАНА НА С
ОТРЕДЕН ЗАОТРЕДЕН ЗА
ПАМЕТНИК Н

СХЕМИСХЕМИ 
ЗОНИ ЗЗОНИ З
ЧАСТ АРХЧАСТ АРХ
ИЗГОТВИЛ: УРБ. БЛ
ПРОЕКТАНТ: АРХ ГАПРОЕКТАНТ: АРХ. ГА

НСЕРВАЦИЯ РЕСТАВРАЦИЯНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, 
АНЕ НА СГРАДА ПАМЕТНИК НА Д

– „СТАРАТА  БАНЯ” И ОКОЛНО 
СТВО” В УПИ IV-514, КВ. 49 ПО 
СЕЛО БАНЯ ОБЩИНА РАЗЛОГСЕЛО БАНЯ, ОБЩИНА РАЗЛОГ, 
А „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СГРАДА-А „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СГРАДА
НА КУЛТУРАТА”

КЪМ ПРОУЧВАНЕ ИКЪМ ПРОУЧВАНЕ И 
ЗА КРР НАМЕСАЗА КРР НАМЕСА
ХИТЕКТУРАХИТЕКТУРА
ЛАГОЙ ПЕТКОВ
АЛИНА ИВАНЧЕВААЛИНА ИВАНЧЕВА



СХЕМИ КЪМ ПРОУЧВАНЕ И ЗОНИ ЗА КРР 

„СТАРАТА  БАНЯ” И ОКОЛНО ПРОСТРАНСТВО В УП
ОБЩИНА РАЗЛОГОБЩИНА РАЗЛОГ

ВАДА

__
__

_
__

__
__

__

СХЕМА ПЛАН МАЩАБ 1 100СХЕМА ПЛАН МАЩАБ 1 : 100

НАМЕСА, ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

ПИ IV-514, КВ. 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ, 

НАСТИЛКА ЧЕРВЕНИ ЦЕРОРСКИ КАМЕННИНАСТИЛКА ЧЕРВЕНИ ЦЕРОРСКИ КАМЕННИ 
ПЛОЧИ 25 x 25 НА ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР ВЪРХУ 
БЕТОНОВА ПЛОЧА

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

_
__

_

ОСНОВИ НА ВЪТРЕШНО 
ПОМЕЩЕНИЕ

______________________

МАРКИРА СЕ С ИВИЦА МИТ 
ФИЛЦОВ БЕТОН

ОБЕКТ "КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ НА 
СГРАДА ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА – „СТАРАТА  БАНЯ” И ОКОЛНО 
ПРОСТРАНСТВО” В УПИ IV 514 КВ 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ

МАЩАБ
1 : 50

ПРОСТРАНСТВО” В УПИ IV-514, КВ. 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ, 
ОБЩИНА РАЗЛОГ, ОТРЕДЕН ЗА „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СГРАДА-
ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА”

ЛИСТ
1 / 9

ИЗГОТВИЛ: УРБ БЛАГОЙ ПЕТКОВ 05 2010 гИЗГОТВИЛ: УРБ. БЛАГОЙ ПЕТКОВ
ПРОЕКТАНТ: АРХ. ГАЛИНА ИВАНЧЕВА

05.2010 г.



СХЕМИ КЪМ ПРОУЧВАНЕ И ЗОНИ ЗА КРР 
„СТАРАТА  БАНЯ” И ОКОЛНО 
ПРОСТРАНСТВО В УПИ IV-514 КВПРОСТРАНСТВО В УПИ IV-514, КВ
ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ, ОБЩИН

2А.
1А. 2Б.

2. 2В.
5А. 5А.

1Е11

2В
1Е.

1А. 1Г. 1Д.
11.

2.
2В.

1Б.
3

5.
12 2Б

2

3.

4 1А

12. 2Б.
2.

2В

4.
4.1А.

12.
2В.

4.5.
12

1Б. 2Б.

105. 5.
12.

2. 2В.6.

СХЕМА ПЛАН МАЩАБ 1 50СХЕМА ПЛАН МАЩАБ 1 : 50

НАМЕСА, ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

В 49 ПО

1. ПОД – КЪСНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ВЪРХУ 
ОРИГИНАЛНА НАСТИЛКА КАМЕННИ ПЛОЧИ

В. 49 ПО 
А РАЗЛОГ

1А. ФРАГМЕНТИ ОТ ОРИГИНАЛНА НАСТИЛКА – ОБРАЗЕЦ

1Б. НОВА НАСТИЛКА МРАМОРНИ ПЛОЧИ ПО ОБРАЗЕЦ

1В. КАМЕННА ПЛОЧА ПОКРИВАЩА СМЕСИТЕЛЯ

1Г. МАСИВЕН КАМЕНЕН ПРАГ В НИША ВРАТА

1Д. ВЪНШНО КАМЕННО СТЪПАЛО

1Е. РЕСТАВРИРАНИ МРАМОРНИ СЕДАЛКИ ПО ОБРАЗЕЦ

2. СТЕНИ – КАМЕННА ЗИДАРИЯ, КАСЕТИРАН ГРАДЕЖ

2А. ЗОНА СЪС СИЛНА ОБРУШЕНОСТ НА ЗИДА

2Б. КОНТРАФОРСИ – КАМЕННА ЗИДАРИЯ

2В. НИШИ В СТЕНИТЕ

3. БАСЕЙН – СТЕНИ И ПОД С НАПЛАСТЯВАНИЯ ОТ РЕМОНТИ

4. МЕСТА ЗА СЯДАНЕ

5. МРАМОРНИ КОРИТА (КУРНИ) – ОРИГИНАЛНИ, ОБРАЗЕЦ

5А. КУРНИ – РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ОБРАЗЕЦ

6. ЧУЧУР ЗА ТОПЛА ВОДА

8. КАМЕНЕН ЦОКЪЛ НАД МЕСТАТА ЗА СЯДАНЕ

9. ПЛОТОВЕ СТЕННИ НИШИ

10. ВЕРТИКАЛНИ СТРАНИЦИ НИШИ

11. СТЕНИ ВЪТРЕШНА ПЛОСКОСТ

12. УЛЕЙ С ПЕРВАЗ ОКОЛО БАСЕЙНА

ОБЕКТ "КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ НА 
СГРАДА ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА – „СТАРАТА  БАНЯ” И ОКОЛНО 
ПРОСТРАНСТВО” В УПИ IV 514 КВ 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ

МАЩАБ
1 : 50

ПРОСТРАНСТВО” В УПИ IV-514, КВ. 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ, 
ОБЩИНА РАЗЛОГ, ОТРЕДЕН ЗА „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СГРАДА-
ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА”

ЛИСТ
2 / 9

ИЗГОТВИЛ: УРБ БЛАГОЙ ПЕТКОВ 05 2010 гИЗГОТВИЛ: УРБ. БЛАГОЙ ПЕТКОВ
ПРОЕКТАНТ: АРХ. ГАЛИНА ИВАНЧЕВА

05.2010 г.



СХЕМИ КЪМ ПРОУЧВАНЕ И ЗОНИ ЗА КРР 

„СТАРАТА  БАНЯ” И ОКОЛНО ПРОСТРАНСТВО В УП
ОБЩИНА РАЗЛОГОБЩИНА РАЗЛОГ

16.
1717.

15А.1515.

1818.
17А.17А.

2.19.7 719.7. 7.

1011
2.

10.
2В.

11.
8.

5. 4. 5. 1Е.
1А.

1Б. 12.
1А.

3.
4.4.
1А.

СХЕМА РАЗРЕЗ А А МАЩАСХЕМА РАЗРЕЗ А-А МАЩА

НАМЕСА, ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

ПИ IV-514, КВ. 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ, 
1. ПОД – КЪСНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ВЪРХУ 

ОРИГИНАЛНА НАСТИЛКА КАМЕННИ ПЛОЧИ
1А. ФРАГМЕНТИ ОТ ОРИГИНАЛНА НАСТИЛКА – ОБРАЗЕЦ
1Б. НОВА НАСТИЛКА МРАМОРНИ ПЛОЧИ ПО ОБРАЗЕЦ
1Е. РЕСТАВРИРАНИ МРАМОРНИ СЕДАЛКИ ПО ОБРАЗЕЦ
2 СТЕНИ – КАМЕННА ЗИДАРИЯ КАСЕТИРАН ГРАДЕЖ2. СТЕНИ – КАМЕННА ЗИДАРИЯ, КАСЕТИРАН ГРАДЕЖ
2А. РЕКОНСТРУКЦИЯ КАМЕНЕН ЗИД ПО ОБРАЗЕЦ
2В. НИШИ В СТЕНИТЕ
3 БАСЕЙН СТЕНИ И ПОД С НАПЛАСТЯВАНИЯ ОТ РЕМОНТИ3. БАСЕЙН – СТЕНИ И ПОД С НАПЛАСТЯВАНИЯ ОТ РЕМОНТИ
4. МЕСТА ЗА СЯДАНЕ
5. МРАМОРНИ КОРИТА (КУРНИ) – ОРИГИНАЛНИ, ОБРАЗЕЦ
6. ЧУЧУР ЗА ТОПЛА ВОДА
7. ЗИДАНИ ОРИГИНАЛНИ ФРАГМЕНТИ – БАЛДАХИНИ НАД 

КУРНИ
8. КАМЕНЕН ЦОКЪЛ НАД МЕСТАТА ЗА СЯДАНЕ
9. ПЛОТОВЕ СТЕННИ НИШИ
10 ВЕРТИКАЛНИ СТРАНИЦИ НИШИ10. ВЕРТИКАЛНИ СТРАНИЦИ НИШИ
11. СТЕНИ ВЪТРЕШНА ПЛОСКОСТ
12. УЛЕЙ С ПЕРВАЗ ОКОЛО БАСЕЙНА

13 СИГНИРАЩА ФУГА13. СИГНИРАЩА ФУГА
14. ТУХЛЕН КОРНИЗ – ТИП “ВЪЛЧИ ЗЪБ”
14А. ТУХЛЕН КОРНИЗ – ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ

13
2А.

15. ОРИГИНАЛЕН ТУХЛЕН КУПОЛ
15А. ЗВЕЗДОБРАЗНИ ОТВОРИ В КУПОЛА

16. ФЕНЕР В ЗЕНИТА НА КУПОЛА

14А.13.
16. ФЕНЕР В ЗЕНИТА НА КУПОЛА
17. ПОКРИТИЕ ТУРСКИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ РАЗТВОР
17А. СТОМАНОБЕТОНЕН ПОЯС, УКРЕПВАЩ ПЕТАТА НА 

КУПОЛА ПРИ КОРНИЗАКУПОЛА ПРИ КОРНИЗА
18. ПЪЛНЕЖ ЗА ОФОРМЯНЕ НА НАКЛОНА
19. МАЗИЛКОВ ФРИЗ С ФЛОРАЛНИ МОТИВИ В ОСНОВАТА НА 

КУПОЛАУ ОЛ

ОБЕКТ "КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ НА 
СГРАДА ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА – „СТАРАТА  БАНЯ” И ОКОЛНО 
ПРОСТРАНСТВО” В УПИ IV 514 КВ 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ

МАЩАБ
1 : 50

ПРОСТРАНСТВО” В УПИ IV-514, КВ. 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ, 
ОБЩИНА РАЗЛОГ, ОТРЕДЕН ЗА „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СГРАДА-
ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА”

ЛИСТ
3 / 9

ИЗГОТВИЛ: УРБ БЛАГОЙ ПЕТКОВ 05 2010 гАБ 1 50 ИЗГОТВИЛ: УРБ. БЛАГОЙ ПЕТКОВ
ПРОЕКТАНТ: АРХ. ГАЛИНА ИВАНЧЕВА

05.2010 г.АБ 1 : 50



СХЕМИ КЪМ ПРОУЧВАНЕ И ЗОНИ ЗА КРР 

„СТАРАТА  БАНЯ И ОКОЛНО ПРОСТРАНСТВО” В УП
ОБЩИНА РАЗЛОГОБЩИНА РАЗЛОГ

1616.
17.

15А 1515А. 15.
18.

14 17А.14.

2А 2 22А. 2. 2.19.7.
10

2Б 2В
11. 8

10.
2В.2Б. 2В.

20.
4 1Е.

8.

9
6.

1Б.
4. 9.

5.
12 3 412. 3. 4.

1А1А.

СХЕМА РАЗРЕЗ Б БСХЕМА РАЗРЕЗ Б-Б МАЩА

НАМЕСА, ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

ПИ IV-514, КВ. 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ, 

1. ПОД – КЪСНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ВЪРХУ 
ОРИГИНАЛНА НАСТИЛКА КАМЕННИ ПЛОЧИОРИГИНАЛНА НАСТИЛКА КАМЕННИ ПЛОЧИ

1А. ФРАГМЕНТИ ОТ ОРИГИНАЛНА НАСТИЛКА – ОБРАЗЕЦ
1Б. НОВА НАСТИЛКА МРАМОРНИ ПЛОЧИ ПО ОБРАЗЕЦ
1Е РЕСТАВРИРАНИ МРАМОРНИ СЕДАЛКИ ПО ОБРАЗЕЦ1Е. РЕСТАВРИРАНИ МРАМОРНИ СЕДАЛКИ ПО ОБРАЗЕЦ
2. СТЕНИ – КАМЕННА ЗИДАРИЯ, КАСЕТИРАН ГРАДЕЖ
2А. РЕКОНСТРУКЦИЯ КАМЕНЕН ЗИД ПО ОБРАЗЕЦ
2Б. КОНТРАФОРСИ – КАМЕННА ЗИДАРИЯ
2В. НИШИ В СТЕНИТЕ
3. БАСЕЙН – СТЕНИ И ПОД С НАПЛАСТЯВАНИЯ ОТ РЕМОНТИ3. БАСЕЙН СТЕНИ И ПОД С НАПЛАСТЯВАНИЯ ОТ РЕМОНТИ
4. МЕСТА ЗА СЯДАНЕ
5. МРАМОРНИ КОРИТА (КУРНИ) – ОРИГИНАЛНИ, ОБРАЗЕЦ
6 ЧУЧУР ЗА ТОПЛА ВОДА6. ЧУЧУР ЗА ТОПЛА ВОДА
7. ЗИДАНИ ОРИГИНАЛНИ ФРАГМЕНТИ – БАЛДАХИНИ НАД 

КУРНИ
8 КАМЕНЕН ЦОКЪЛ НАД МЕСТАТА ЗА СЯДАНЕ

14А.
8. КАМЕНЕН ЦОКЪЛ НАД МЕСТАТА ЗА СЯДАНЕ
9. ПЛОТОВЕ СТЕННИ НИШИ
10. ВЕРТИКАЛНИ СТРАНИЦИ НИШИ
11. СТЕНИ ВЪТРЕШНА ПЛОСКОСТ
12. УЛЕЙ С ПЕРВАЗ ОКОЛО БАСЕЙНА
14. ТУХЛЕН КОРНИЗ – ТИП “ВЪЛЧИ ЗЪБ”
14А. ТУХЛЕН КОРНИЗ – ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ
15. ОРИГИНАЛЕН ТУХЛЕН КУПОЛ
15А ЗВЕЗДОБРАЗНИ ОТВОРИ В КУПОЛА15А. ЗВЕЗДОБРАЗНИ ОТВОРИ В КУПОЛА
16. ФЕНЕР В ЗЕНИТА НА КУПОЛА
17. ПОКРИТИЕ ТУРСКИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ РАЗТВОР
17А. СТОМАНОБЕТОНЕН ПОЯС, УКРЕПВАЩ ПЕТАТА НА 

КУПОЛА ПРИ КОРНИЗА
18. ПЪЛНЕЖ ЗА ОФОРМЯНЕ НА НАКЛОНА
19. МАЗИЛКОВ ФРИЗ С ФЛОРАЛНИ МОТИВИ В ОСНОВАТА НА 

КУПОЛА
20. ВХОДНА ВРАТА

ОБЕКТ "КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ НА 
СГРАДА ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА – „СТАРАТА  БАНЯ” И ОКОЛНО 
ПРОСТРАНСТВО” В УПИ IV 514 КВ 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ

МАЩАБ
1 : 50

ПРОСТРАНСТВО” В УПИ IV-514, КВ. 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ, 
ОБЩИНА РАЗЛОГ, ОТРЕДЕН ЗА „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СГРАДА-
ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА”

ЛИСТ
4 / 9

ИЗГОТВИЛ: УРБ БЛАГОЙ ПЕТКОВ 05 2010 гИЗГОТВИЛ: УРБ. БЛАГОЙ ПЕТКОВ
ПРОЕКТАНТ: АРХ. ГАЛИНА ИВАНЧЕВА

05.2010 г.
АБ 1 : 50



СХЕМИ КЪМ ПРОУЧВАНЕ И ЗОНИ ЗА КРР 

„СТАРАТА  БАНЯ” И ОКОЛНО ПРОСТРАНСТВО В УП
ОБЩИНА РАЗЛОГОБЩИНА РАЗЛОГ

16.
1717.

18
15А. 15.

18.
17А14.

7.
2А. 2. 2.19.

7.
11.

8
10.

2В.
8.

65А
1Б. 4. 9.

5
6.5А.

1Е.
5.

12. 3. 4. 1Б.

1А.

СХЕМА РАЗРЕЗ В ВСХЕМА РАЗРЕЗ В-В МАЩА

НАМЕСА, ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

ПИ IV-514, КВ. 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ, 

1. ПОД – КЪСНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ВЪРХУ 
ОРИГИНАЛНА НАСТИЛКА КАМЕННИ ПЛОЧИОРИГИНАЛНА НАСТИЛКА КАМЕННИ ПЛОЧИ

1А. ФРАГМЕНТИ ОТ ОРИГИНАЛНА НАСТИЛКА – ОБРАЗЕЦ
1Е. РЕСТАВРИРАНИ МРАМОРНИ СЕДАЛКИ ПО ОБРАЗЕЦ
2 СТЕНИ КАМЕННА ЗИДАРИЯ КАСЕТИРАН ГРАДЕЖ2. СТЕНИ – КАМЕННА ЗИДАРИЯ, КАСЕТИРАН ГРАДЕЖ
2А. РЕКОНСТРУКЦИЯ КАМЕНЕН ЗИД ПО ОБРАЗЕЦ
2В. НИШИ В СТЕНИТЕ
3. БАСЕЙН – СТЕНИ И ПОД С НАПЛАСТЯВАНИЯ ОТ РЕМОНТИ
4. МЕСТА ЗА СЯДАНЕ
5. МРАМОРНИ КОРИТА (КУРНИ) – ОРИГИНАЛНИ, ОБРАЗЕЦ5. МРАМОРНИ КОРИТА (КУРНИ) ОРИГИНАЛНИ, ОБРАЗЕЦ
6. ЧУЧУР ЗА ТОПЛА ВОДА
7. ЗИДАНИ ОРИГИНАЛНИ ФРАГМЕНТИ – БАЛДАХИНИ НАД 

КУРНИКУРНИ
8. КАМЕНЕН ЦОКЪЛ НАД МЕСТАТА ЗА СЯДАНЕ
9. ПЛОТОВЕ СТЕННИ НИШИ
10 ВЕРТИКАЛНИ СТРАНИЦИ НИШИ

А.
14А. 10. ВЕРТИКАЛНИ СТРАНИЦИ НИШИ

11. СТЕНИ ВЪТРЕШНА ПЛОСКОСТ
12. УЛЕЙ С ПЕРВАЗ ОКОЛО БАСЕЙНА

14А.

14. ТУХЛЕН КОРНИЗ – ТИП “ВЪЛЧИ ЗЪБ”
14А. ТУХЛЕН КОРНИЗ – ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ
15. ОРИГИНАЛЕН ТУХЛЕН КУПОЛ
15А. ЗВЕЗДОБРАЗНИ ОТВОРИ В КУПОЛА
16. ФЕНЕР В ЗЕНИТА НА КУПОЛА
17 ПОКРИТИЕ ТУРСКИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ РАЗТВОР17. ПОКРИТИЕ ТУРСКИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ РАЗТВОР
17А. СТОМАНОБЕТОНЕН ПОЯС, УКРЕПВАЩ ПЕТАТА НА 

КУПОЛА ПРИ КОРНИЗА
18 ПЪЛНЕЖ ЗА ОФОРМЯНЕ НА НАКЛОНА18. ПЪЛНЕЖ ЗА ОФОРМЯНЕ НА НАКЛОНА
19. МАЗИЛКОВ ФРИЗ С ФЛОРАЛНИ МОТИВИ В ОСНОВАТА НА 

КУПОЛА

ОБЕКТ "КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ НА 
СГРАДА ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА – „СТАРАТА  БАНЯ” И ОКОЛНО 
ПРОСТРАНСТВО” В УПИ IV 514 КВ 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ

МАЩАБ
1 : 50

ПРОСТРАНСТВО” В УПИ IV-514, КВ. 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ, 
ОБЩИНА РАЗЛОГ, ОТРЕДЕН ЗА „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СГРАДА-
ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА”

ЛИСТ
5 / 9

ИЗГОТВИЛ: УРБ БЛАГОЙ ПЕТКОВ 05 2010 гИЗГОТВИЛ: УРБ. БЛАГОЙ ПЕТКОВ
ПРОЕКТАНТ: АРХ. ГАЛИНА ИВАНЧЕВА

05.2010 г.
АБ 1 : 50



СХЕМИ КЪМ ПРОУЧВАНЕ И ЗОНИ ЗА КРР 

„СТАРАТА  БАНЯ” И ОКОЛНО ПРОСТРАНСТВО В УП
ОБЩИНА РАЗЛОГОБЩИНА РАЗЛОГ

16.

15А 17.15А.

14.
1

13.
2А. 22А. 2

2.

2Б2Б20.

1Д.

СХЕМА ФАСАДА СЕВЕР МАСХЕМА ФАСАДА СЕВЕР МА

НАМЕСА, ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

ПИ IV-514, КВ. 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ, 

1Д. МАСИВНО ВЪНШНО КАМЕННО СТЪПАЛО
2 СТЕНИ КАМЕННА ЗИДАРИЯ КАСЕТИРАН ГРАДЕЖ2. СТЕНИ – КАМЕННА ЗИДАРИЯ, КАСЕТИРАН ГРАДЕЖ
2А. РЕКОНСТРУКЦИЯ КАМЕНЕН ЗИД ПО ОБРАЗЕЦ ПРИ ЗОНА 

СЪС СИЛНА ОБРУШЕНОСТ НА ЗИДА
2Б КОНТРАФОРСИ КАМЕННА ЗИДАРИЯ2Б. КОНТРАФОРСИ – КАМЕННА ЗИДАРИЯ
13. СИГНИРАЩА ФУГА
14. ТУХЛЕН КОРНИЗ – ТИП “ВЪЛЧИ ЗЪБ”
14А. ТУХЛЕН КОРНИЗ – ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ
15. ОРИГИНАЛЕН ТУХЛЕН КУПОЛ
15А. ЗВЕЗДОБРАЗНИ ОТВОРИ В КУПОЛА15А. ЗВЕЗДОБРАЗНИ ОТВОРИ В КУПОЛА
16. ФЕНЕР В ЗЕНИТА НА КУПОЛА
17. ПОКРИТИЕ ТУРСКИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ РАЗТВОР
20 ВХОДНА ВРАТА20. ВХОДНА ВРАТА

4А.

2А.2А.

ББ.

ОБЕКТ "КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ НА 
СГРАДА ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА – „СТАРАТА  БАНЯ” И ОКОЛНО 
ПРОСТРАНСТВО” В УПИ IV 514 КВ 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ

МАЩАБ
1 : 50

ПРОСТРАНСТВО” В УПИ IV-514, КВ. 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ, 
ОБЩИНА РАЗЛОГ, ОТРЕДЕН ЗА „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СГРАДА-
ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА”

ЛИСТ
6 / 9

ИЗГОТВИЛ: УРБ БЛАГОЙ ПЕТКОВ 05 2010 гАЩАБ 1 50 ИЗГОТВИЛ: УРБ. БЛАГОЙ ПЕТКОВ
ПРОЕКТАНТ: АРХ. ГАЛИНА ИВАНЧЕВА

05.2010 г.АЩАБ 1 : 50



СХЕМИ КЪМ ПРОУЧВАНЕ И ЗОНИ ЗА КРР 

„СТАРАТА  БАНЯ” И ОКОЛНО ПРОСТРАНСТВО В УП
ОБЩИНА РАЗЛОГОБЩИНА РАЗЛОГ

1616.

1 А 1715А. 17.

14. 1

2А
13.

2А.
2.

СХЕМА ФАСАДА ИЗТОКСХЕМА ФАСАДА ИЗТОК  МАЩ

НАМЕСА, ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

ПИ IV-514, КВ. 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ, 

2. СТЕНИ – КАМЕННА ЗИДАРИЯ, КАСЕТИРАН ГРАДЕЖ
2А РЕКОНСТРУКЦИЯ КАМЕНЕН ЗИД ПО ОБРАЗЕЦ ПРИ ЗОНА2А. РЕКОНСТРУКЦИЯ КАМЕНЕН ЗИД ПО ОБРАЗЕЦ ПРИ ЗОНА 

СЪС СИЛНА ОБРУШЕНОСТ НА ЗИДА
13. СИГНИРАЩА ФУГА
14 ТУХЛЕН КОРНИЗ ТИП “ВЪЛЧИ ЗЪБ”14. ТУХЛЕН КОРНИЗ – ТИП “ВЪЛЧИ ЗЪБ”
14А. ТУХЛЕН КОРНИЗ – ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ
15. ОРИГИНАЛЕН ТУХЛЕН КУПОЛ
15А. ЗВЕЗДОБРАЗНИ ОТВОРИ В КУПОЛА
16. ФЕНЕР В ЗЕНИТА НА КУПОЛА
17. ПОКРИТИЕ ТУРСКИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ РАЗТВОР17. ПОКРИТИЕ ТУРСКИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ РАЗТВОР

4А.

ОБЕКТ "КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ НА 
СГРАДА ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА – „СТАРАТА  БАНЯ” И ОКОЛНО 
ПРОСТРАНСТВО” В УПИ IV 514 КВ 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ

МАЩАБ
1 : 50

ПРОСТРАНСТВО” В УПИ IV-514, КВ. 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ, 
ОБЩИНА РАЗЛОГ, ОТРЕДЕН ЗА „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СГРАДА-
ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА”

ЛИСТ
7 / 9

ИЗГОТВИЛ: УРБ БЛАГОЙ ПЕТКОВ 05 2010 гИЗГОТВИЛ: УРБ. БЛАГОЙ ПЕТКОВ
ПРОЕКТАНТ: АРХ. ГАЛИНА ИВАНЧЕВА

05.2010 г.
ЩАБ 1 : 50



СХЕМИ КЪМ ПРОУЧВАНЕ И ЗОНИ ЗА КРР 

„СТАРАТА  БАНЯ” И ОКОЛНО ПРОСТРАНСТВО В УП
ОБЩИНА РАЗЛОГОБЩИНА РАЗЛОГ

16.

15А 17.15А.

1414.

1313.
2А.2А.

2. 2А.2А.
14

2А.2А.

2Б.

СХЕМА ФАСАДА ЗАПАДСХЕМА ФАСАДА ЗАПАД МАЩ

НАМЕСА, ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

ПИ IV-514, КВ. 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ, 

2. СТЕНИ – КАМЕННА ЗИДАРИЯ, КАСЕТИРАН ГРАДЕЖ
2А РЕКОНСТРУКЦИЯ КАМЕНЕН ЗИД ПО ОБРАЗЕЦ ПРИ ЗОНА2А. РЕКОНСТРУКЦИЯ КАМЕНЕН ЗИД ПО ОБРАЗЕЦ ПРИ ЗОНА 

СЪС СИЛНА ОБРУШЕНОСТ НА ЗИДА
2Б. КОНТРАФОРСИ – КАМЕННА ЗИДАРИЯ
13 СИГНИРАЩА ФУГА13. СИГНИРАЩА ФУГА
14. ТУХЛЕН КОРНИЗ – ТИП “ВЪЛЧИ ЗЪБ”
14А. ТУХЛЕН КОРНИЗ – ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ
15. ОРИГИНАЛЕН ТУХЛЕН КУПОЛ
15А. ЗВЕЗДОБРАЗНИ ОТВОРИ В КУПОЛА
16. ФЕНЕР В ЗЕНИТА НА КУПОЛА16. ФЕНЕР В ЗЕНИТА НА КУПОЛА
17. ПОКРИТИЕ ТУРСКИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ РАЗТВОР

14А.

4.

ОБЕКТ "КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ НА 
СГРАДА ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА – „СТАРАТА  БАНЯ” И ОКОЛНО 
ПРОСТРАНСТВО” В УПИ IV 514 КВ 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ

МАЩАБ
1 : 50

ПРОСТРАНСТВО” В УПИ IV-514, КВ. 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ, 
ОБЩИНА РАЗЛОГ, ОТРЕДЕН ЗА „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СГРАДА-
ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА”

ЛИСТ
8 / 9

ИЗГОТВИЛ: УРБ БЛАГОЙ ПЕТКОВ 05 2010 гИЗГОТВИЛ: УРБ. БЛАГОЙ ПЕТКОВ
ПРОЕКТАНТ: АРХ. ГАЛИНА ИВАНЧЕВА

05.2010 г.
ЩАБ 1 : 50



СХЕМИ КЪМ ПРОУЧВАНЕ И ЗОНИ ЗА КРР 

„СТАРАТА  БАНЯ” И ОКОЛНО ПРОСТРАНСТВО” В У
БАНЯ ОБЩИНА РАЗЛОГБАНЯ, ОБЩИНА РАЗЛОГ

11.

1616.

115А. 17

14.
14А.14А.

2А2А.

14
2А.2А.

14.

СХЕМА ФАСАДА ЮГСХЕМА ФАСАДА ЮГ МАЩА

НАМЕСА, ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

УПИ IV-514, КВ. 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО 

2. СТЕНИ – КАМЕННА ЗИДАРИЯ, КАСЕТИРАН ГРАДЕЖ
2А РЕКОНСТРУКЦИЯ КАМЕНЕН ЗИД ПО ОБРАЗЕЦ ПРИ ЗОНА2А. РЕКОНСТРУКЦИЯ КАМЕНЕН ЗИД ПО ОБРАЗЕЦ ПРИ ЗОНА 

СЪС СИЛНА ОБРУШЕНОСТ НА ЗИДА
13. СИГНИРАЩА ФУГА
14 ТУХЛЕН КОРНИЗ ТИП “ВЪЛЧИ ЗЪБ”14. ТУХЛЕН КОРНИЗ – ТИП “ВЪЛЧИ ЗЪБ”
14А. ТУХЛЕН КОРНИЗ – ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ
15. ОРИГИНАЛЕН ТУХЛЕН КУПОЛ
15А. ЗВЕЗДОБРАЗНИ ОТВОРИ В КУПОЛА
16. ФЕНЕР В ЗЕНИТА НА КУПОЛА
17. ПОКРИТИЕ ТУРСКИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ РАЗТВОР17. ПОКРИТИЕ ТУРСКИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ РАЗТВОР

.

13.

22.

ОБЕКТ "КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ НА 
СГРАДА ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА – „СТАРАТА  БАНЯ” И ОКОЛНО 
ПРОСТРАНСТВО” В УПИ IV 514 КВ 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ

МАЩАБ
1 : 50

ПРОСТРАНСТВО” В УПИ IV-514, КВ. 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ, 
ОБЩИНА РАЗЛОГ, ОТРЕДЕН ЗА „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СГРАДА-
ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА”

ЛИСТ
9 / 9

ИЗГОТВИЛ: УРБ БЛАГОЙ ПЕТКОВ 05 2010 гИЗГОТВИЛ: УРБ. БЛАГОЙ ПЕТКОВ
ПРОЕКТАНТ: АРХ. ГАЛИНА ИВАНЧЕВА

05.2010 г.
АБ 1 : 50



Лист1
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ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

		№ по ред		Описание на строително-монтажни работи		Ед.мярка		Количество

		1		2		3		4

		1		БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО

Изкоп за канавка воден атракцион и успоредно с улицата		м3		13

		2		Изкоп ширина до 0,60 м - основи на ограждащите настилката зидове - права планировка и основа стъпала и подпорни зидове		м3		61

		3		Също, дъгообразна планировка		м3		13

		4		Изкоп ширина над 1,20 м - настилка около банята - ревизионно на пластове по 20 см с внимание към оригинала		м3		274

		5		Изкоп за дренаж около сградата - под ниво настилка - внимателно към оригиналните зидове		м3		21

		6		Ръчно подравняване легло настилки - подравняване и изхвърляне на излишната изсипана пръст		м2		195

		7		Ръчно трамбоване легло настилка около сградата		м2		195

		8		Неармиран бетон В15 за основи каменни зидове около сградата		м3		38

		9		Армиран бетон В15 за легло рампа, стълби и площадки		м3		23

		10		Неармиран бетон - ядро с двустранна облицовъчна каменна зидария - зидове права планировка		м3		32

		11		Също, дъгообразна планировка		м3		20

		12		Армировка до Ø12		кг		720

		13		Кофраж за стъпала		м2		13

		14		Кофраж стени права планировка		м2		130

		15		Кофраж за стени дъгообразна планировка		м2		82

		16		Дренаж - трамбована баластра 20 см под настилки и бетоново легло		м3		26

		17		Полагане баластра 15 см - дъно дренаж около сградата		м3		2

		18		Полагане дрениращи тръби		м'		48

		19		Настилка цепен камък - местен пясъчник, обработена повърхност, монтиран със разтвор върху пясъчно легло на широка фуга		м2		70

		20		Също, плътно наредени - по стъпала		м2		20

		21		Също, необработена повърхност, плътнонаредени върху разтвора стъпала		м2		10

		22		Настилка каменни плочи, необработена повърхност на затревена фуга		м2		98

		23		Връхно оформяне зидове с клинкерен елемент - еластична фуга от полимерцементово лепило		м2		17

		24		Връхно оформяне зидове с обработени каменни плочи - еластична фуга от полимерцементово лепило		м2		11

		25		Почистване фуги на декоративна каменна зидария - права и дъгообразна планировка		м2		212

		26		Фугиране почистения каменен зид по аналогия - местен образец		м2		212

		27		Парапети стълби и рампа		м'		28

		28		Каменни барбакани, обработени декоративно		бр.		3

		29		Връзка с водния атракцион - настилка цепени каменни плочи, обработена повърхност, широка фуга		м2		32

		30		Изкоп за фундиране стълбове за пластична ограда към съседен парцел		м3		5

		31		Неармиран Бетон В15 - стъпки стълбове		м3		5

		32		Пластична ограда към съседен парцел и улица по образец		м'		110

		33		Желязна ажурна врата към ограда - комплект модули, по образец - двукрила и еднокрила врата		бр.		1

		34		Облицовка каптаж с каменни плочи с дебелина 2 см - стени и шапка		м2		6

		35		Канавка от каптажа, успоредно с улицата и към атракциона		м'		80

		36		Декоративна решетка върху водосборно тяло при рампата и стълбата		м'		12

		37		Решетка при рампата		м'		12

		38		Фугиране настилка каменни плочи и шапки зидове с разтвор с деформируемо лепило		м2		142

		39		Импрегниране каменни настилки и шапки зидове		м2		247

		40		Превоз земни маси и строителни отпадъци до 50 м в обсега на обекта - изкоп от основи ограда, оформяне плочници около банята		м3		25

		41		Дъгообразни пейки по образец		бр.		4

		42		Каменна чешма по образец		бр.		1

		43		Информационна табела		бр.		1

		44		Озеленяване
Подготвителни работи

Добавяне на обогатена почва (20см дълбочина)		м3		107

		45		Добавяне на ситен речен камък на 15 см дълбочина		м3		15

		46		Поставяне на геотекстил под речен камък		м2		65

		47		Поставяне на скали с приблизителни размери 60/60/60		бр.		2

		48		Озеленяване

Засаждане на широколистни дървета		бр.		2

		49		Засаждане на иголистни дървета		бр.		9

		50		Засаждане на вечнозелени храсти		бр.		12

		51		Засаждане на иголистни храсти		бр.		4

		52		Засаждане на едроразмери цъфтящи храсти		бр.		3

		53		Засаждане на средновисоки цъфтящи храсти		бр.		6

		54		Засаждане на ниски и цъфтящи храсти и полухрасти		бр.		100

		55		Затревяване

Предпосадна обработка на почвата		м2		107

		56		Затревяване с тревна смеска спортен тип		гр./м2		10

		57		Дендрологична Ведомост

Иглолистни Дървета
Cedrus atlantica		бр.		2

		58		Cedrus atlantica 'Glauca Pendula'		бр.		1

		59		Juniperus scopularum. 'Skyrocket'		бр.		3

		60		Thuja occidentalis		бр.		6

		61		Широколистни Дървета
Acer pal. 'Atropurpureum'		бр.		2

		62		Иголистни и вечнозелени храсти
Picea pungens 'Glauca Globosa'		бр.		3

		63		Thuja occidentalis 'Golden globe'		бр.		4

		64		Yucca filamentosa		бр.		6

		65		Широколистни храсти
Berberis ott. 'Superba'		бр.		6

		66		Cornus alba 'Elegantissima'		бр.		3

		67		Hosta Krossa Regal		бр.		5

		68		Ligustrum ovalifolium		бр.		100

						Изготвил:
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Количествено-стойностна сметка

		

		Приложение Б1: Количествено-стойностна сметка

		Име на кандидата: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Обект: "КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ НА СГРАДА ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА – „СТАРАТА БАНЯ” И ОКОЛНО ПРОСТРАНСТВО” В УПИ III-514, КВ. 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ, ОБЩИНА РАЗЛОГ

		№ по ред		Описание на строително-монтажни работи		Ед.мярка		Количество		Единична цена 
(лева)		Обща цена 
(лева)

		1		2		3		4		5		6

		1		1. РАЗХОДИ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Отстраняване хумус със остатъчна коренова система, пласт с дебелина до 10 см		м2		19		8.09		153.71 лв

		2		Също, пласт с дебелина над 10 см		м3		164		12.07		1,979.48 лв

		3		Почистване повърхността от тревни отпадъци и камъни - ръчно		м2		819		1.17		958.23 лв

		4		Разриване земни маси с малка земекопна техника за моделиране на терена - тревни площи		м2		1275		6.38		8,134.50 лв

		5		Почистване от стари разпрашени настилки, прорасли растения и напластявания		м2		1065		13.26 лв		14,121.90 лв

		6		Превоз разпрашени отпадъци с ръчни колички до
50 м и извън обсега на обекта		м3		101		13.26 лв		1,339.26 лв

		7		Превоз тревни и строителни отпадъци със самосвал - ръчно товарене и механизирано разтоварване		м3		284		12.31 лв		3,496.04 лв

		8		1.1. Авторски надзор и вертикална планировка		бр.		1		5,300.00 лв		5,300.00 лв

		9		2. РАЗХОДИ ЗА КОНСЕРВАЦИЯ, ОПАЗВАНЕ, РЕСТАВРАЦИЯ НА ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА. РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

2.1. ОФОРМЯНЕ НА ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО ОТ СЕВЕР НЕПОСРЕДСТВЕНО ДО БАНЯТА И СИГНИРАНЕ ОЧЕРТАНИЯТА НА ИЗЧЕЗНАЛ ОБЕМ СЪБЛЕКАЛНЯ - НИВО +794.53

Подложка (калдаръм) за оформяне площи с настилка от каменни плочи - дебелина 15 см		м2		86		47.60 лв		4,093.60 лв

		10		Изкоп за основи на зидове, рампа и стълбище на предверието		м3		21		33.35 лв		700.35 лв

		11		Изкоп до дълбочина 0,50 м за почистване напластявания площадка пред вход		м3		24		28.70 лв		688.80 лв

		12		Тънък изкоп за подравняване терена на тротоара		м3		9		35.75 лв		321.75 лв

		13		Сигнираща настилка червени церовски плочи 25/25/3 на вароциментов разтвор - предверие		м2		63		150.00 лв		9,450.00 лв

		14		Направа стъпала 16/32 от бетон В20		м3		4		245.05 лв		980.20 лв

		15		Армирана бетонова плоча, подложка за настилка церовски плочи В12,5		м3		6		197.50 лв		1,185.00 лв

		16		Армировка мрежа Ø до 12 за подложна бетонова плоча		кг		230		1.74 лв		400.20 лв

		17		Настилка каменни плочи по стъпала		м2		28		220.00 лв		6,160.00 лв

		18		Облицовка с каменни плочи страници стъпала		м2		8		180.00 лв		1,440.00 лв

		19		Каменна зидария за маркиране зидове над терена (съблекалня)		м3		3		530.00 лв		1,590.00 лв

		20		Ивица мит филцов бетон широка 20 см, дебелина 10 см за маркиране предверие		м2		3		197.37 лв		592.11 лв

		21		Фугиране каменна зидария маркираща съблекалня		м2		47		28.63 лв		1,345.61 лв

		22		Направа на декоративен улей от каменни плочи за оттичане минерална вода от преливници		м'		22		307.50 лв		6,765.00 лв

		23		Посипка ситна каменна фракция от камъка за сигнираща зидария върху противовлажна емулсия за запечатка на зидовете		м2		18		107.50 лв		1,935.00 лв

		24		Връхно оформяне площадка преди монтажа на оригинални корита - настилка церовски плочи		м2		13		150.00 лв		1,950.00 лв

		25		2.2. АРХИТЕКТУРНИ КРР ДЕЙНОСТИ
2.2.1. ПОЧИСТВАНЕ И ЧАСТИЧНИ ДЕМОНТАЖИ

Изчукване циментова замазка по подове на "съблекалня"		м2		80		28.82 лв		2,305.60 лв

		26		Изчукване напластена циментова замазка пред входа		м2		40		34.20 лв		1,368.00 лв

		27		Разбиване бетон - ръчно, на резервоара и стълбището		м3		17		176.90 лв		3,007.30 лв

		28		Почистване на каменна зидария от късни циментови замазки - вертикално		м2		10		32.40 лв		324.00 лв

		29		Разваляне каменна зидария - контрафорси		м3		6		135.58 лв		813.48 лв

		30		Почистване на гнездата от счупени тухли на главния корниз и корниз тоалетна - утежнени условия		м2		34		53.75 лв		1,827.50 лв

		31		Внимателно отсраняване повърхностно деструктираната част от оригиналния каменен зид - участък със силна обрушеност - връхна част тоалетна		м3		6		58.50 лв		351.00 лв

		32		Внимателно към оригинала, повече в дълбочина при фугите - почистване каменен зид - фрагменти обрушени камъни по изветрелите участъци на зида - вертикално по фасадите		м2		48		11.65 лв		559.20 лв

		33		Почистване от мазилка и напластявания зидани балдахини над курни		м2		18		25.44 лв		457.92 лв

		34		Почистване вертикално страници отвори, вътрешни ниши и дъно ниши, след изчукване на напластявания и мазилка		м2		17		25.44 лв		432.48 лв

		35		Също, фугите в дълбочина за нагнетяване на консолидиращ разтвор - ниши и балдахини		м2		35		27.48 лв		961.80 лв

		36		Почистване вертикалната фуга при ъглите на помещението - внимателно, запазване ръбовете, неабразивно		м'		17		13.25 лв		225.25 лв

		37		Почистване внимателно оригинален камък, повече в дълбочина при фугите, при утежнени условия - основа на зида ниво настилка		м'		25		17.67 лв		441.75 лв

		38		Почистване легла демонтирани камъни от зидовете - утежнени условия		м2		29		11.78 лв		341.62 лв

		39		Внимателно към оригинала, повече в дълбочина при фугите - почистване на оригинален каменен градеж - хоризонтално корона зид след сваляне разпрашености и пласт изветрял градеж - връхна част тоалетна		м2		6		11.64 лв		69.84 лв

		40		Сортиране и пренасяне на съществуващ на място оригинален камък за презиждане на обрушените участъци		м3		11		109.12 лв		1,200.32 лв

		41		Почистване на съществуващия на място камък - деструктирана част от зидовете от разтвори, напластявания - преди презиждане на обрушванията		м2		51		12.60 лв		642.60 лв

		42		Почистване фугирани каменни зидове - сваляне изветряла фугировка до здрава основа		м2		117		15.58 лв		1,822.86 лв

		43		Почистване вертикални плоскости зидове, включително фугите със смесен градеж - римски тухли и каменна зидария - външно, след повърхностно почистване и вътре, след сваляне на мазилка - подготвяне вертикални плоскости каменна заидария за консервация		м2		240		17.20 лв		4,128.00 лв

		44		Повърхностно почистване от изветрялости - страници на звездообразни отвори - градеж римски тухли, утежнени условия		м2		29		23.10 лв		669.90 лв

		45		Повърхностно почистване от изветрялости външна повърхност тухлен градеж купол - с ревизия за демонтаж на обрушени и начупени фрагменти от зидария и таван тоалетни		м2		77		26.50 лв		2,040.50 лв

		46		Изчукване вътрешна мазилка купол и свод тоалетни		м2		73		22.45 лв		1,638.85 лв

		47		Също, дъно засводени щурцове - отвори и ниши		м2		16		22.45 лв		359.20 лв

		48		Сваляне напластявания от стара бадана върху каменни стени		м2		92		15.36 лв		1,413.12 лв

		49		Също, вертикални страници отвори и ниши		м2		15		25.44 лв		381.60 лв

		50		Почистване вътрешна повърхност купол и засводен таван тоалетни след изчукване на мазилката - внимателно към оригинала и в дълбочина на фугите		м2		73		25.44 лв		1,857.12 лв

		51		Почистване видима част на фасадата на тухлен свод отвори - отвор врата		м2		3		16.53 лв		49.59 лв

		52		Също, вътрешно след сваляне на мазилката		м2		3		15.36 лв		46.08 лв

		53		Също, фугите между тях в дълбочина		м2		5		17.67 лв		88.35 лв

		54		Почистване фугите в дълбочина на съществуващ градеж римски тухли, след сваляне на мазилка - външно и вътрешно		м2		98		23.60 лв		2,312.80 лв

		55		Почистване напластявания - под помещение около басейна		м2		25		14.50 лв		362.50 лв

		56		Също, от дъно и стени басейн, утежнени условия		м2		32		24.50 лв		784.00 лв

		57		Почистване фугите в дълбочина на настилките		м2		24		21.34 лв		512.16 лв

		58		Разбиване неоригинална настилка под баня след почистване и след сондаж за оригинални фрагменти от настилка		м2		25		39.15 лв		978.75 лв

		59		Изчукване мазилка стени басейн		м2		16		43.20 лв		691.20 лв

		60		Рзбиване циментови курни		м3		8		196.90 лв		1,575.20 лв

		61		Почистване повърхността на зидано място за сядане		м2		16		43.20 лв		691.20 лв

		62		Демонтаж покрив от турски керемиди		м2		140		17.54 лв		2,455.60 лв

		63		Спускане на керемиди по коруба		бр.		8700		0.25 лв		2,175.00 лв

		64		Сортиране за преупотреба		бр.		4200		0.45 лв		1,890.00 лв

		65		Изчукване улеи в каменните блокове за монтаж на водоснабдителна и ел. инсталации		м'		32		16.92 лв		541.44 лв

		66		Почистване и измиване на купол и стени		м2		157		17.60 лв		2,763.20 лв

		67		Почистване на каменните седалки		м2		16		33.10 лв		529.60 лв

		68		Изнасяне пръст и строителни отпадъци от вътрешността на помещението с кофи		м3		4		19.87 лв		79.48 лв

		69		Почистване от строителни отпадъци и превоз с ръчни колички до 50 м		м3		10		26.40 лв		264.00 лв

		70		Превоз строителни отпадъци със самосвал - ръчно товарене		м3		14		31.45 лв		440.30 лв

		71		Разстилане превозени отпадъци на депо		м3		14		5.73 лв		80.22 лв

		72		2.2.2. УКРЕПВАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И К.Р.Р. АРХИТЕКТУРНИ ДЕЙНОСТИ

Просичане, внимателно към оригиналната повърхност на зида, на канали в каменен зид за монтиране на кабели за вътрешно осветление		м'		84		29.50 лв		2,478.00 лв

		73		Обработване повърхност на разрушена част тоалетна с лепящ адхезионен слой за връзка между стар и нов градеж		м2		12		108.17 лв		1,298.04 лв

		74		Консервационно укрепване челата на обрушенитеримски тухли на съществуваща част от корниз вълчи зъб и засводените щурцове врата и вътрешни ниши - по рецептура с основен безцветен пластификатор - консервира в дълбочина, не променя външния вид, влагоотблъскващ		м2		15		159.20 лв		2,388.00 лв

		75		Реконструкция вертикални страници на засводени ниши - зидария римски тухли на разтвор с пластификатор		м3		2		390.00 лв		780.00 лв

		76		Дълбочинно консолидиране почистена корона зид тоалетна преди реконструкционно надзиждане		м2		12		151.10 лв		1,813.20 лв

		77		Реконструкционно надзиждане обрушена корона зидове тоалетна по съществуващ образец - местен камък и консолидиращ разтвор по рецептура		м3		8		326.84 лв		2,614.72 лв

		78		Обработване хоризонтална плоскост преди монтиране на корниз "вълчи зъб" с висококачествено деформируемо лепило - цвят бял, два пласта		м2		26		67.25 лв		1,748.50 лв

		79		Монтиране три реда тухлен корниз тип "вълчи зъб" - реставрация и реконструкция по съществуващ образец, върху почистена корона зидове		м'		37		392.85 лв		14,535.45 лв

		80		Монтиране двоен корниз тип "вълчи зъб" 35/35/4,5 каменни плочи местен камък върху реконструирания тухлен корниз		м'		37		329.52 лв		12,192.24 лв

		81		Възстановяване настилка каменни плочи дебелина 4 см вътре в помещението - вид материал и монтаж по аналогия от съществуващ образец		м2		25		211.70 лв		5,292.50 лв

		82		Оформяне стени басейн - облицовка с плочи, дебелина 2 см, монтирани с разтвор с противовлажен пластификатор - вид материал и монтаж по аналогия		м2		16		196.00 лв		3,136.00 лв

		83		Също, дъно - плочи с дебелина 4 см, утежнени условия		м2		16		211.70 лв		3,387.20 лв

		84		Монтиране с противовлажен пластификатор плотове с дебелина 2 см на ниши в стените - камък като облицовъчния за стени		м2		3		196.00 лв		588.00 лв

		85		Монтиране масивно каменно стъпало в ниша врата - вход С-И		бр.		1		230.00 лв		230.00 лв

		86		Също, външно, 105/80/25		бр.		1		320.00 лв		320.00 лв

		87		Възстановяване чучури за топла вода от масивен камък, монтирани в зида  - профилирани		бр.		5		180.00 лв		900.00 лв

		88		Възстановяване обрушени фрагменти от каменен зид		м3		8		336.39 лв		2,691.12 лв

		89		Също, редове римски тухли 20/20/4 монтирани хоризонтално, утежнени условия		м3		8		450.75 лв		3,606.00 лв

		90		Също, вертикално поставени, ограждащи камъка		м3		3		450.75 лв		1,352.25 лв

		91		Нагнетяване на разтворима емулсия против каплярна влага в почистените фуги на дълбочинно ерозирала каменна зидария преди консолидиране		м2		23		151.10 лв		3,475.30 лв

		92		Обработване почистени легла фрагменти обрушени камъни с висококачествено деформируемо лепило - цвят бял		м2		12		67.50 лв		810.00 лв

		93		Оформяне сигнираща фуга в процеса на зидане		м'		63		18.10 лв		1,140.30 лв

		94		Почистване фуги на реконструкционния каменен градеж - външно, вътрешно и плоскости с монтирани отново обрушени камъни - надзиждане при тоалетна		м2		12		15.44 лв		185.28 лв

		95		Почистване фуги купол и запълваща пломба в основата му		м2		23		15.84 лв		364.32 лв

		96		Бордиране секторите с оригинална зидария и при надзиждане тоалетни със сигнираща фуга в предварително оформен и почистен улей - смес противовлажен разтвор с деформируемо лепило - състав и цвят по указание на проектанта		м'		63		117.95 лв		7,430.85 лв

		97		Фугиране почистени стари плоскости, каменен и смесен - камък и тухла градеж, по съществуващ образец, разтвор с пластификатор, по рецептура		м2		338		23.16 лв		7,828.08 лв

		98		Фугиране реконструирани и реставрирани плоскости каменен градеж - надзиждане тоалетна, вън и вътре		м2		24		23.16 лв		555.84 лв

		99		Фугиране стари плоскости градеж и римски тухли, купол, щурцове и вътрешни ниши		м2		52		28.63 лв		1,488.76 лв

		100		Фуфиране нови редове римски тухли, оформящи касетиран градеж		м2		38		28.63 лв		1,087.94 лв

		101		Импрегниращо запълване на фугите на седалките с пластификатори и висококачествено деформируемо лепило - цвят бял		м'		9		95.00 лв		855.00 лв

		102		Импрегниране с пластична хидроизолация, преди полагане на пълнеж по конструктивен проект, по външна повърхност купол и над засводен таван тоалетна, с еластично "дишащо" (не е парова бариера) хидроизолационно покритие -
разход 1,7 кг/м2		м2		92		68.75 лв		6,325.00 лв

		103		Противовлажна вътрешна мазилка купол и засводен таван тоалетна с пластификатор		м2		73		52.25 лв		3,814.25 лв

		104		Покриване с нови едноолучни керемиди върху залепващ подложен разтвор - 70% от покривната площ		м2		92		189.80 лв		17,461.60 лв

		105		Също, стари керемиди		м2		48		155.34 лв		7,456.32 лв

		106		Покриване била с капаци		м'		25		10.35 лв		258.75 лв

		107		Оформяне на звездообразни отвори		бр.		4		1,066.00 лв		4,264.00 лв

		108		Оформяне квадратен отвор в зенита на купола		бр.		1		2,098.00 лв		2,098.00 лв

		109		Направа борд от неръждаема ламарина - разгъвка		м2		3		804.30 лв		2,412.90 лв

		110		Оформяне стени на отдушника с 6 см зидария YTONG и стоманен скелет		м2		3		284.80 лв		854.40 лв

		111		Измазване стените от YTONG с хидрофобна мазилка с пластификатор, вън и вътре		м2		6		64.88 лв		389.28 лв

		112		Обрамчване с первази отворите на отдушника		м'		8		57.69 лв		461.52 лв

		113		Покриване на отдушника с турски керемиди на армиран вароциметнов разтвор		м2		2		95.20 лв		190.40 лв

		114		Конструкция покривче на отдушника за монтиране на армираната циментнова замзка		м2		2		135.00 лв		270.00 лв

		115		Фугиране челата на керемидите с висококачествено деформируемо лепило - цвят бял, допълнително тонирано		м2		40		67.25 лв		2,690.00 лв

		116		Също, корниза от каменни плочи - цвят бял		м2		40		67.25 лв		2,690.00 лв

		117		Декоративна фугировка на каменна зидария с тухлени редове		м2		96		38.63 лв		3,708.48 лв

		118		Шпакловка с водоплътен безцветен разтвор по купола и таван тоалетна, вътрешно, преди измазване		м2		50		33.90 лв		1,695.00 лв

		119		Монтаж на мраморни масивни седалки в басейн, дебелина 5 см, ширина 36 см		м2		9		352.40 лв		3,171.60 лв

		120		Направа и монтаж на мраморни курни 65/45/50 - по детайл		бр.		5		595.80 лв		2,979.00 лв

		121		Тухлена зидария върху седалките - клинкерни тухли		м3		1		307.44 лв		307.44 лв

		122		Направа и монтаж на мраморни седалки до курни, дебелина 8 см, ширина 36 см		м2		6		458.40 лв		2,750.40 лв

		123		Направа и монтаж на профилиран мраморен бордюр 3/5 см, по детайл - преливник		м'		16		108.73 лв		1,739.68 лв

		124		Направа и монтаж на мраморна плоча покриваща смесителя 6/120/150		бр.		3		310.20 лв		930.60 лв

		125		Облицовка стени басейн с мраморни плочи		м2		8		280.00 лв		2,240.00 лв

		126		Настилка пътека около басейна с масовани мраморни плочи, дебелина 4 см		м2		25		211.70 лв		5,292.50 лв

		127		Външно фасадно скеле		м2		130		10.20 лв		1,326.00 лв

		128		Направа и разваляне вътрешно скеле скеле		м3		50		198.30 лв		9,915.00 лв

		129		Дъбова входна врата 70/150		бр.		1		1,689.00 лв		1,689.00 лв

		130		Апликиране с декоративни пирони лист тънка медна ламарина върху вътрешната плоскост врата, противовлажно		м2		2		240.85 лв		481.70 лв

		131		Импрегниране на всички оставащи видими плоскости - вън и вътре, с влаго- и пароустойчив импрегнатор		м2		412		79.54 лв		32,770.48 лв

		132		Изнасяне от вътрешността на обекта на строителни отпадъци и извозването им извън него		м3		2		51.32 лв		102.64 лв

		133		Почистване на обекта от строителни отпадъци с извозване		м3		10		39.15 лв		391.50 лв

		134		Информационни табели		бр.		2		400.00 лв		800.00 лв

		135		Полагане мазилка - фриз в основа купол и през балдахините за декориране с флорални мотиви - по аналогия		м2		25		42.25 лв		1,056.25 лв

		136		Нанасяне декорация върху подготвена мазилка от художник-реставратор		м2		25		320.00 лв		8,000.00 лв

		137		Нанасяне запечатващо импрегниране на флоралния фриз		м2		25		79.54 лв		1,988.50 лв

		138		2.3. КОНСТРУКТИВНИ КРР ДЕЙНОСТИ

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
Демонтаж на пълнежа от каменен блокаж под покривните линии		м3		45		214.00 лв		9,630.00 лв

		139		Натоварване ръчно на камион и превоз на 5 км		м3		46		31.45 лв		1,446.70 лв

		140		Други отпадъци		м3		1		31.45 лв		31.45 лв

		141		Разстилане превозени земни маси на депо		м3		46		5.73 лв		263.58 лв

		142		КАМЕННИ ЗИДАРИИ ПО ФАСАДИ
Механизирано почистване на зидарското място		м2		44		6.00 лв		264.00 лв

		143		Доставка на зидарски камък		м3		3		109.20 лв		327.60 лв

		144		Направа на зидария на вароциментов разтвор, с добавка - пластификатор		м3		3		564.00 лв		1,692.00 лв

		145		КОФРАЖНИ РАБОТИ - СЛОЖЕН КОФРАЖ
Кофраж пояс		м2		16		60.90 лв		974.40 лв

		146		Кофраж стени		м2		18		51.65 лв		929.70 лв

		147		АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
Армировка Ø		кг		305		1.74 лв		530.70 лв

		148		Дюбели Ø 6,5, утежнени условия		кг		55		2.11 лв		116.05 лв

		149		Мрежа Ø 5, 20x20, полагане при утежнени условия - корсетиране на купола		кг		140		2.58 лв		361.20 лв

		150		Армировка N		кг		488		2.11 лв		1,029.68 лв

		151		БЕТОНОВИ РАБОТИ
Бетон за настилки В12,5		м3		7.6		197.50 лв		1,501.00 лв

		152		Бетон в пояси и стени В20, полагане ръчно при утежнени условия		м3		5.5		276.26 лв		1,519.43 лв

		153		ИЗОЛАЦИИ
Изолация от алуминиев лист - защита против соли		м2		100		85.25 лв		8,525.00 лв

		154		СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ
Винкели 63.100.8, 50.50.5 и шина 100.4		кг		135		20.75 лв		2,801.25 лв

		155		Кутия 60.60.4		кг		40		2.30 лв		92.00 лв

		156		Ламарина 4 мм		кг		78		2.78 лв		216.84 лв

		157		За гръмоотвод Ø 60,5 x 40		кг		3		6.97 лв		20.91 лв

		158		ДРУГИ
Доставка и монтаж на фасадно скеле		м2		120		10.20 лв		1,224.00 лв

		159		Доставка и монтаж на работно скеле в интериора		м3		30		158.30 лв		4,749.00 лв

		160		Запълване на подпокривното пространство със сгурия на варов разтвор		м2		45		67.68 лв		3,045.60 лв

		161		Доставка и обмазване купола външно, площ 20 кв.м., дебелина 3 см с разтвор теракол с фибри и пресят пясък		м3		1		683.00 лв		683.00 лв

		162		Доставка и обмазване на 20 м2 с дебелина 3 см на купола с полимерен разтвор		м2		20		33.12 лв		662.40 лв

		163		Двукратно минизиране и боядисване с блажна боя на отдушника		м2		3		9.62 лв		28.86 лв

		164		2.4. ВЪТРЕШНИ ВиК ИНСТАЛАЦИИ
2.4.1. ВОДОПРОВОД

Изкоп с ширина до 0,6 м и дълбочина до
2 м, ръчен		м3		23		42.00 лв		966.00 лв

		165		Обратна засипка		м3		18		31.00 лв		558.00 лв

		166		Натоварване и извозване на земна почва		м3		5		17.24 лв		86.20 лв

		167		Пясък за призма		м3		4		27.00 лв		108.00 лв

		168		Полиетиленова тръба ПЕ за PN6 и t до 60˚С - рзмери Ø 63		м'		40		11.45 лв		458.00 лв

		169		Също, размер Ø 50		м'		4		9.76 лв		39.04 лв

		170		Също, размер Ø 32		м'		7		9.12 лв		63.84 лв

		171		Също, размер Ø 25		м'		8		8.56 лв		68.48 лв

		172		Щлаух, гофриран - размер Ø 50		м'		2		4.10 лв		8.20 лв

		173		Направа улей 8/8 см в каменен зид		м'		17		35.40 лв		601.80 лв

		174		Тройник ПЕВП Ø 90/63		бр.		1		23.50 лв		23.50 лв

		175		Пробиване отвор до 10/10 см в зид с дебелина до 80 см		бр.		1		83.06 лв		83.06 лв

		176		СВ за Ø 63		бр.		1		8.90 лв		8.90 лв

		177		СК с охранителна гарнитура за Ø 63		бр.		1		7.30 лв		7.30 лв

		178		СК без изпразнител за Ø 63		бр.		1		7.50 лв		7.50 лв

		179		Възвратен вентил (ОК) Ø 63		бр.		1		75.00 лв		75.00 лв

		180		Водомер студена вода - 30 м3/ч		бр.		1		122.00 лв		122.00 лв

		181		СК електромагнитен (с ел.задвижване) за Ø 63		бр.		1		124.00 лв		124.00 лв

		182		Укрепители за РЕ тръба Ø 25 и Ø 32		бр.		11		3.44 лв		37.84 лв

		183		Стоманобетонова шахта 60/60/80, спецификация по чертеж		бр.		1		800.00 лв		800.00 лв

		184		2.4.2. КАНАЛИЗАЦИЯ

Стоманена стъба (неръждаема) Dy80		м'		4.5		35.40 лв		159.30 лв

		185		СК електромагнитен (с ел.задвижване) за Dy80		бр.		1		178.00 лв		178.00 лв

		186		Полиетиленова тръба висока плътност ПЕВП за PN10 Ø 63 x 5,8		м'		6		15.35 лв		92.10 лв

		187		Коляно ПЕВП 87˚ Ø 63		бр.		5		6.86 лв		34.30 лв

		188		Уплътнителен пръстен Dy80		бр.		1		12.40 лв		12.40 лв

		189		Филтър (мрежест) Dy80		бр.		1		45.00 лв		45.00 лв

		190		Херметична камера за СКЕ		бр.		1		540.00 лв		540.00 лв

		191		Пробиване (корекция) на овор в зид с дебелина 80 см		бр.		1		83.06 лв		83.06 лв

		192		Уплътняване (префугиране) на съществуващ канал		м2		1		96.00 лв		96.00 лв

		193		2.5. ВЪНШНИ ВиК ИНСТАЛАЦИИ
2.5.1. ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД

Водпровод от PE тръби с Ф25		м'		2		17.24 лв		34.48 лв

		194		Обратна засипка		бр.		2		342.05 лв		684.10 лв

		195		2.5.2. ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ

PVC тръби дебелостенни Ф110, вкл.фасонни части		м'		12		114.54 лв		1,374.48 лв

		196		ПЕВП канализ.тръби  Ф200, вкл.фасонни части		м'		16.5		250.60 лв		4,134.90 лв

		197		Изкоп с ширина до 1 м и дълбочина 0-2 м - ръчно		м3		25		54.47 лв		1,361.75 лв

		198		Подложка от уплътнена баластра 10 см		м3		1.35		29.66 лв		40.04 лв

		199		Подложен бетон		м3		2.2		145.38 лв		319.84 лв

		200		Засипване с уплътнена песъчлива почва		м3		5.35		34.64 лв		185.32 лв

		201		Засипване с баластра (уплътнен през 30 см)		м3		8		31.67 лв		253.36 лв

		202		Улеи за отводняване 0,30/0,30		м'		3.8		95.44 лв		362.67 лв

		203		Решетки		м'		3.8		52.38 лв		199.04 лв

		204		Улеи за отводняване 0,40/0,50		м'		17		116.21 лв		1,975.57 лв

		205		Решетки		м'		4.4		75.20 лв		330.88 лв

		206		2.6. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ КЪМ СГРАДАТА
2.6.1. Табла и връзки между тях

Доставка и монтаж на ел.табло		бр.		1		950.00 лв		950.00 лв

		207		Оформяне дискретно вписване на ел.табло в околната среда		бр.		1		550.00 лв		550.00 лв

		208		Свързване към табло на жила 4 до 6 мм2		бр.		5		0.75 лв		3.75 лв

		209		Доставка и полагане газова тръба 2 ½ "		м'		3		10.50 лв		31.50 лв

		210		2.6.2. Осветителна инсталация

Лампен излаз с проводник СВТ, изтеглен в гофрирана тръба Ø 16, скрито под мазилка със средна дължина 10 м		бр.		5		35.00 лв		175.00 лв

		211		Доставка на прожектор с мхл 150 вт с индиректно насочване, степен на защита IP 65		бр.		4		190.00 лв		760.00 лв

		212		Доставка на евакуационен осветител с л.л. 11 вт и автономно захранване, степен на защита IP 65		бр.		1		32.00 лв		32.00 лв

		213		Монтаж на прожектор с мхл 150 вт на стена		бр.		4		9.00 лв		36.00 лв

		214		Монтаж на евакуационен осветител на стена		бр.		1		9.00 лв		9.00 лв

		215		Зануляване на осветителни тела		бр.		5		0.55 лв		2.75 лв

		216		2.6.3. Силнотокова инсталация

Свързване към съоръжения на жила до 4 мм2 с ухо		бр.		20		0.75 лв		15.00 лв

		217		Изтегляне на кабелоподобен проводник СВТ 5 x 1,5 мм2 в празна пластмасова тръба Ø 16		м'		36		2.90 лв		104.40 лв

		218		Контактен излаз с проводник СВТ, изтеглен в гофрирана тръба Ø 16, скрито под мазилка със средна дължина 10 м		бр.		1		42.00 лв		42.00 лв

		219		2.6.4. Мълниезащитна инсталация

Монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие, монтиран на височина 1,5 м от кота било		бр.		1		137.00 лв		137.00 лв

		220		Направа и монтаж на крепител от бетонна стомана		бр.		10		3.50 лв		35.00 лв

		221		Пологане на отводи за мълниеотводни уреди до 30 м височина от алуминиево въже върху колчета		м'		15		4.50 лв		67.50 лв

		222		Монтаж на предпазна газова тръба ¾ " за отводи		бр.		1		35.00 лв		35.00 лв

		223		Набиване колове за заземление на мълниеотводи от две поцинковани тръби
2 ½ "		бр.		3		42.50 лв		127.50 лв

		224		Направа и монтаж на заземление от поцинкована шина 40/4 мм		м'		5		6.50 лв		32.50 лв

		225		Монтаж на прав съединител за мълниезащита		бр.		1		8.20 лв		8.20 лв

		226		2.7. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ КЪМ ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО

ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ
ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3х2,5 мм2		м'		110		1.65 лв		181.50 лв

		227		ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5х2,5 мм2		м'		240		2.70 лв		648.00 лв

		228		ДОСТАВКА НА СИГНАЛНА ЛЕНТА ЗА КАБЕЛ «ВНИМАНИЕ! ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛ!»		м'		300		0.48 лв		144.00 лв

		229		ДОСТАВКА НА КАБЕЛНИ РЕПЕРИ С НАДПИС «КНН»		бр.		7		7.00 лв		49.00 лв

		230		ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛ ПАРКОВ ПО АРХ. ЗАДАНИЕ, СТЕПЕН НА ЗАЩИТА IP65, КОМПЛЕКТ СЪС СТЪЛБЧЕ С ВИСОЧИНА ДО 1 МЕТЪР		бр.		39		60.00 лв		2,340.00 лв

		231		ДОСТАВКА НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА 1х20 W, Е27 ЗА ПАРКОВ ОСВЕТИТЕЛ		бр.		39		7.00 лв		273.00 лв

		232		ДОСТАВКА НА ПРОЖЕКТОР ЗА ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ, СТЕПЕН НА ЗАЩИТА IP65, КОМПЛЕКТ С ПРА И МЕТАЛХАЛОГЕННА ЛАМПА 1х250 W, Е40		бр.		3		195.00 лв		585.00 лв

		233		ДОСТАВКА НА КОЛ ЗАЗЕМИТЕЛЕН 63/63/6, ДЪЛЖИНА 1500 мм, КОМПЛЕКТ СЪС ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА 40/4 мм		бр.		12		31.00 лв		372.00 лв

		234		ДОСТАВКА НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО ПО СХЕМА, КОМПЛЕКТ С ПРЕДПАЗИТЕЛИ, КОНТАКТОРИ, ФОТОРЕЛЕ, ЧАСОВНИК, ШИНИ И ДР.		бр.		1		480.00 лв		480.00 лв

		235		ДОСТАВКА НА ТРЪБА СТОМАНЕНА Ф100		м'		6		28.00 лв		168.00 лв

		236		ДОСТАВКА НА ТРЪБА ПЛАСТМАСОВА Ф32 ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ, UV ЗАЩИТЕНА (ПРОЖЕКТОРИ И ТАБЛО)		м'		7		1.00 лв		7.00 лв

		237		ДОСТАВКА НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА НА КАБЕЛИ		м3		16		22.00 лв		352.00 лв

		238		ДОСТАВКА НА ТРЪБА СТОМАНЕНА 1” ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА КАБЕЛИТЕ СЛЕД ТАБЛОТО		м'		1.5		7.20 лв		10.80 лв

		239		ДОСТАВКА НА НЕРЪЖДАЕМА ЛЕНТА 20/1 ММ ЗА МОНТАЖ НА ТАБЛОТО НА СТЪЛБА, ВКЛ. СКОБИ		м'		5		2.50 лв		12.50 лв

		240		ОПЕРАЦИИ И ТРУД
ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ РАВНИНЕН ТЕРЕН С КОЛЧЕТА		км.		0.141		39.00 лв		5.50 лв

		241		Н-ВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 5 КАТ 0,8/0,6 М		м'		6		6.30 лв		37.80 лв

		242		Н-ВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 5 КАТ 0,8/0,4 М		м'		132		4.50 лв		594.00 лв

		243		Н-ВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ ПОД КАНАЛ		м'		3		8.00 лв		24.00 лв

		244		РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 20 СМ РЪЧНО		м2		1		15.00 лв		15.00 лв

		245		ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 20 СМ С ДОСТАВКАТА НА ГОТОВ БЕТОН В12,5		м2		1		25.00 лв		25.00 лв

		246		ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3х2,5 мм2 В СВОБОДЕН ИЗКОП		м'		110		0.60 лв		66.00 лв

		247		ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5х2,5 мм2 В СВОБОДЕН ИЗКОП		м'		240		0.80 лв		192.00 лв

		248		МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ РЕПЕРИ		бр.		7		4.00 лв		28.00 лв

		249		НАПРАВА НА ФУНДАМЕНТ ЗА ОСВЕТИТЕЛ ПАРКОВ, ВКЛ. ДОСТАВКАТА НА БЕТОН КЛАС В12,5		бр.		39		24.00 лв		936.00 лв

		250		МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ ПАРКОВ ВЪРХУ ГОТОВ ФУНДАМЕНТ С ДЮБЕЛИ, ВКЛ. ДОСТАВКАТА НА ДЮБЕЛИТЕ		бр.		39		12.48 лв		486.72 лв

		251		МОНТАЖ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА 1х20 W, Е27 ЗА ПАРКОВ ОСВЕТИТЕЛ		бр.		39		1.20 лв		46.80 лв

		252		НАПРАВА НА КОНСТРУКЦИЯ (ФУНДАМЕНТ) С ВИСОЧИНА 15 СМ ЗА ПРОЖЕКТОР ЗА ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ВКЛ. МАТЕРИАЛИТЕ		бр.		3		35.00 лв		105.00 лв

		253		МОНТАЖ НА ПРОЖЕКТОР ЗА ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ ВЪРХУ ГОТОВА КОНСТРУКЦИЯ (ФУНДАМЕНТ) С ДЮБЕЛИ		бр.		3		10.00 лв		30.00 лв

		254		МОНТАЖ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО НА СТОМАНОБЕТОНОВ СТЪЛБ		бр.		1		20.00 лв		20.00 лв

		255		ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА СТОМАНЕНА Ф100 В ИЗКОП, ВКЛ. РЯЗАНЕ НА 4х1,5 М С ФЛЕКС		м'		6		6.00 лв		36.00 лв

		256		МОНТАЖ НА ТРЪБА ПЛАСТМАСОВА Ф32 ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ, UV ЗАЩИТЕНА		м'		35		1.70 лв		59.50 лв

		257		МОНТАЖ НА ТРЪБА СТОМАНЕНА 1” НА СТОМАНОБЕТОНОВ СТЪЛБ И ФИКСИРАНЕ КЪМ НЕГО С НЕРЪЖДАЕМА ЛЕНТА 20/1		м'		1		3.00 лв		3.00 лв

		258		РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ ДО 40/40 СМ (100 % НОВИ)		м2		15		42.00 лв		630.00 лв

		259		НАПРАВА НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА С ДЕБЕЛИНА 10 СМ ПОД И 10 СМ НАД КАБЕЛА ЗА 1 И ПОВЕЧЕ КАБЕЛА И ПОКРИВАНЕ С ЛЕНТА		м'		141		3.84 лв		541.44 лв

		260		НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ, БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ С КАМИОН ОТ 6 ДО 10 КМ		м3		25		20.00 лв		500.00 лв

		261		ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБИ		м'		6		1.14 лв		6.84 лв

		262		Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ НН (ЗА 1 КРАЙ)		бр.		90		2.00 лв		180.00 лв

		263		СВЪРЗВАНЕ КРАЙ НА КАБЕЛ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ		бр.		90		1.50 лв		135.00 лв

		264		Н-ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА СТОМАНЕН СТЪЛБ С 1 КОЛ 63/63/6 1,5 М  И СВЪРЗВАНЕ КЪМ НЕГО		бр.		10		72.00 лв		720.00 лв

		265		Н-ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ТАБЛО С 2 КОЛА 63/63/6 1,5 М		бр.		1		144.00 лв		144.00 лв

		266		НАДПИСВАНЕ НА ДИСПЕЧЕРСКИ НАДИСИ С БУКВИ ДО 3СМ		бр.		7		1.50 лв		10.50 лв

		267		ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ПОВТОРНИ ЗАЗЕМИТЕЛИ		бр.		11		18.00 лв		198.00 лв

		268		ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА РТ-ОСВ		бр.		1		12.00 лв		12.00 лв

		269		ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА НА ФАЗИТЕ НА КАБЕЛ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ		бр.		40		2.50 лв		100.00 лв

		270		ИЗПИТВАНЕ НА АПАРАТ И КАБЕЛИ С НОМИНАЛНО НАПРЕЖ.ДО 1 КВ		бр.		5		20.00 лв		100.00 лв

		271		ЗАЛИВАНЕ КРАЯ НА ТРЪБA С НЕГОРИМА ПЯНА		бр.		8		1.50 лв		12.00 лв

		272		ПОДГОТОВКА И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА, ВКЛ. ТАКСИ ЧЕЗ И ДР.		бр.		1		1,000.00 лв		1,000.00 лв

		273		2.8. Озеленяване
2.8.1. Подготвителни работи

Добавяне на обогатена почва (20см дълбочина)		м3		185		28.04 лв		5,187.40 лв

		274		Добавяне на ситен речен камък на 15 см дълбочина		м3		20		22.80 лв		456.00 лв

		275		Поставяне на геотекстил под речен камък		м2		150		36.65 лв		5,497.50 лв

		276		Поставяне на скали с приблизителни размери 60/60/60		бр.		8		230.00 лв		1,840.00 лв

		277		2.8.2. Озеленяване

Засаждане на широколистни дървета		бр.		5		45.00 лв		225.00 лв

		278		Засаждане на иголистни дървета		бр.		32		52.00 лв		1,664.00 лв

		279		Засаждане на вечнозелени храсти		бр.		55		18.80 лв		1,034.00 лв

		280		Засаждане на иголистни храсти		бр.		65		32.60 лв		2,119.00 лв

		281		Засаждане на едроразмери цъфтящи храсти		бр.		3		17.45 лв		52.35 лв

		282		Засаждане на средновисоки цъфтящи храсти		бр.		49		15.20 лв		744.80 лв

		283		Засаждане на ниски и цъфтящи храсти и полухрасти		бр.		2852		9.50 лв		27,094.00 лв

		284		2.8.3. Затревяване

Предпосадна обработка на почвата		м2		640		38.65 лв		24,736.00 лв

		285		Затревяване с тревна смеска спортен тип		гр./м2		38		140.28 лв		5,330.64 лв

		286		2.8.4. Дендрологична Ведомост

Иголистни Дървета
Cedrus atlantica		бр.		3		360.00 лв		1,080.00 лв

		287		Cedrus atlantica 'Glauca Pendula'		бр.		1		480.00 лв		480.00 лв

		288		Chamaecyparis lawsoniana		бр.		1		54.00 лв		54.00 лв

		289		Chamaecyparis lawsoniana 'Alumi gold'		бр.		1		52.00 лв		52.00 лв

		290		Juniperus scopularum. 'Skyrocket'		бр.		10		56.00 лв		560.00 лв

		291		Thuja occidentalis		бр.		16		32.00 лв		512.00 лв

		292		Широколистни Дървета
Acer pal. 'Atropurpureum'		бр.		3		278.00 лв		834.00 лв

		293		Salix caprea 'Pendula'		бр.		2		38.00 лв		76.00 лв

		294		Иголистни и вечнозелени храсти
Cotoneaster dammeri		бр.		33		2.80 лв		92.40 лв

		295		Juniperus horizontalis 'Andoрra compact'		бр.		13		23.00 лв		299.00 лв

		296		Juniperus squamata 'Blue Star'		бр.		49		25.00 лв		1,225.00 лв

		297		Picea pungens 'Glauca Globosa'		бр.		3		150.00 лв		450.00 лв

		298		Thuja occidentalis 'Golden globe'		бр.		16		45.00 лв		720.00 лв

		299		Yucca filamentosa		бр.		6		50.00 лв		300.00 лв

		300		Широколистни храсти
Berberis ott. 'Superba'		бр.		49		8.50 лв		416.50 лв

		301		Cornus alba 'Elegantissima'		бр.		3		8.50 лв		25.50 лв

		302		Hosta Krossa Regal		бр.		56		25.00 лв		1,400.00 лв

		303		Ligustrum ovalifolium		бр.		2890		1.50 лв		4,335.00 лв

		304		2.9. Благоустрояване на околното пространство

Изкоп ширина над 1,2 м, дълбочина до 2 м, ръчно оформяне терасиран терен с пейки		м3		33		18.80 лв		620.40 лв

		305		Изкоп ширина над 1,2 м, дълбочина до 2 м, механизирано - площи настилки върху пясъчно легло		м3		601		20.31 лв		12,206.31 лв

		306		Също, площи с настилка върху армирана бетонова подложка		м3		194		20.31 лв		3,940.14 лв

		307		Изкоп ширина до 0,60 м - основи на стени, тераси, отводнителни улеи, градински бордюри, основа стъпала и подпорни зидове		м3		144		27.92 лв		4,020.48 лв

		308		Ръчно подравняване легло настилки - подравняване и изхвърляне на излишната изсипана пръст		м2		941		1.35 лв		1,270.35 лв

		309		Ръчно трамбоване легло настилки		м2		941		1.90 лв		1,787.90 лв

		310		Неармиран бетон В15 за основи стени тераси, подпорни стени и стълби		м3		85		170.07 лв		14,455.95 лв

		311		Армиран бетон В15 за легло рампа, стълби и площадки		м3		36		209.98 лв		7,559.28 лв

		312		Неармиран бетон - ядро с двустранна облицовъчна каменна зидария - зидове подпорни стени		м3		16		323.11 лв		5,169.76 лв

		313		Също, едностранно облицовъчна зидария		м3		30		285.40 лв		8,562.00 лв

		314		Армировка до Ø12		кг		1420		1.96 лв		2,783.20 лв

		315		Кофраж за стъпала		м2		35		24.70 лв		864.50 лв

		316		Кофраж стени		м2		235		35.40 лв		8,319.00 лв

		317		Дренаж - трамбована баластра 20 см под армирана бетонова настилка		м3		26		28.20 лв		733.20 лв

		318		Настилка цепен камък - местен пясъчник, необработена повърхност, монтиран със разтвор върху пясъчно легло на широка фуга		м2		875		160.00 лв		140,000.00 лв

		319		Също, необработена повърхност, плътнонаредени със разтвор, по стъпала		м2		53		212.00 лв		11,236.00 лв

		320		Връхно оформяне зидове с обработени каменни плочи - еластична фуга от полимерцементово лепило		м2		60		220.00 лв		13,200.00 лв

		321		Почистване фуги на декоративна каменна зидария		м2		163		18.36 лв		2,992.68 лв

		322		Фугиране почистения каменен зид по аналогия - местен образец		м2		163		24.93 лв		4,063.59 лв

		323		Каменни бордюри, ограждащи затревените площи		м'		125		150.00 лв		18,750.00 лв

		324		Парапети стълби и рампа		м'		47		365.50 лв		17,178.50 лв

		325		Подмяна съществуваща ограда каптажи		м2		48		70.94 лв		3,405.12 лв

		326		Настилка тротоарни плочи		м2		140		48.00 лв		6,720.00 лв

		327		Канавка каменни плочи, успоредно с улицата и открит отводнителен улей		м'		75		95.00 лв		7,125.00 лв

		328		Декоративни отводнителни решетки		м'		10		170.66 лв		1,706.60 лв

		329		Дървени пейки по детайл, 160 x 50 - монтиране върху короната на зида		бр.		14		125.60 лв		1,758.40 лв

		330		Самостоятелни пейки, права планировка - до подпорната стена и пред порта параклис		бр.		5		400.00 лв		2,000.00 лв

		331		Фугиране настилка на широка фуга с разтвор с деформируемо лепило		м2		823		14.38 лв		11,834.74 лв

		332		Импрегниране на каменни настилки и шапки на зидове		м2		823		35.13 лв		28,911.99 лв

		333		Чешма - независимо изнесен чучур и монтиране на реконструирани профилирани каммени корита по образец		бр.		1		1,500.00 лв		1,500.00 лв

		334		Информационни табели		бр.		3		500.00 лв		1,500.00 лв

		335		2.9.1. Ограда към двора на параклиса

Ажурни пана от ковано желязо 160/200см.		бр.		4		1,800.00 лв		7,200.00 лв

		336		Двукрила врата 200/240 см, стоманени профили - по детайл		бр.		1		2,400.00 лв		2,400.00 лв

		337		Стойки от стоманен кутиобразен профил 2*45/80 мм, височина 200 см		кг.		424		1.74 лв		737.76 лв

		338		Стоманобетонна стена с дължина 6.60 м, височина над терен 30 см, дълбочина 80 см, дебелина 30 см (вкл. кофраж и армировка)		м3		2.2		280.00 лв		616.00 лв

		339		Изкопаване на основи за стоманобетонна стена с дължина 6.6 м, дълбочина 0.80 см		м3		1.6		42.00 лв		67.20 лв

		340		Облицовка от плочи естествен камък - гранит 30 мм, матиран		м2		6.2		432.00 лв		2,678.40 лв

				ВСИЧКО:								869,530.45 лв

										Подпис:

										печат
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Озеленяване

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

		№ по ред		Описание на строително-монтажни работи		Ед.мярка		Количество

		1		2		3		4

		1		Подготвителни работи

Добавяне на обогатена почва (20см дълбочина)		м3		185

		2		Добавяне на ситен речен камък на 15 см дълбочина		м3		20

		3		Поставяне на геотекстил под речен камък		м2		150

		4		Поставяне на скали с приблизителни размери 60/60/60		бр.		8

		5		Озеленяване

Засаждане на широколистни дървета		бр.		5

		6		Засаждане на иголистни дървета		бр.		32

		7		Засаждане на вечнозелени храсти		бр.		55

		8		Засаждане на иголистни храсти		бр.		65

		9		Засаждане на едроразмери цъфтящи храсти		бр.		3

		10		Засаждане на средновисоки цъфтящи храсти		бр.		49

		11		Засаждане на ниски и цъфтящи храсти и полухрасти		бр.		2852

		12		Затревяване

Предпосадна обработка на почвата		м2		640

		13		Затревяване с тревна смеска спортен тип		гр./м2		38

		14		Дендрологична Ведомост

Иголистни Дървета
Cedrus atlantica		бр.		3

		15		Cedrus atlantica 'Glauca Pendula'		бр.		1

		16		Chamaecyparis lawsoniana		бр.		1

		17		Chamaecyparis lawsoniana 'Alumi gold'		бр.		1

		18		Juniperus scopularum. 'Skyrocket'		бр.		10

		19		Thuja occidentalis		бр.		16

		20		Широколистни Дървета
Acer pal. 'Atropurpureum'		бр.		3

		21		Salix caprea 'Pendula'		бр.		2

		22		Иголистни и вечнозелени храсти
Cotoneaster dammeri		бр.		33

		23		Juniperus horizontalis 'Andoрra compact'		бр.		13

		24		Juniperus squamata 'Blue Star'		бр.		49

		25		Picea pungens 'Glauca Globosa'		бр.		3

		26		Thuja occidentalis 'Golden globe'		бр.		16

		27		Yucca filamentosa		бр.		6

		28		Широколистни храсти
Berberis ott. 'Superba'		бр.		49

		29		Cornus alba 'Elegantissima'		бр.		3

		30		Hosta Krossa Regal		бр.		56

		31		Ligustrum ovalifolium		бр.		2890
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ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА – „СТАРА ТУРСКА БАНЯ” И ОКОЛНО ПРОСТРАНСТВО” В УПИ IV-348, КВ. 29 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ, ОБЩИНА РАЗЛОГ, ОТРЕДЕН ЗА „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СГРАДА-ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА”

Възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА


Към допълнение за прецизиране начина на реконструиране деструктирания зенит на оригинален купол – тухлена зидария римски тухли и вида на покритието му, отразено в проект част „архитектура” и съпътстващата количествена сметка.


Допълнението е изготвено въз основа на изискванията на становище на НИНКН внесено с писмо вх. № 33-НН-0298 / 04.05.2010 г. и съгласувателно становище на Министерство на културата изх. № 33-НН-0298 / 13.05.2010 г.

На основание чл. 84, ал. 1, във връзка с чл. 83, ал., т. 1а от ЗКН, Министерство на културата съгласува работен проект за "Консервация, реставрация, експониране на сграда паметник на културата – „Стара турска баня” и Околно пространство” в УПИ IV-348, кв. 29 по плана на село Баня, община Разлог, отреден за „озеленяване и сграда-паметник на културата” със следното изискване по част „архитектура” за „Стара турска баня”:


· Проектът по част „архитектура” да се изпълни с измазване на целия купол, предвид традиционното за този тип обекти оформление на покритието, като проектантът изготви и приложи към проекта рецепта за водоплътна мазилка.


За целта, съобразено със становището на НИНКН и Министерство на културата е задължително:


I. Отбелязване в настоящата документация фрагмента от представената пред съгласувателните инстанции Количествена сметка по част „архитектура”:


a. Представена Количествена сметка


		82

		Нанасяне външна мазилка с противовлажен и устойчив на атмосферни влияния пластификатор върху реконструиран зенит купол

		м2

		30



		83

		Плътна насипка каменно брашно върху пресен слой мазилка купол - утежнени условия

		м2

		30



		84

		Запечатваща импрегнация върху цялата повърхност купол, двуслойно

		м2

		120





b. Преработена Количествена сметка


		82

		Нанасяне външна мазилка с противовлажен и устойчив на атмосферни влияния пластификатор върху реконструиран зенит купол

		м2

		60



		83

		Плътна насипка каменно брашно върху пресен слой мазилка купол - утежнени условия

		м2

		60



		84

		Запечатваща импрегнация върху цялата повърхност купол, двуслойно

		м2

		120





Забележка: Запечатващата двуслойна импрегнация остава както е предвидена първоначално – върху целия купол.


II. Изготвяне на рецептура за покриващата водоплътна мазилка – хоросанова с пластификатор, с проучени характеристики за еластичност, водоплътност, добра адхезия към основата, устойчивост на абразия и цикли на замръзване и размръзване:

Настоящата рецептура е изготвена с използване на материали на MAPEI S.p.A, Милано, Италия (www.mapei.com) по данни на вносителя за България „ИЗОМАТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, София 1309, Зона Б-18, блок 3. тел. 02 / 92 00 678, факс: 02 / 92 00 03.

Рецептурата следва да се приеме за примерна, тъй като проектанта и община Разлог не поставят изисквания за използване на посочените с фирмени названия материали и те могат да бъдат заменени с други такива, но които да изпълняват специфичните изисквания за еластичност, водоплътност, добра адхезия към основата, устойчивост на абразия и цикли на замръзване и размръзване, за обекти паметници на културата и предвид традиционното за този тип обекти оформление на покритието, т.е. изпитани в консервационно-реставрационната практика материали, с посочените или по-добри стойности за съответния физикомеханичен показател.

Рецептурата е изготвена при дебелина на слоя от 10 до 35 мм. Съотношенията са изчислени по обем.


МАТЕРИАЛИ И СЪОТНОШЕНИЯ:


1. Хоросанов разтвор (1 част гасена вар и 2 части кварцов пясък) 1:2

2. Разтвор – PLANICRETTE : вода = 1:1

3. Суха смес – бял цимент : пясък (със зърнометрия до 3 мм) = 1:1

4. Суха смес към разтвор – 2:1

5. Хоросанов разтвор : Разтвор с PLANICRETTE = 1:1

Разход на PLANICRETTE – 200 до 250 гр./м2/мм. Преди полагане, се нанася слой PLANICRETTE за да осигури адхезия към основата. Не се изчаква този грунд да изсъхне, а първи слой от свежата мазилка се полага върху свежия грунд.


СЪДЪРЖАНИЕ ПЪРВИ СЛОЙ МАЗИЛКА:


		№ по ред

		Съдържание

		Маса, в гр.



		1

		Бял портланд цемент 325

		450



		2

		Инертни материали, кварцов пясък


		1350



		3

		Добавка PLANICRETTE

		120



		4

		Вода

		90





ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА PLANICRETTE:


		Агрегатно състояние

		Течност



		Цвят

		Светъл, зеленикаво-бял



		Специфично тегло

		1,02 гр./см3



		рН

		10



		Съдържание на твърди съставки

		40 %



		Плътност (mPa s)

		40



		Трайност

		12 месеца в неразпечатани опаковки, защитени от замръзване



		Опасност за здравето на човека според ЕСС 88/379

		Няма



		Пожароопасност

		Няма



		Допустима температура по време на работа

		От +5˚С до +40˚С





ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Разредения с вода PLANICRETTE се излива в миксера с хоросанов разтвор, бъркане 2-3 минути до като сместа стане гладка, но да не се прекалява с бъркането.

Времето за полагане на смесите подобрени с PLANICRETTE не се различава от това на традиционните. Когато се полагат с маламашка, обикновено става малко по-бавно.


ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ СЛЕД ПОЛАГАНЕ НА ПОДОБРЕНА С PLANICRETTE СМЕС :

След полагане, особено в много топло или ветровито време, мазилките подобрени с PLANICRETTE трябва да се предпазват от преждевременно изсъхване, което може да доведе до напукване. През първите няколко часа на втвърдяване се защитава по подходящ начин.

Забележка: Полагането на каменното брашно като завършващ слой става при прясно положена смес. Двуслойната импрегнация се полага при съответна технология на импрегниране.
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Благоустрояване на околното пространство

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

		№ по ред		Описание на строително-монтажни работи		Ед.мярка		Количество

		1		2		3		4

		1		Изкоп ширина над 1,2 м, дълбочина до 2 м, ръчно оформяне терасиран терен с пейки		м3		33

		2		Изкоп ширина над 1,2 м, дълбочина до 2 м, механизирано - площи настилки върху пясъчно легло		м3		601

		3		Също, площи с настилка върху армирана бетонова подложка		м3		194

		4		Изкоп ширина до 0,60 м - основи на стени, тераси, отводнителни улеи, градински бордюри, основа стъпала и подпорни зидове		м3		144

		5		Ръчно подравняване легло настилки - подравняване и изхвърляне на излишната изсипана пръст		м2		941

		6		Ръчно трамбоване легло настилки		м2		941

		7		Неармиран бетон В15 за основи стени тераси, подпорни стени и стълби		м3		85

		8		Армиран бетон В15 за легло рампа, стълби и площадки		м3		36

		9		Неармиран бетон - ядро с двустранна облицовъчна каменна зидария - зидове подпорни стени		м3		16

		10		Също, едностранно облицовъчна зидария		м3		30

		11		Армировка до Ø12		кг		1420

		12		Кофраж за стъпала		м2		35

		13		Кофраж стени		м2		235

		14		Дренаж - трамбована баластра 20 см под армирана бетонова настилка		м3		26

		15		Настилка цепен камък - местен пясъчник, необработена повърхност, монтиран със разтвор върху пясъчно легло на широка фуга		м2		875

		16		Също, необработена повърхност, плътнонаредени със разтвор, по стъпала		м2		53

		17		Връхно оформяне зидове с обработени каменни плочи - еластична фуга от полимерцементово лепило		м2		60

		18		Почистване фуги на декоративна каменна зидария		м2		163

		19		Фугиране почистения каменен зид по аналогия - местен образец		м2		163

		20		Каменни бордюри, ограждащи затревените площи		м'		125

		21		Парапети стълби и рампа		м'		47

		22		Подмяна съществуваща ограда каптажи		м2		48

		23		Настилка тротоарни плочи		м2		140

		24		Канавка каменни плочи, успоредно с улицата и открит отводнителен улей		м'		75

		25		Декоративни отводнителни решетки		м'		10

		26		Дървени пейки по детайл, 160 x 50 - монтиране върху короната на зида		бр.		14

		27		Самостоятелни пейки, права планировка - до подпорната стена и пред порта параклис		бр.		5

		28		Фугиране настилка на широка фуга с разтвор с деформируемо лепило		м2		823

		29		Импрегниране на каменни настилки и шапки на зидове		м2		823

		30		Чешма - независимо изнесен чучур и монтиране на реконструирани профилирани каммени корита по образец		бр.		1

		31		Информационни табели		бр.		3

		32		2.9.1. Ограда към двора на параклиса

Ажурни пана от ковано желязо 160/200см.		бр.		4

		33		Двукрила врата 200/240 см, стоманени профили - по детайл		бр.		1

		34		Стойки от стоманен кутиобразен профил 2*45/80 мм, височина 200 см		кг.		424

		35		Стоманобетонна стена с дължина 6.60 м, височина над терен 30 см, дълбочина 80 см, дебелина 30 см (вкл. кофраж и армировка)		м3		2.2

		36		Изкопаване на основи за стоманобетонна стена с дължина 6.6 м, дълбочина 0.80 см		м3		1.6

		37		Облицовка от плочи естествен камък - гранит 30 мм, матиран		м2		6.2

						Изготвил:
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Технически спецификации

		

		Приложение Б2: Технически спецификации за доставка

		Име на кандидата: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Обект: "КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ НА СГРАДА ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА – „СТАРАТА БАНЯ” И ОКОЛНО ПРОСТРАНСТВО” В УПИ III-514, КВ. 49 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ, ОБЩИНА РАЗЛОГ

		Позиция		Вид на актива (доставката)		Технически параметри, характеристики на доставката		Единица
мярка		Количество		Единична цена 
(лева)		Обща цена 
(лева)

		1		2		3		4		5		6		7

		1		Ел.табло		ТЕМО 2-1		бр.		1		580.00 лв		580.00 лв

		2		Разпределително ел.табло		Т - IP (по схема)		бр.		1		480.00 лв		480.00 лв

		3		PVC тръби		за полагане в готов изкоп		м'		12		7.53 лв		90.36 лв

		4		Евакуационен осветител		с л.л. 11 W - IP 65		бр.		1		21.62 лв		21.62 лв

		5		Прожектор		МХЛ 150W с индиректно насочване		бр.		6		60.00 лв		360.00 лв

		6		Стоманенена конструкция		за монтаж на прожектор		кг.		20		2.56 лв		51.20 лв

		7		Заземител				бр.		1		31.00 лв		31.00 лв

		8		Заземител за табло		заземител в комплект с 2 бр. поцинкована тръба 2,5'' (за табло)		бр.		3		28.00 лв		84.00 лв

		9		Крепител		от бетонна стомана		бр.		10		2.50 лв		25.00 лв

		10		Мълниеотводни уреди		до 30 м височина, от алуминиево въже		м'		15		3.50 лв		52.50 лв

		11		Колове за заземление		за мълниеотводи, от две поцинковани тръби 2 1/2 ''		бр.		3		28.00 лв		84.00 лв

		12		Заземление		от поцинкована шина 40x4 ммм		м'		5		3.20 лв		16.00 лв

		13		Газова тръба		2 1/2''		м'		3		3.69 лв		11.07 лв

		14		Лампен излаз		изтеглен в тръба Ф16, скрит под мазилка		бр.		5		0.95 лв		4.75 лв

		15		Контактен излаз		с проводник СВТ, изтеглен в тръба Ф 16		бр.		1		4.77 лв		4.77 лв

		16		КАБЕЛ		СВТ 5x1,5 мм2		м'		36		1.25 лв		45.00 лв

		17		КАБЕЛ		СВТ 3х2,5 мм2		м'		110		1.65 лв		181.50 лв

		18		КАБЕЛ		СВТ 5х2,5 мм2		м'		240		2.70 лв		648.00 лв

		19		СИГНАЛНА ЛЕНТА		ЗА КАБЕЛ «ВНИМАНИЕ! ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛ!»		м'		300		0.48 лв		144.00 лв

		20		КАБЕЛНИ РЕПЕРИ		С НАДПИС «КНН»		бр.		7		7.00 лв		49.00 лв

		21		ОСВЕТИТЕЛ ПАРКОВ		ПО АРХ. ЗАДАНИЕ, СТЕПЕН НА ЗАЩИТА IP65, КОМПЛЕКТ СЪС СТЪЛБЧЕ С ВИСОЧИНА ДО 1 МЕТЪР		бр.		39		60.00 лв		2,340.00 лв

		22		ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА		1х20 W, Е27 ЗА ПАРКОВ ОСВЕТИТЕЛ		бр.		39		7.00 лв		273.00 лв

		23		ПРОЖЕКТОР		ЗА ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ, СТЕПЕН НА ЗАЩИТА IP65, КОМПЛЕКТ С ПРА И МЕТАЛХАЛОГЕННА ЛАМПА 1х250 W, Е40		бр.		3		195.00 лв		585.00 лв

		24		КОЛ ЗАЗЕМИТЕЛЕН		63/63/6, ДЪЛЖИНА 1500 мм, КОМПЛЕКТ СЪС ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА 40/4 мм		бр.		12		31.00 лв		372.00 лв

		25		РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО		ПО СХЕМА, КОМПЛЕКТ С ПРЕДПАЗИТЕЛИ, КОНТАКТОРИ, ФОТОРЕЛЕ, ЧАСОВНИК, ШИНИ И ДР.		бр.		1		480.00 лв		480.00 лв

		26		ТРЪБА СТОМАНЕНА		Ф100		м'		6		28.00 лв		168.00 лв

		27		ТРЪБА ПЛАСТМАСОВА		Ф32 ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ, UV ЗАЩИТЕНА (ПРОЖЕКТОРИ И ТАБЛО)		м'		7		1.00 лв		7.00 лв

		28		ПЯСЪК		ЗА ПОДЛОЖКА НА КАБЕЛИ		м3		16		22.00 лв		352.00 лв

		29		ТРЪБА СТОМАНЕНА		1” ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА КАБЕЛИТЕ СЛЕД ТАБЛОТО		м'		1.5		7.20 лв		10.80 лв

		30		НЕРЪЖДАЕМА ЛЕНТА		20/1 ММ ЗА МОНТАЖ НА ТАБЛОТО НА СТЪЛБА, ВКЛ. СКОБИ		м'		5		2.50 лв		12.50 лв

		31		Водопровод от РЕ тръби		Ф25		м'		10		0.78 лв		7.80 лв

		32		Водопровод от РЕ тръби		Ф32		м'		7		0.99 лв		6.93 лв

		33		Водопровод от РЕ тръби		Ф50		м'		4		2.04 лв		8.16 лв

		34		Водопровод от РЕ тръби		Ф63		м'		40		4.15 лв		166.00 лв

		35		Пясък		за призма		м3		16		15.49 лв		247.84 лв

		36		Шлаух		гофриран, Ф50		м'		2		2.04 лв		4.08 лв

		37		Тройник		ПЕВП Ф 90/63		бр.		1		5.37 лв		5.37 лв

		38		Бетон		Б15, за изпълнение на бетонова шахта 40/40		м3		0.5		81.00 лв		40.50 лв

		39		Бетон		Б15, за изпълнение на бетонова шахта 60/60/80		м3		1		81.00 лв		81.00 лв

		40		СВ		за Ф63		бр.		1		5.17 лв		5.17 лв

		41		Спирателен кран		Ф63 с охранителна гарнитура		бр.		1		5.80 лв		5.80 лв

		42		Спирателен кран		без изпразнител за Ф63		бр.		1		4.46 лв		4.46 лв

		43		Спирателен кран		електромагнтен с ел.задвижване, Ф63		бр.		1		50.60 лв		50.60 лв

		44		Възврателен вентил		ОК Ф63		бр.		1		33.00 лв		33.00 лв

		45		Водомер		за студена вода 30 м3/час		бр.		1		26.40 лв		26.40 лв

		46		Укрепители за РЕ тръба		за Ф25 и Ф32		бр.		11		1.49 лв		16.39 лв

		47		Пясък		непресят, за пясъчна подложка, дебелина 15 см		м3		16		15.49 лв		247.84 лв

		48		Баластра		за засипване, уплътнена през 30 см, водопровод		м3		8		16.36 лв		130.88 лв

		49		PVC тръби		Ф110		м'		12		5.55 лв		66.60 лв

		50		PVC фасонни части		за Ф110		общо		1		50.00 лв		50.00 лв

		51		ПЕВП тръби, канализационни		Ф200		м'		16.5		12.32 лв		203.28 лв

		52		ПЕВП фасонни части, канализационни		Ф200		общо		1		80.00 лв		80.00 лв

		53		Баластра		за уплътнена подложка 10 см		м3		1.35		16.36 лв		22.09 лв

		54		Бетон		Б12,5, подложен		м3		17		77.00 лв		1,309.00 лв

		55		Баластра		за засипване, уплътнена през 30 см, канализация		м3		8		16.36 лв		130.88 лв

		56		Улеи за отводняване		0,30 / 0,30		м'		3.8		42.40 лв		161.12 лв

		57		Решетки				м'		3.8		24.80 лв		94.24 лв

		58		Улеи за отводняване		0,4 / 0,5		м'		17		61.80 лв		1,050.60 лв

		59		Решетки				м'		4.4		35.20 лв		154.88 лв

		60		Бетон		Б15, за основи каменни зидове около сградата		м3		85		81.00 лв		6,885.00 лв

		61		Бетон		Б15, армиран, за легло рампа, стълби и площадки		м3		36		81.00 лв		2,916.00 лв

		62		Бетон		Б15, неармиран, ядро с двустранна облицовъчна каменна зидария, зидове права планировка		м3		20		81.00 лв		1,620.00 лв

		63		Каменна облицовъчна зидария		ломен камък, едностранно обработен, монтиран от вътрешната страна на кофража в процеса на изливането на стената		м3		30		135.60 лв		4,068.00 лв

		64		Армировка		до Ф12		кг.		1420		1.32 лв		1,874.40 лв

		65		Баластра		дренаж - трамбована баластра 20 см под настилки и бетоново легло		м3		26		16.36 лв		425.36 лв

		66		Каменни бордюри		около тревни площи		м'		131		45.70 лв		5,986.70 лв

		67		Разтвор		Циментов разтвор М20 за монтиране на бордюри		м3		6		119.00 лв		714.00 лв

		68		Цепен камък		за настилка каменни плочи, местен пясъчник, необработена повърхност, монтиран със разтвор върху пясъчно легло на широка фуга		м2		875		92.00 лв		80,500.00 лв

		69		Разтвор по рецептура		също, вароциментов разтвор М 50 (2,4:3,6:18)		м3		34		107.00 лв		3,638.00 лв

		70		Пясък		непресят, за пясъчно легло		м3		9.2		15.49 лв		142.51 лв

		71		Цепен камък		за настилка по стъпала		м2		18		122.96 лв		2,213.28 лв

		72		Разтвор по рецептура		също, вароциментов разтвор М 50 (2,4:3,6:18)		м3		0.8		107.00 лв		85.60 лв

		73		Цепен камък		за настилка по стъпала, необработена повърхност		м2		91		92.00 лв		8,372.00 лв

		74		Разтвор по рецептура		също, вароциментов разтвор М 50 (2,4:3,6:18)		м3		7.5		107.00 лв		802.50 лв

		75		Каменни плочи		за връхно оформяне зидове		м2		60		122.96 лв		7,377.60 лв

		76		Разтвор с полимерциментово лепило		по рецептура		м3		6		167.00 лв		1,002.00 лв

		77		Фугираща смес		еластична		кг.		3451		2.58 лв		8,903.58 лв

		78		Материали за парапети, стълби и рампа		общо		м'		47		219.30 лв		10,307.10 лв

		79		Настилка тротоарни плочи		обработена повърхност, към улица		м2		140		17.36 лв		2,430.40 лв

		80		Разтвор по рецептура		циментов разтвор М20 за монтиране на бордюри		м3		4.5		119.00 лв		535.50 лв

		81		Бетон		Б15, неармиран, стъпки стълбове ограда около каптаж		м3		3		81.00 лв		243.00 лв

		82		Ограда по специфкация, каптаж
Забележка: за формиране на цената е използвана оферта на "РОСИМА" ЕООД, представител на BETAFENCE, оградна система NYLOFOR 3M и стълбове BEKAFIX, като кандидата не поставя изискване за използване на цитираната система		общо		м'		48		70.71 лв		3,394.08 лв

		83		Каменни плочи		за канавка		м2		68		92.00 лв		6,256.00 лв

		84		Бетон		също, подложка земновлажен бетон Б12,5		м3		6		77.00 лв		462.00 лв

		85		Разтвор с полимерциментово лепило		по рецептура		м3		1		167.00 лв		167.00 лв

		86		Декоративна решетка		върху водосборно тяло, при рампата и стълбата		м'		10		132.00 лв		1,320.00 лв

		87		Импрегниращ разтвор по рецептура		за каменни настилки и шапки зидове		кг.		986		7.80 лв		7,690.80 лв

		88		Самостоятелни дървени пейки		по образец, до подпорна стена и пред порта параклис		бр.		5		300.00 лв		1,500.00 лв

		89		Дървени пейки		160 x 50, по детайл, монтирани върху корона зид		бр.		14		88.50 лв		1,239.00 лв

		90		Каменна чешма - каменни корита		по образец, независимо изнесен чучур		бр.		1		1,350.00 лв		1,350.00 лв

		91		Информационни табели		по избор на проектанта и кандидата		бр.		3		500.00 лв		1,500.00 лв

		92		Също		по избор на проектанта и кандидата		бр.		2		360.00 лв		720.00 лв

		93		Обогатена почва		20 см дълбочина, за озеленяване		м3		185		16.80 лв		3,108.00 лв

		94		Ситен речен камък		добавен към обогатената почва		м3		15		16.36 лв		245.40 лв

		95		Геотекстил		150		м2		150		3.20 лв		480.00 лв

		96		Декоративни скали		приблизителни размери 60/60/60		бр.		8		200.00 лв		1,600.00 лв

		97		Дендрологична Ведомост. Иглолистни Дървета		Cedrus atlantica		бр.		3		360.00 лв		1,080.00 лв

		98		Също		Cedrus atlantica 'Glauca Pendula'		бр.		1		480.00 лв		480.00 лв

		99		Също		Chamaecyparis lawsoniana		бр.		1		54.00 лв		54.00 лв

		100		Също		Chamaecyparis lawsoniana 'Alumi gold'		бр.		1		52.00 лв		52.00 лв

		101		Също		Juniperus scopularum. 'Skyrocket'		бр.		10		56.00 лв		560.00 лв

		102		Също		Thuja occidentalis		бр.		16		32.00 лв		512.00 лв

		103		Широколистни Дървета		Acer pal. 'Atropurpureum'		бр.		3		278.00 лв		834.00 лв

		104		Също		Acer pal. 'Atropurpureum'		бр.		2		278.00 лв		556.00 лв

		105		Иголистни и вечнозелени храсти		Cotoneaster dammeri		бр.		33		2.80 лв		92.40 лв

		106		Също		Juniperus horizontalis 'Andoрra compact'		бр.		13		23.00 лв		299.00 лв

		107		Също		Juniperus squamata 'Blue Star'		бр.		49		25.00 лв		1,225.00 лв

		108		Също		Picea pungens 'Glauca Globosa'		бр.		3		150.00 лв		450.00 лв

		109		Също		Thuja occidentalis 'Golden globe'		бр.		16		45.00 лв		720.00 лв

		110		Също		Yucca filamentosa		бр.		6		25.00 лв		150.00 лв

		111		Широколистни храсти		Berberis ott. 'Superba'		бр.		49		8.50 лв		416.50 лв

		112		Също		Cornus alba 'Elegantissima'		бр.		3		8.50 лв		25.50 лв

		113		Също		Hosta Krossa Regal		бр.		56		5.00 лв		280.00 лв

		114		Също		Ligustrum ovalifolium		бр.		2890		1.50 лв		4,335.00 лв

		115		Консолидиращ разтвор		високоякостен, армиран с фибри, несвиваем, за кухини, дебелина на пласта до 4 см, преди реконструкционното надзиждане		кг.		240		90.60 лв		21,744.00 лв

		116		Бетон		Б15, за настилка под каменни плочи		м3		2.5		81.00 лв		202.50 лв

		117		Хидроизолация		мембрана върху бетонова настилка		м2		55		4.80 лв		264.00 лв

		118		Баластра		трамбована, под бетонова настилка		м3		3.2		16.36 лв		52.35 лв

		119		Армировка		до Ф12, за корсетиране купол		кг.		730		1.32 лв		963.60 лв

		120		Камък		местен, за реконструкция на каменен зид по образец		м3		25		135.60 лв		3,390.00 лв

		121		Разтвор с консолидиращ пластификатор		по рецептура, за реконструкция на каменен зид по образец		м3		9		187.40 лв		1,686.60 лв

		122		Армировка		А-I и А-III, за укрепващ пояс в основата на купола		кг.		488		1.32 лв		644.16 лв

		123		Бетон		Б20, за пояс основа купол и стъпала		м3		9.5		91.00 лв		864.50 лв

		124		Винкели и щифтове		набиват се в съществуващата зидария		кг.		135		1.43 лв		193.05 лв

		125		Гръмоотвод		Ф60,5x40		кг.		3.5		2.75 лв		9.63 лв

		126		Алуминиев лист		защита против соли при полагане на бетон		м2		100		36.58 лв		3,658.00 лв

		127		Ламарина		4 мм, около фенера на зенита и оформяне кутия 60/60/4		кг.		118		14.50 лв		1,711.00 лв

		128		Лепящ адхезионен слой		за връзка между стар и нов градеж		кг.		150		7.80 лв		1,170.00 лв

		129		Също		консервационно укрепване челата на обрушени римски тухли от съществуващия на място корниз "вълчи зъб"		кг.		120		7.80 лв		936.00 лв

		130		Римски тухли 32x32x4
Забележка: Римските тухли се изработват само по поръчка и следва цената да се приеме за ориентировъчна		за вертикални страници засводени отвори и щурц		бр.		612		7.40 лв		4,528.80 лв

		131		Каменни плочи		35/35/4,5 за двоен корниз тип "вълчи зъб" върху реконструирания тухлен корниз		м2		26		122.96 лв		3,196.96 лв

		132		Разтвор с консолидиращ пластификатор		по рецептура, за реконструкция на каменен зид по образец		м3		2		187.40 лв		374.80 лв

		133		Камък		за реконструкционно надзиждане на обрушена корона зидове тоалетна		м3		11		135.60 лв		1,491.60 лв

		134		Римски тухли 20x20x4
Забележка: Римските тухли се изработват само по поръчка и следва цената да се приеме за ориентировъчна		за оформяне на касетирана зидария при реконструкционно надзиждане		бр.		1683		3.00 лв		5,049.00 лв

		135		Разтвор с консолидиращ пластификатор		по рецептура, за реконструкционно надзиждане на обрушена корона зидове		м3		7.5		187.40 лв		1,405.50 лв

		136		Деформируемо лепило		висококачествено, деформируемо циментово лепило клас C2TES1, цвят бял, върху корона зид, преди монтиране на каменен корниз		кг.		954		2.20 лв		2,098.80 лв

		137		Мраморни плочи		за възстановяване по образец на настилка под баня и басейн		м2		66		132.80 лв		8,764.80 лв

		138		Също		за облицовка стени басейн и цокъл над местата за сядане		м2		24		132.80 лв		3,187.20 лв

		139		Също		за борд басейн и подпрозоречен плот		м2		3		132.80 лв		398.40 лв

		140		Разтвор с консолидиращ пластификатор		по рецептура, за мраморни настилка и облицовки		м3		3		187.40 лв		562.20 лв

		141		Профилиран мраморен бордюр		по детайл, 3/5 - преливник		м'		16		76.50 лв		1,224.00 лв

		142		Масивен каменен праг		по образец, в ниша врата		бр.		1		184.00 лв		184.00 лв

		143		Масивно външно каменно стъпало		по образец		бр.		1		256.00 лв		256.00 лв

		144		Мраморни чучури за топла вода		по образец		бр.		5		145.00 лв		725.00 лв

		145		Деформируемо лепило		висококачествено, деформируемо циментово лепило клас C2TES1, цвят бял, за монтиране на масивни елементи		кг.		26		2.20 лв		57.20 лв

		146		Клинкерни тухли		за оформяне на местата за сядане		м3		2.5		176.80 лв		442.00 лв

		147		Разтвор с полимерциментово лепило		също, по рецептура		м3		1		167.00 лв		167.00 лв

		148		Камък		за възстановяване на обрушени фрагменти от каменен зид		м3		5.8		135.60 лв		786.48 лв

		149		Разтвор с консолидиращ пластификатор		също, по рецептура		м3		2.3		187.40 лв		431.02 лв

		150		Разтвор против капилярна влага		разходна норма 600 гр./м2		кг.		21		198.60 лв		4,170.60 лв

		151		Деформируемо лепило		висококачествено, деформируемо циментово лепило клас C2TES1, цвят бял, за обработване легла на обрушени камъни и оформяне на сигнираща фуга		кг.		97		2.20 лв		213.40 лв

		152		Фугираща смес		еластична, за изпълнение на сигнираща фуга, фугиране стари плоскости касетиран градеж, реконструирани плоскости зидове, стари плоскости римски градеж и нови редове римски тухли		кг.		2254		2.58 лв		5,815.32 лв

		153		Противовлажна мазилка купол и декоративен фриз		готова суха смес, разходна норма 4,2 кг./м2		кг.		437		3.70 лв		1,616.90 лв

		154		Повърхностен импрегнатор		безцветен водоотблъскващ разтвор на силиконова основа		кг.		418		4.80 лв		2,006.40 лв

		155		Хоросанов разтвор		със сгурия за запълване на подпокривното пространство		м3		1.5		367.80 лв		551.70 лв

		156		Врата		плътна врата, 70/150, по аналогия и указания на проектанта		бр.		1		1,786.00 лв		1,786.00 лв

		157		Медна ламарина		тънък лист, апликира се вратата от вътре		м2		2		51.00 лв		102.00 лв

		158		Решетка ковано желязо		защита мазгало на тоалетна, по аналогия		бр.		1		140.00 лв		140.00 лв

		159		Също		също, при врата, 70/150		бр.		1		308.00 лв		308.00 лв

		160		Мраморни плочи		дебелина 5 см за седалки в басейн		м2		9		132.80 лв		1,195.20 лв

		161		Също		дебелина 8 см за седалки до курни		м2		6		132.80 лв		796.80 лв

		162		Разтвор с консолидиращ пластификатор		по рецептура, за мраморни настилка и облицовки в интериора		м3		1		187.40 лв		187.40 лв

		163		Клинкерни тухли		за оформяне местата за сядане в басейна		м3		1		176.80 лв		176.80 лв

		164		Разтвор с полимерциментово лепило		по рецептура		м3		5.2		167.00 лв		868.40 лв

		165		Каменни корита курни		монтирани в интериора на банята, 65/45/50, по аналогия и детайл		бр.		5		477.00 лв		2,385.00 лв

		166		Масивни мраморни плочи		150/120/6		бр.		3		224.00 лв		672.00 лв

		167		Едноолучни керемиди		нови, по образец		бр.		5704		0.49 лв		2,794.96 лв

		168		Капак за покрив		глинен, за покриване била		бр.		75		1.55 лв		116.25 лв

		169		Ажурни пана		от ковано желязо 160/200см.		бр.		4		1,080.00 лв		4,320.00 лв

		170		Двукрила врата		200/240 см, стоманени профили - по детайл		бр.		1		1,440.00 лв		1,440.00 лв

		171		Стойки		от стоманен кутиобразен профил 2*45/80 мм, височина 200 см		кг.		424		1.74 лв		737.76 лв

		172		Бетон		Б15, за стоманобетонна стена с дължина 6.60 м, височина над терен 30 см, дълбочина 80 см, дебелина 30 см		м3		2.2		81.00 лв		178.20 лв

		173		Армировка		също, по укропнен показател		кг.		110		1.32 лв		145.20 лв

		174		Гранитни плочи		естествен камък, 30 мм, матиран		м2		7.2		132.00 лв		950.40 лв

		175		Разтвор по рецептура		циментов разтвор М20 за монтиране на бордюри		м3		0.2		119.00 лв		23.80 лв

				ВСИЧКО:										312,689.82 лв
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Технически спецификации

		

		Приложение Б2: Технически спецификации за доставка

		Име на кандидата: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Обект: "КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ НА СГРАДА ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА – „СТАРА ТУРСКА БАНЯ” И ОКОЛНО ПРОСТРАНСТВО” В УПИ IV-348, КВ. 29 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ, ОБЩИНА РАЗЛОГ, ОТРЕДЕН ЗА „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СГРАДА-ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА”

		Позиция		Вид на актива (доставката)		Технически параметри, характеристики на доставката		Единица
мярка		Количество		Единична цена 
(лева)		Обща цена 
(лева)

		1		2		3		4		5		6		7

		1		Ел.табло		ТЕМО 2-1		бр.		1		580.00 лв		580.00 лв

		2		Разпределително ел.табло		Т - IP (по схема)		бр.		1		480.00 лв		480.00 лв

		3		Кабелоподобен проводник		СВТ 3x10 мм2		м'		52		4.93 лв		256.36 лв

		4		Кабелоподобен проводник		СВТ 4x4 мм2		м'		115		2.37 лв		272.55 лв

		5		PVC тръби		за полагане в готов изкоп		м'		12		7.53 лв		90.36 лв

		6		Кабелоподобен проводник		СВТ за полагане в изкоп		м'		121		1.24 лв		150.04 лв

		7		Външен осветител		к.л.л. 26W в комплект с ниско стълбче		бр.		12		60.00 лв		720.00 лв

		8		Прожектор		МХЛ 150W-IP 44		бр.		2		47.88 лв		95.76 лв

		9		Стоманенена конструкция		за монтаж на прожектор		кг.		20		2.56 лв		51.20 лв

		10		Заземител		заземител в комплект с 1 бр. поцинкована тръба 2,5''		бр.		6		31.00 лв		186.00 лв

		11		Заземител за табло		заземител в комплект с 2 бр. поцинкована тръба 2,5'' (за табло)		бр.		1		28.00 лв		28.00 лв

		12		Стоманена тръба към стълб		2''		м'		2		2.29 лв		4.58 лв

		13		Осветително тяло		аплик с 2 бр. л.н.ж. 60W-IP 31 (по избор на архитект)		бр.		8		80.00 лв		640.00 лв

		14		Контакт		открита инсталация, шуко, 250V, 1x16А, противовлажен		бр.		2		6.80 лв		13.60 лв

		15		Кабелоподобен проводник		СВТ 3x1,5 мм2		м'		46		0.96 лв		44.16 лв

		16		Кабелоподобен проводник		СВТ 3x2,5 мм2		м'		29		1.36 лв		39.44 лв

		17		Ключ		за открита инсталация, обикновен (серия 1)		м'		1		4.20 лв		4.20 лв

		18		Разклонителна кутия		ПКОМ		м'		1		3.80 лв		3.80 лв

		19		Водопровод от РЕ тръби		Ф25		м'		7.7		0.78 лв		6.01 лв

		20		Водопровод от РЕ тръби		Ф63		м'		7.4		4.15 лв		30.71 лв

		21		Бетон		Б15, за изпълнение на бетонова шахта 40/40		м3		0.5		81.00 лв		40.50 лв

		22		Спирателен кран		Ф 1 1/2''		бр.		1		120.00 лв		120.00 лв

		23		Спирателен кран		Ф 3/4''		бр.		1		43.40 лв		43.40 лв

		24		Пясък		непресят, за пясъчна подложка, дебелина 15 см		м3		1.25		15.49 лв		19.36 лв

		25		Баластра		за засипване, уплътнена през 30 см, водопровод		м3		5		16.36 лв		81.80 лв

		26		PVC тръби		Ф110		м'		8.2		5.55 лв		45.51 лв

		27		PVC фасонни части		за Ф110		общо		1		30.00 лв		30.00 лв

		28		ПЕВП тръби, канализационни		Ф116		м'		11		10.30 лв		113.30 лв

		29		ПЕВП фасонни части, канализационни		Ф116		общо		1		50.00 лв		50.00 лв

		30		Баластра		за уплътнена подложка 10 см		м3		1.05		16.36 лв		17.18 лв

		31		Бетон		Б12,5, подложен		м3		1.6		77.00 лв		123.20 лв

		32		Баластра		за засипване, уплътнена през 30 см, канализация		м3		3.15		16.36 лв		51.53 лв

		33		Улеи за отводняване		0,30 / 0,30		м'		7.5		42.40 лв		318.00 лв

		34		Решетки				м'		7.5		24.80 лв		186.00 лв

		35		Улеи за отводняване		0,4 / 0,5		м'		25		61.80 лв		1,545.00 лв

		36		Решетки				м'		3.5		35.20 лв		123.20 лв

		37		Бетон		Б15, за основи каменни зидове около сградата		м3		38		81.00 лв		3,078.00 лв

		38		Бетон		Б15, армиран, за легло рампа, стълби и площадки		м3		23		81.00 лв		1,863.00 лв

		39		Бетон		Б15, неармиран, ядро с двустранна облицовъчна каменна зидария, зидове права планировка		м3		15		81.00 лв		1,215.00 лв

		40		Бетон		дъщо, дъгообразна планировка		м3		9		81.00 лв		729.00 лв

		41		Каменна облицовъчна зидария		ломен камък, едностранно обработен, монтиран от вътрешната страна на кофража в процеса на изливането на стената		м3		23		135.60 лв		3,118.80 лв

		42		Каменна облицовъчна зидария		дъщо, дъгообразна планировка		м3		14		135.60 лв		1,898.40 лв

		43		Армировка		до Ф12		кг.		720		1.32 лв		950.40 лв

		44		Баластра		дренаж - трамбована баластра 20 см под настилки и бетоново легло		м3		26		16.36 лв		425.36 лв

		45		Баластра		15 см, дъно дренаж около сграда		м3		2		16.36 лв		32.72 лв

		46		Дрениращи тръби		PVC, Ф160		м'		48		5.89 лв		282.72 лв

		47		Цепен камък		за настилка каменни плочи, местен пясъчник, обработена повърхност, монтиран със разтвор върху пясъчно легло на широка фуга		м2		77		92.00 лв		7,084.00 лв

		48		Разтвор по рецептура		също, вароциментов разтвор М 50 (2,4:3,6:18)		м3		3		107.00 лв		321.00 лв

		49		Пясък		непресят, за пясъчно легло		м3		12		15.49 лв		185.88 лв

		50		Цепен камък		за настилка по стъпала		м2		22		122.96 лв		2,705.12 лв

		51		Разтвор по рецептура		също, вароциментов разтвор М 50 (2,4:3,6:18)		м3		1		107.00 лв		107.00 лв

		52		Цепен камък		за настилка по стъпала, необработена повърхност		м2		12		92.00 лв		1,104.00 лв

		53		Разтвор по рецептура		също, вароциментов разтвор М 50 (2,4:3,6:18)		м3		0.5		107.00 лв		53.50 лв

		54		Каменни плочи		необработена повърхност, за настилка на затревена фуга		м2		108		92.00 лв		9,936.00 лв

		55		Пясък		непресят, за 15 см пясъчно легло		м3		16		15.49 лв		247.84 лв

		56		Затревяване		за затревена фуга		м2		98		0.98 лв		96.04 лв

		57		Клинкерни елементи		за връхно оформяне зидове		бр.		57		22.10 лв		1,259.70 лв

		58		Каменни плочи		за връхно оформяне зидове		м2		12		122.96 лв		1,475.52 лв

		59		Разтвор с полимерциментово лепило		по рецептура		м3		1.2		167.00 лв		200.40 лв

		60		Фугираща смес		еластична		кг.		742		2.58 лв		1,914.36 лв

		61		Материали за парапети, стълби и рампа		общо		м'		28		219.30 лв		6,140.40 лв

		62		Каменни барбакани
Забележка: при изливането на бетоновото ядро на зида с облицовъчна каменна зидария се замонолитват отводнителни тръби. Видимата част на отводняването - барбакан от монолитен профилиран камък, се монтира в облицовъчната каменна зидария в процеса на подреждането на камъните		обработени декоративно		бр.		3		270.00 лв		810.00 лв

		63		Настилка каменни плочи		обработена повърхност, връзка с водния атракцион		м2		35		92.00 лв		3,220.00 лв

		64		Разтвор по рецептура		вароциментов разтвор М 50 (2,4:3,6:18)		м3		1.5		107.00 лв		160.50 лв

		65		Бетон		Б15, неармиран, стъпки стълбове ограда		м3		5		81.00 лв		405.00 лв

		66		Ограда по специфкация
Забележка: за формиране на цената е използвана оферта на "РОСИМА" ЕООД, представител на BETAFENCE, оградна система NYLOFOR 3M и стълбове BEKAFIX, като кандидата не поставя изискване за използване на цитираната система		общо		м'		110		70.71 лв		7,778.10 лв

		67		Комплект входни врати
Забележка: за формиране на цената е използвана оферта на "РОСИМА" ЕООД, представител на BETAFENCE, врати FORTNET, като кандидата не поставя изискване за използване на цитираната система		комплект модули по образец - двукрила и еднокрила врата		бр.		1		1,583.00 лв		1,583.00 лв

		68		Каменни плочи		за облицовка стени и шапка каптаж		м2		7		122.96 лв		860.72 лв

		69		Разтвор по рецептура		също, вароциментов разтвор М 50 (2,4:3,6:18)		м3		0.5		107.00 лв		53.50 лв

		70		Каменни плочи		за канавка		м2		72		92.00 лв		6,624.00 лв

		71		Бетон		също, подложка земновлажен бетон Б12,5		м3		7		77.00 лв		539.00 лв

		72		Разтвор с полимерциментово лепило		по рецептура		м3		1		167.00 лв		167.00 лв

		73		Декоративна решетка		върху водосборно тяло, при рампата и стълбата		м'		12		132.00 лв		1,584.00 лв

		74		Декоративна решетка		при рампа		м'		12		102.00 лв		1,224.00 лв

		75		Фугираща смес		еластична, за хоризонтална плоскост плочи		кг.		355		2.58 лв		915.90 лв

		76		Импрегниращ разтвор по рецептура		за каменни настилки и шапки зидове		кг.		296		7.80 лв		2,308.80 лв

		77		Дъгообразни пейки		по образец		бр.		4		612.00 лв		2,448.00 лв

		78		Каменна чешма		по образец		бр.		1		1,350.00 лв		1,350.00 лв

		79		Информационни табели		по избор на проектанта и кандидата		бр.		1		540.00 лв		540.00 лв

		80		Обогатена почва		20 см дълбочина, за озеленяване		м3		107		16.80 лв		1,797.60 лв

		81		Ситен речен камък		добавен към обогатената почва		м3		15		16.36 лв		245.40 лв

		82		Геотекстил		150		м2		65		3.20 лв		208.00 лв

		83		Декоративни скали		приблизителни размери 60/60/60		бр.		2		200.00 лв		400.00 лв

		84		Дендрологична Ведомост. Иглолистни Дървета		Cedrus atlantica		бр.		2		360.00 лв		720.00 лв

		85		Също		Cedrus atlantica 'Glauca Pendula'		бр.		1		480.00 лв		480.00 лв

		86		Също		Juniperus scopularum. 'Skyrocket'		бр.		6		56.00 лв		336.00 лв

		87		Също		Thuja occidentalis		бр.		6		32.00 лв		192.00 лв

		88		Широколистни Дървета		Acer pal. 'Atropurpureum'		бр.		2		278.00 лв		556.00 лв

		89		Иголистни и вечнозелени храсти		Picea pungens 'Glauca Globosa'		бр.		6		150.00 лв		900.00 лв

		90		Също		Thuja occidentalis 'Golden globe'		бр.		4		45.00 лв		180.00 лв

		91		Също		Yucca filamentosa		бр.		6		25.00 лв		150.00 лв

		92		Широколистни храсти		Berberis ott. 'Superba'		бр.		6		8.50 лв		51.00 лв

		93		Също		Cornus alba 'Elegantissima'		бр.		3		8.50 лв		25.50 лв

		94		Също		Hosta Krossa Regal		бр.		5		5.00 лв		25.00 лв

		95		Също		Ligustrum ovalifolium		бр.		100		1.50 лв		150.00 лв

		96		Консолидиращ разтвор		високоякостен, армиран с фибри, несвиваем, за кухини, дебелина на пласта до 4 см, хоризонтални и вертикални повърхности на почистения подкопан зид		кг.		300		90.60 лв		27,180.00 лв

		97		Бетонов разтвор		със съперпластификатор, повишена несвиваемост при съсъхване, подобряващ връзката с основата и против капилярна влага		м3		11		136.80 лв		1,504.80 лв

		98		Бетон с пластификатор		за основи и стени басейн, пластификатор за водоплътност и повишена якост на опън		м2		2		157.70 лв		315.40 лв

		99		Бетон		Б15, за настилка под каменни плочи		м3		3		81.00 лв		243.00 лв

		100		Хидроизолация		мембрана върху бетонова настилка		м2		100		4.80 лв		480.00 лв

		101		Баластра		трамбована, под бетонова настилка		м3		4		16.36 лв		65.44 лв

		102		Армировка		до Ф12		кг.		322		1.32 лв		425.04 лв

		103		Камък		местен, за реконструкция на каменен зид по образец		м3		23		135.60 лв		3,118.80 лв

		104		Разтвор с консолидиращ пластификатор		по рецептура, за реконструкция на каменен зид по образец		м3		8		187.40 лв		1,499.20 лв

		105		Армировка		А-I и А-III, за реконструкция на купола		кг.		412		1.32 лв		543.84 лв

		106		Бетон		Б20, за реконструкция на купола		м3		3		91.00 лв		273.00 лв

		107		Винкели и щифтове		набиват се в съществуващата зидария		кг.		3		1.43 лв		4.29 лв

		108		Гръмоотвод		Ф60,5x40		кг.		3		2.75 лв		8.25 лв

		109		Алуминиев лист		защита против соли при полагане на бетон		м2		95		36.58 лв		3,475.10 лв

		110		Лепящ адхезионен слой		за връзка между стар и нов градеж при обработване ивица на разрушена част купол		кг.		90		7.80 лв		702.00 лв

		111		Римски тухли 32x32x4
Забележка: Римските тухли се изработват само по поръчка и следва цената да се приеме за ориентировъчна		за запълване просечен отвор в оригиналната куполна зидария, за вертикални страници засводени отвори и щурц, и за оформяне клетъчна зидария при реконстеукционния зид		бр.		985		7.40 лв		7,289.00 лв

		112		Разтвор с консолидиращ пластификатор		по рецептура, за реконструкция на каменен зид по образец		м3		1		187.40 лв		187.40 лв

		113		Консолидиращ разтвор		за консолидиране почистена корона зид преди реконструкционно надзиждане		кг.		32		90.60 лв		2,899.20 лв

		114		Камък		за реконструкционно надзиждане на обрушена корона зидове		м3		38		135.60 лв		5,152.80 лв

		115		Римски тухли 20x20x4
Забележка: Римските тухли се изработват само по поръчка и следва цената да се приеме за ориентировъчна		за оформяне на касетирана зидария при реконструкционно надзиждане		бр.		1750		3.00 лв		5,250.00 лв

		116		Разтвор с консолидиращ пластификатор		по рецептура, за реконструкционно надзиждане на обрушена корона зидове		м3		13		187.40 лв		2,436.20 лв

		117		Деформируемо лепило		висококачествено, деформируемо циментово лепило клас C2TES1, цвят бял, върху корона зид, преди монтиране на каменен корниз		кг.		288		2.20 лв		633.60 лв

		118		Профилиран масивен камък за корниз		по образец, залепва се върху корона зид с деформируемо лепило		м'		32		197.60 лв		6,323.20 лв

		119		Мраморни плочи		за възстановяване по образец на настилка под баня и басейн		м2		34		132.80 лв		4,515.20 лв

		120		Също		за облицовка стени басейн и цокъл над местата за сядане		м2		65		132.80 лв		8,632.00 лв

		121		Също		за борд басейн и подпрозоречен плот		м2		9		132.80 лв		1,195.20 лв

		122		Разтвор с консолидиращ пластификатор		по рецептура, за мраморни настилка и облицовки		м3		3.5		187.40 лв		655.90 лв

		123		Масивен каменен щурц над врата		по образец		бр.		1		236.80 лв		236.80 лв

		124		Масивен каменен праг		по образец		бр.		1		184.00 лв		184.00 лв

		125		Масивно външно каменно стъпало		по образец		бр.		1		256.00 лв		256.00 лв

		126		Мраморен чучур за топла вода		по образец		бр.		1		376.00 лв		376.00 лв

		127		Деформируемо лепило		висококачествено, деформируемо циментово лепило клас C2TES1, цвят бял, за монтиране на масивни елементи		кг.		25		2.20 лв		55.00 лв

		128		Клинкерни тухли		за оформяне на местата за сядане		м3		2.5		176.80 лв		442.00 лв

		129		Разтвор с полимерциментово лепило		също, по рецептура		м3		1		167.00 лв		167.00 лв

		130		Камък		за възстановяване на обрушени фрагменти от каменен зид		м3		6.5		135.60 лв		881.40 лв

		131		Разтвор с консолидиращ пластификатор		също, по рецептура		м3		2.5		187.40 лв		468.50 лв

		132		Разтвор против капилярна влага		разходна норма 600 гр./м2		кг.		14.4		198.60 лв		2,859.84 лв

		133		Деформируемо лепило		висококачествено, деформируемо циментово лепило клас C2TES1, цвят бял, за обработване легла на обрушени камъни и оформяне на сигнираща фуга		кг.		96		2.20 лв		211.20 лв

		134		Фугираща смес		еластична, за изпълнение на сигнираща фуга, фугиране стари плоскости касетиран градеж, реконструирани плоскости зидове, стари плоскости римски градеж и нови редове римски тухли		кг.		1113		2.58 лв		2,871.54 лв

		135		Противовлажна мазилка купол и декоративен фриз		готова суха смес, разходна норма 4,2 кг./м2		кг.		130		3.70 лв		481.00 лв

		136		Външна мазилка		вароциментова мазилка с пластификатор по рецептура приложена от проектанта		м3		2		367.80 лв		735.60 лв

		137		Посипка каменно брашно		разходна норма 4,7 кг./м2		кг.		282		0.23 лв		64.86 лв

		138		Повърхностен импрегнатор		безцветен водоотблъскващ разтвор на силиконова основа		кг.		245		4.80 лв		1,176.00 лв

		139		Вароциментов разтвор с пластификатор		Хоросанов разтвор за пълнеж върху мрежа при оформяне зоната при ъглите над корниза, цвят бял, по рецептура на проектанта		м3		0.5		367.80 лв		183.90 лв

		140		Прозорци		Засводени, с покритие против соли, материал и цвят по аналогия и указания на проектанта, остъклени със стъклопакет, 57/130		бр.		2		609.00 лв		1,218.00 лв

		141		Също		също, 45/80		бр.		1		504.00 лв		504.00 лв

		142		Също		също, плътна врата, 85/200		бр.		1		1,786.00 лв		1,786.00 лв

		143		Медна ламарина		тънък лист, апликира се вратата от вътре		м2		2		51.00 лв		102.00 лв

		144		Решетки ковано желязо		защита на засводени прозорци, по аналогия, 57/130		бр.		5		168.00 лв		840.00 лв

		145		Също		също, 45/70		бр.		1		140.00 лв		140.00 лв

		146		Също		също, при врата, 85/200		бр.		1		308.00 лв		308.00 лв

		147		Мраморни плочи		облицовки и настилки за оформяне на интериора		м2		51		132.80 лв		6,772.80 лв

		148		Разтвор с консолидиращ пластификатор		по рецептура, за мраморни настилка и облицовки в интериора		м3		2		187.40 лв		374.80 лв

		149		Бетон		Б15 за основа каменни стъпала в басейна		м3		1		81.00 лв		81.00 лв

		150		Клинкерни тухли		за оформяне местата за сядане в басейна		м3		2.5		176.80 лв		442.00 лв

		151		Разтвор с полимерциментово лепило		също, по рецептура		м3		1		167.00 лв		167.00 лв

		152		Каменни корита курни		монтирани в интериора на банята, 65/45/50, по аналогия и детайл		бр.		4		477.00 лв		1,908.00 лв

		153		Масивна мраморна плоча		за покриване на смесителя, 150/120/6		бр.		1		224.00 лв		224.00 лв

		154		Масивни трапецовидни ъглови фрагменти		монтират се до местата за сядане		бр.		3		463.00 лв		1,389.00 лв

				ВСИЧКО:										204,932.03 лв
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		ПЛАН






		1. ПОД

		СЛЕД ИЗЧУКВАНЕ НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА СЕ 


ВЪЗСТАНОВЯВА НАСТИЛКА КАМЕННИ ПЛОЧИ ПО ОБРАЗЕЦ


ЗАПАЗВАНЕ И ВПИСВАНЕ ФРАГМЕНТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА НАСТИЛКА РАЗКРИТ В ПРОЦЕСА НА РАБОТАТА


1А – ФРАГМЕНТИ ОТ ОРИГИНАЛНА НАСТИЛКА МРАМОРНИ ПЛОЧИ – ОБРАЗЕЦ


1Б – РЕСТАВРИРА СЕ НАСТИЛКАТА – НОВИ МРАМОРНИ ПЛОЧИ ПО ОБРАЗЕЦ

1В – МОНТИРАНЕ КАМЕННА ПЛОЧА, ПОКРИВАЩА СМЕСИТЕЛЯ – МАТЕРИАЛ И ЦВЯТ КАТО НАСТИЛКАТА НА ПОДА


1Г – МОНТИРА СЕ МАСИВЕН КАМЕНЕН ПРАГ В НИША ВХОДНА ВРАТА – МАТЕРИАЛ И ЦВЯТ КАТО НАСТИЛКАТА


1Д – СЪЩО, КАМЕННО СТЪПАЛО – ВЪНШНО


1Е -  РЕСТАВРИРАТ СЕ МРАМОРНИ СЕДАЛКИ ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ОБРАЗЕЦ С МРАМОРНИ ПЛОЧИ, ДЕБЕЛИ 8 CM (ДЕТАЙЛ)






		2. СТЕНИ

		КАМЕННА ЗИДАРИЯ НА ХОРОСАНОВ РАЗТВОР


ВЪНШНО – ОБЛИЦОВЪЧНА ЗИДАРИЯ, КАСЕТИРАН ГРАДЕЖ, КАМЪК И РИМСКИ ТУХЛИ


ПОЧИСТВАТ СЕ ОТ ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ОБРУШВАНИЯ, КОНСОЛИДИРАТ СЕ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩ НА МЯСТО ОРИГИНАЛЕН КАМЪК, СЪС СЪВРЕМЕННИ ПЛАСТИФИКАТОРИ


ИМПРЕГНИРАТ СЕ ПРОТИВОВЛАЖНО


2А – ЗОНА СЪС СИЛНА ОБРУШЕНОСТ


УКРЕПВА СЕ В ДЪЛБОЧИНА НА ЗИДА И ПРОСТРАНСТВЕНО РЕКОНСТРУКЦИОННО СЕ НАДЗИЖДА ДО ОРИГИНАЛНА ВИСОЧИНА СЪС СЪВРЕМЕННИ ПЛАСТИФИКАТОРИ, НАЛИЧЕН КАМЪК И СЕ ИМПРЕГНИРА ПРОТИВОВЛАЖНО – ВЪЗСТАНОВЯВА СЕ ОБРУШЕН ПОКРИВ НА ТОАЛЕТНА

2Б – КОНТРАФОРСИ – ПОВЪРХНОСТНО ОБРУШЕНИ, НА МЕСТА ДЕМОНТИРАНИ КАМЪНИ – УКРЕПВАТ СЕ В ДЪЛБОЧИНА НА ЗИДА И СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ ОБРУШВАНИЯТА. КОНСОЛИДИРАНЕ СЪС СЪВРЕМЕННИ ПЛАСТИФИКАТОРИ И СЕ ИМПРЕГНИРАТ ПРОТИВОВЛАЖНО

2В – НИШИ В СТЕНИТЕ – ПОЧИСТВАТ СЕ ОТ МАЗИЛКА И НАПЛАСТЯВАНИЯ, ФУГИРАТ СЕ, ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ОБРАЗЕЦ И СЕ ИМПРЕГНИРАТ ПРОТИВОВЛАЖНО






		3. БАСЕЙН

		ВЪЗСТАНОВЯВАТ СЕ СТЕНИ И ПОД СЪС СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ


ОБЛИЦОВЪЧНИТЕ ПЛОЧИ – МАТЕРИАЛ И ЦВЯТ КАТО НАСТИЛКАТА, ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ОБРАЗЕЦ






		4. МЕСТА ЗА СЯДАНЕ

		УКРЕПВАТ СЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ ОСНОВИ – ПО АНАЛОГИЯ И ПРЕЦЕНКА НА ПРОЕКТАНТА:


ВЪРХУ ОСНОВАТА СЕ НАСТИЛАТ ПЛОЧИ, ДЕБЕЛИ 5 СМ, ПЛЪТНО НАРЕДЕНИ, С ПРОФИЛИРАН ВЪНШЕН РЪБ (ОТКАПНИК) – МАТЕРИАЛ И ЦВЯТ ПО ПРЕЦЕНКА НА ПРОЕКТАНТА






		5. МРАМОРНИ КОРИТА (КУРНИ)




		СЪЩЕСТВУВАЩИ НА МЯСТО ОРИГИНАЛНИ МРАМОРНИ КУРНИ – ОБРАЗЕЦ, ПОЧИСТВАТ СЕ И СЕ УКРЕПВАТ

ПРИ ЕВЕНТУАЛНО ДЕМОНТИРАНЕ ЗА ОСНОВНА РЕСТАВРАЦИЯ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ОБРАЗЕЦ, ПОВТОРНОТО ИМ МОНТИРАНЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА, ЧРЕЗ ЗАМОНОЛИТВАНЕ В ОСНОВАТА НА МЕСТАТА ЗА СЯДАНЕ ДО НИВО СЕДАЛКИ С ПРОФИЛИРАН РЪБ, ЗАСТЪПВАШ ПЛОЧИТЕ-СЕДАЛКИ

5А – МЕСТА НА НЕОРИГИНАЛНИ КУРНИ – ДЕМОНТИРАТ СЕ





		6. ЧУЧУР ЗА ТОПЛА ВОДА




		ВЪЗСТАНОВЯВА СЕ ПО АНАЛОГИЯ – МАСИВЕН ПРОФИЛИРАН КАМЪК



		8. ЦОКЪЛ НАД МЕСТАТА ЗА СЯДАНЕ

		ОБЛИЦОВКА С КАМЕННИ ПЛОЧИ НА ВИСОЧИНА 1,70 М – МАТЕРИАЛ И ЦВЯТ ПО АНАЛОГИЯ И УКАЗАНИЯ НА ПРОЕКТАНТА






		9. ПЛОТОВЕ СТЕННИ НИШИ

		МОНТИРАТ СЕ В НИШАТА НА ЗИДА – ВЪЗСТАНОВКА ПО АНАЛОГИЯ – КАМЕННИ ПЛОЧИ С ПРОФИЛИРАН РЪБ КЪМ ПОМЕЩЕНИЕТО – МАТЕРИАЛ КАТО ОБЛИЦОВЪЧНИЯ ЗА ЦИКЪЛ СТЕНИ






		10. ВЕРТИКАЛНИ СТРАНИЦИ НИШИ



		РЕКОСТРУКЦИЯ – ЗИДАРИЯ РИМСКИ ТУХЛИ НА РАЗТВОР С ПЛАСТИФИКАТОР – ПО АНАЛОГИЯ И СЪЩЕСТВУВАЩ НА МЯСТО – ОБРАЗЕЦ ОРИГИНАЛЕН ГРАДЕЖ РИМСКИ ТУХЛИ






		11. СТЕНИ ВЪТР. ПЛОСКОСТ




		ВИДИМА КАМЕННА ЗИДАРИЯ, ПОЧИСТЕНА, ФУГИРАНА ПО ОБРАЗЕЦ И ИМПРЕГНИРАНА ПРОТИВОВЛАЖНО






		12. УЛЕЙ С ПЕРВАЗ ОКОЛО БАСЕЙНА




		МОНТИРА СЕ МРАМОРЕН ПЕРВАЗ  НЕПОСРЕДСТВЕНО ДО СТЕНАТА НА БАСЕЙНА – ПО АНАЛОГИЯ И ПО ДЕТАЙЛ







		РАЗРЕЗ „А-А”





		1. ПОД

		ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НАСТИЛКА КАМЕННИ ПЛОЧИ ПО ОБРАЗЕЦ


ЗАПАЗВАНЕ И ВПИСВАНЕ ФРАГМЕНТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА НАСТИЛКА РАЗКРИТ В ПРОЦЕСА НА РАБОТАТА


1А – ФРАГМЕНТИ ОТ ОРИГИНАЛНА НАСТИЛКА МРАМОРНИ ПЛОЧИ – ОБРАЗЕЦ


1Б – РЕСТАВРИРА СЕ НАСТИЛКАТА – НОВИ МРАМОРНИ ПЛОЧИ ПО ОБРАЗЕЦ


1Е -  РЕСТАВРИРАТ СЕ МРАМОРНИ СЕДАЛКИ ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ОБРАЗЕЦ С МРАМОРНИ ПЛОЧИ, ДЕБЕЛИ 8 CM (ДЕТАЙЛ)





		2. СТЕНИ

		КАМЕННА ЗИДАРИЯ НА ХОРОСАНОВ РАЗТВОР


ВЪНШНО – ОБЛИЦОВЪЧНА ЗИДАРИЯ, КАСЕТИРАН ГРАДЕЖ, КАМЪК И РИМСКИ ТУХЛИ


ПОЧИСТВАТ СЕ ОТ ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ОБРУШВАНИЯ, КОНСОЛИДИРАТ СЕ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩ НА МЯСТО ОРИГИНАЛЕН КАМЪК, СЪС СЪВРЕМЕННИ ПЛАСТИФИКАТОРИ


ИМПРЕГНИРАТ СЕ ПРОТИВОВЛАЖНО


2А – РЕКОНСТРУКЦИЯ КАМЕНЕН ЗИД ПО ОБРАЗЕЦ НА ОРИГИНАЛА


2В – НИШИ В СТЕНИТЕ – ПОЧИСТВАТ СЕ ОТ МАЗИЛКА И НАПЛАСТЯВАНИЯ, ФУГИРАТ СЕ, ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ОБРАЗЕЦ И СЕ ИМПРЕГНИРАТ ПРОТИВОВЛАЖНО





		3. БАСЕЙН

		ВЪЗСТАНОВЯВАТ СЕ СТЕНИ И ПОД СЪС СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ


ОБЛИЦОВЪЧНИТЕ ПЛОЧИ – МАТЕРИАЛ И ЦВЯТ КАТО НАСТИЛКАТА, ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ОБРАЗЕЦ





		4. МЕСТА ЗА СЯДАНЕ

		УКРЕПВАТ СЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ ОСНОВИ – ПО АНАЛОГИЯ И ПРЕЦЕНКА НА ПРОЕКТАНТА:


ВЪРХУ ОСНОВАТА СЕ НАСТИЛАТ ПЛОЧИ, ДЕБЕЛИ 5 СМ, ПЛЪТНО НАРЕДЕНИ, С ПРОФИЛИРАН ВЪНШЕН РЪБ (ОТКАПНИК) – МАТЕРИАЛ И ЦВЯТ ПО ПРЕЦЕНКА НА ПРОЕКТАНТА






		5. МРАМОРНИ КОРИТА (КУРНИ)




		СЪЩЕСТВУВАЩИ НА МЯСТО ОРИГИНАЛНИ МРАМОРНИ КУРНИ – ОБРАЗЕЦ, ПОЧИСТВАТ СЕ И СЕ УКРЕПВАТ


ПРИ ЕВЕНТУАЛНО ДЕМОНТИРАНЕ ЗА ОСНОВНА РЕСТАВРАЦИЯ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ОБРАЗЕЦ, ПОВТОРНОТО ИМ МОНТИРАНЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА, ЧРЕЗ ЗАМОНОЛИТВАНЕ В ОСНОВАТА НА МЕСТАТА ЗА СЯДАНЕ ДО НИВО СЕДАЛКИ С ПРОФИЛИРАН РЪБ, ЗАСТЪПВАШ ПЛОЧИТЕ-СЕДАЛКИ


5А – МЕСТА НА НЕОРИГИНАЛНИ КУРНИ – ДЕМОНТИРАТ СЕ






		6. ЧУЧУР ЗА ТОПЛА ВОДА




		ВЪЗСТАНОВЯВА СЕ ПО АНАЛОГИЯ – МАСИВЕН ПРОФИЛИРАН КАМЪК, МОНТИРАН ПРОСИЧАЩО ЗИДА






		7. ЗИДАНИ ОРИГИНАЛНИ ФРАГМЕНТИ – БАЛДАХИНИ НАД КУРНИ




		ПОЧИСТВАТ СЕ ОТ МАЗИЛКА И НАПЛАСТЯВАНИЯ, ФУГИРАТ СЕ ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ОБРАЗЕЦ И СЕ ИМПРЕГНИРАТ ПРОТИВОВЛАЖНО



		8. ЦОКЪЛ НАД МЕСТАТА ЗА СЯДАНЕ




		ОБЛИЦОВКА С КАМЕННИ ПЛОЧИ НА ВИСОЧИНА 1,70 М – МАТЕРИАЛ И ЦВЯТ ПО АНАЛОГИЯ И УКАЗАНИЯ НА ПРОЕКТАНТА






		9. ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЛОТОВЕ

		МОНТИРАТ СЕ В НИШАТА НА ЗИДА – ВЪЗСТАНОВКА ПО АНАЛОГИЯ – КАМЕННИ ПЛОЧИ С ПРОФИЛИРАН РЪБ КЪМ ПОМЕЩЕНИЕТО – МАТЕРИАЛ КАТО ОБЛИЦОВЪЧНИЯ ЗА ЦИКЪЛ СТЕНИ






		10. ВЕРТИКАЛНИ СТРАНИЦИ ОТВОРИ




		РЕКОСТРУКЦИЯ – ЗИДАРИЯ РИМСКИ ТУХЛИ НА РАЗТВОР С ПЛАСТИФИКАТОР – ПО АНАЛОГИЯ И СЪЩЕСТВУВАЩ НА МЯСТО ОРИГИНАЛЕН ГРАДЕЖ РИМСКИ ТУХЛИ






		11. СТЕНИ ВЪТР. ПЛОСКОСТ




		ВИДИМА КАМЕННА ЗИДАРИЯ, ПОЧИСТЕНА, ФУГИРАНА ПО ОБРАЗЕЦ И ИМПРЕГНИРАНА ПРОТИВОВЛАЖНО



		12. УЛЕЙ В НАСТИЛКАТА ОКОЛО БАСЕЙНА




		ОФОРМЯ СЕ В КАМЕННА НАСТИЛКА ПОД НЕПОСРЕДСТВЕНО ДО СТЕНАТА НА БАСЕЙНА – ПО АНАЛОГИЯ И ДЕТАЙЛ



		13. СИГНИРАЩА ФУГА




		ОФОРМЯ СЕ В ПРОЦЕСА НА ЗИДАНЕТО И СЕ ОБРАБОТВА С МАТЕРИАЛ ПО ОКАЗАНИЯ НА ПРОЕКТАНТА






		14. ТУХЛЕН КОРНИЗ 

		ТРИ РЕДА РИМСКИ ТУХЛИ – ТИП „ВЪЛЧИ ЗЪБ”


МОНТИРА СЕ ВЪРХУ КОРОНАТА НА РЕКОНСТРУИРАНИЯ КАМЕНЕН ЗИД, ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТЕНА С ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ДЕФОРМИРУЕМО ЛЕПИЛО – ЦВЯТ БЯЛ






		15. ОРИГИНАЛЕН ТУХЛЕН КУПОЛ

		СЪЩЕСТВУВАЩ ОРИГИНАЛЕН ТУХЛЕН КУПОЛ, НЕОРИГИНАЛНА МАЗИЛКА И НАПЛАСТЯВАНИЯ


15А- ЗВЕЗДООБРАЗНИ ОТВОРИ В ЗИДАРИЯТА НА КУПОЛА ЗА ПРОВЕТРЯВАНЕ





		16. ФЕНЕР В ЗЕНИТА НА КУПОЛА




		РЕКОНСТРУИРА СЕ ПО КОНСТРУКТИВЕН ПРОЕКТ СЪС СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ И СЕ ПОКРИВА С ТУРСКИ КЕРЕМИДИ






		17. ПОКРИТИЕ ВЪРХУ КУПОЛА




		ПОКРИТИЕ ТУРСКИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ  ПОДЛОЖЕН РАЗТВОР ВЪРХУ ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ОБРАБОТЕНА ПОВЪРХНОСТ КУПОЛ


КОРСЕТИРАНЕ НА КУПОЛА ПО КОНСТРУКТИВЕН ПРОЕКТ


17А - СТОМАНОБЕТОНЕН ПОЯС, УКРЕПВАЩ ПЕТАТА НА КУПОЛА ПРИ КОРНИЗА - ПО КОНСТРУКТИВЕН ПРОЕКТ






		18. ПЪЛНЕЖ ЗА ОФОРМЯНЕ НАКЛОНА НА ПОКРИВА




		СЛЕД ИЗЛИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОНИЯ ПОЯС В ЪГЛИТЕ СЕ ПОЛАГА ПЪЛНЕЖ – КЕРАМЗИД (СГУРИЯ) НА ВАРОВ РАЗТВОР



		19. МАЗИЛКОВ ФРИЗ С ФЛОРАЛНИ МОТИВИ В ОСНОВАТА НА КУПОЛА




		ПО ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛОГИЯ СЕ НАНАСЯ МАЗИЛКА – ОСНОВА НА ДЕКОРАЦИЯ ФЛОРАЛНИ МОТИВИ НАНЕСЕНИ ОТ ХУДОЖНИК - РЕСТАВРАТОР



		ЗАБЕЛЕЖКА: ВЪНШНАТА ПОВЪРХНОСТ НА ОРИГИНАЛНИЯ КУПОЛ, ПОЧИСТЕНА ОТ НАПЛАСТЯВАНИЯ СЕ ИМПРЕГНИРА ВЛАГООТБЛЪСКВАЩО








		РАЗРЕЗ „Б-Б”






		1. ПОД

		ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НАСТИЛКА КАМЕННИ ПЛОЧИ ПО ОБРАЗЕЦ


ЗАПАЗВАНЕ И ВПИСВАНЕ ФРАГМЕНТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА НАСТИЛКА РАЗКРИТ В ПРОЦЕСА НА РАБОТАТА


1А – ФРАГМЕНТИ ОТ ОРИГИНАЛНА НАСТИЛКА МРАМОРНИ ПЛОЧИ – ОБРАЗЕЦ


1Б – РЕСТАВРИРА СЕ НАСТИЛКАТА – НОВИ МРАМОРНИ ПЛОЧИ ПО ОБРАЗЕЦ


1Е -  РЕСТАВРИРАТ СЕ МРАМОРНИ СЕДАЛКИ ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ОБРАЗЕЦ С МРАМОРНИ ПЛОЧИ, ДЕБЕЛИ 8 CM (ДЕТАЙЛ)






		2. СТЕНИ

		КАМЕННА ЗИДАРИЯ НА ХОРОСАНОВ РАЗТВОР


ВЪНШНО – ОБЛИЦОВЪЧНА ЗИДАРИЯ, КАСЕТИРАН ГРАДЕЖ, КАМЪК И РИМСКИ ТУХЛИ


ПОЧИСТВАТ СЕ ОТ ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ОБРУШВАНИЯ, КОНСОЛИДИРАТ СЕ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩ НА МЯСТО ОРИГИНАЛЕН КАМЪК, СЪС СЪВРЕМЕННИ ПЛАСТИФИКАТОРИ


ИМПРЕГНИРАТ СЕ ПРОТИВОВЛАЖНО


2Б – КОНТРАФОРСИ – ПОВЪРХНОСТНО ОБРУШЕНИ, НА МЕСТА ДЕМОНТИРАНИ КАМЪНИ – УКРЕПВАТ СЕ В ДЪЛБОЧИНА НА ЗИДА И СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ ОБРУШВАНИЯТА. КОНСОЛИДИРАНЕ СЪС СЪВРЕМЕННИ ПЛАСТИФИКАТОРИ И СЕ ИМПРЕГНИРАТ ПРОТИВОВЛАЖНО

2В – НИШИ В СТЕНИТЕ – ПОЧИСТВАТ СЕ ОТ МАЗИЛКА И НАПЛАСТЯВАНИЯ, ФУГИРАТ СЕ, ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ОБРАЗЕЦ И СЕ ИМПРЕГНИРАТ ПРОТИВОВЛАЖНО






		3. БАСЕЙН

		ВЪЗСТАНОВЯВАТ СЕ СТЕНИ И ПОД СЪС СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ


ОБЛИЦОВЪЧНИТЕ ПЛОЧИ – МАТЕРИАЛ И ЦВЯТ КАТО НАСТИЛКАТА, ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ОБРАЗЕЦ






		4. МЕСТА ЗА СЯДАНЕ

		УКРЕПВАТ СЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ ОСНОВИ – ПО АНАЛОГИЯ И ПРЕЦЕНКА НА ПРОЕКТАНТА:


ВЪРХУ ОСНОВАТА СЕ НАСТИЛАТ ПЛОЧИ, ДЕБЕЛИ 5 СМ, ПЛЪТНО НАРЕДЕНИ, С ПРОФИЛИРАН ВЪНШЕН РЪБ (ОТКАПНИК) – МАТЕРИАЛ И ЦВЯТ ПО ПРЕЦЕНКА НА ПРОЕКТАНТА






		5. МРАМОРНИ КОРИТА (КУРНИ)




		СЪЩЕСТВУВАЩИ НА МЯСТО ОРИГИНАЛНИ МРАМОРНИ КУРНИ – ОБРАЗЕЦ, ПОЧИСТВАТ СЕ И СЕ УКРЕПВАТ


ПРИ ЕВЕНТУАЛНО ДЕМОНТИРАНЕ ЗА ОСНОВНА РЕСТАВРАЦИЯ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ОБРАЗЕЦ, ПОВТОРНОТО ИМ МОНТИРАНЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА, ЧРЕЗ ЗАМОНОЛИТВАНЕ В ОСНОВАТА НА МЕСТАТА ЗА СЯДАНЕ ДО НИВО СЕДАЛКИ С ПРОФИЛИРАН РЪБ, ЗАСТЪПВАШ ПЛОЧИТЕ-СЕДАЛКИ






		6. ЧУЧУР ЗА ТОПЛА ВОДА




		ВЪЗСТАНОВЯВА СЕ ПО АНАЛОГИЯ – МАСИВЕН ПРОФИЛИРАН КАМЪК, МОНТИРАН ПРОСИЧАЩО ЗИДА






		7. ЗИДАНИ ОРИГИНАЛНИ ФРАГМЕНТИ – БАЛДАХИНИ НАД КУРНИ




		ПОЧИСТВАТ СЕ ОТ МАЗИЛКА И НАПЛАСТЯВАНИЯ, ФУГИРАТ СЕ ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ОБРАЗЕЦ И СЕ ИМПРЕГНИРАТ ПРОТИВОВЛАЖНО



		8. ЦОКЪЛ НАД МЕСТАТА ЗА СЯДАНЕ




		ОБЛИЦОВКА С КАМЕННИ ПЛОЧИ НА ВИСОЧИНА 1,70 М – МАТЕРИАЛ И ЦВЯТ ПО АНАЛОГИЯ И УКАЗАНИЯ НА ПРОЕКТАНТА






		9. ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЛОТОВЕ

		МОНТИРАТ СЕ В НИШАТА НА ЗИДА – ВЪЗСТАНОВКА ПО АНАЛОГИЯ – КАМЕННИ ПЛОЧИ С ПРОФИЛИРАН РЪБ КЪМ ПОМЕЩЕНИЕТО – МАТЕРИАЛ КАТО ОБЛИЦОВЪЧНИЯ ЗА ЦИКЪЛ СТЕНИ






		10. ВЕРТИКАЛНИ СТРАНИЦИ ОТВОРИ




		РЕКОСТРУКЦИЯ – ЗИДАРИЯ РИМСКИ ТУХЛИ НА РАЗТВОР С ПЛАСТИФИКАТОР – ПО АНАЛОГИЯ И СЪЩЕСТВУВАЩ НА МЯСТО ОРИГИНАЛЕН ГРАДЕЖ РИМСКИ ТУХЛИ






		11. СТЕНИ ВЪТР. ПЛОСКОСТ




		ВИДИМА КАМЕННА ЗИДАРИЯ, ПОЧИСТЕНА, ФУГИРАНА ПО ОБРАЗЕЦ И ИМПРЕГНИРАНА ПРОТИВОВЛАЖНО






		12. УЛЕЙ В НАСТИЛКАТА ОКОЛО БАСЕЙНА

		ОФОРМЯ СЕ В КАМЕННА НАСТИЛКА ПОД НЕПОСРЕДСТВЕНО ДО СТЕНАТА НА БАСЕЙНА – ПО АНАЛОГИЯ И ДЕТАЙЛ 





		14. ТУХЛЕН КОРНИЗ 

		ТРИ РЕДА РИМСКИ ТУХЛИ – ТИП „ВЪЛЧИ ЗЪБ”


МОНТИРА СЕ ВЪРХУ КОРОНАТА НА РЕКОНСТРУИРАНИЯ КАМЕНЕН ЗИД, ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТЕНА С ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ДЕФОРМИРУЕМО ЛЕПИЛО – ЦВЯТ БЯЛ


14А – ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЛИПСВАЩИ ФРАГМЕНТИ НА СЪЩИЯ ТИП КОРНИЗ – УКРЕПВАНЕ И РЕСТАВРАЦИЯ






		15. ОРИГИНАЛЕН ТУХЛЕН КУПОЛ

		СЪЩЕСТВУВАЩ ОРИГИНАЛЕН ТУХЛЕН КУПОЛ, НЕОРИГИНАЛНА МАЗИЛКА И НАПЛАСТЯВАНИЯ


15А- ЗВЕЗДООБРАЗНИ ОТВОРИ В ЗИДАРИЯТА НА КУПОЛА ЗА ПРОВЕТРЯВАНЕ






		16. ФЕНЕР В ЗЕНИТА НА КУПОЛА




		РЕКОНСТРУИРА СЕ ПО КОНСТРУКТИВЕН ПРОЕКТ СЪС СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ И СЕ ПОКРИВА С ТУРСКИ КЕРЕМИДИ





		17. ПОКРИТИЕ ВЪРХУ КУПОЛА




		ПОКРИТИЕ ТУРСКИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ  ПОДЛОЖЕН РАЗТВОР ВЪРХУ ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ОБРАБОТЕНА ПОВЪРХНОСТ КУПОЛ


КОРСЕТИРАНЕ НА КУПОЛА ПО КОНСТРУКТИВЕН ПРОЕКТ

17А - СТОМАНОБЕТОНЕН ПОЯС, УКРЕПВАЩ ПЕТАТА НА КУПОЛА ПРИ КОРНИЗА - ПО КОНСТРУКТИВЕН ПРОЕКТ






		18. ПЪЛНЕЖ ЗА ОФОРМЯНЕ НАКЛОНА НА ПОКРИВА



		СЛЕД ИЗЛИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОНИЯ ПОЯС В ЪГЛИТЕ СЕ ПОЛАГА ПЪЛНЕЖ – КЕРАМЗИД (СГУРИЯ) НА ВАРОВ РАЗТВОР



		19. МАЗИЛКОВ ФРИЗ С ФЛОРАЛНИ МОТИВИ В ОСНОВАТА НА КУПОЛА




		ПО ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛОГИЯ СЕ НАНАСЯ МАЗИЛКА – ОСНОВА НА ДЕКОРАЦИЯ ФЛОРАЛНИ МОТИВИ НАНЕСЕНИ ОТ ХУДОЖНИК - РЕСТАВРАТОР



		20. ВХОДНА ВРАТА




		ИЗРАБОТВА СЕ ОТ МАСИВ – ДЪБ – ДЕТАЙЛ





		ЗАБЕЛЕЖКА: ВЪНШНАТА ПОВЪРХНОСТ НА ОРИГИНАЛНИЯ КУПОЛ, ПОЧИСТЕНА ОТ НАПЛАСТЯВАНИЯ СЕ ИМПРЕГНИРА ВЛАГООТБЛЪСКВАЩО








		РАЗРЕЗ „В-В”






		1. ПОД

		ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НАСТИЛКА КАМЕННИ ПЛОЧИ ПО ОБРАЗЕЦ


ЗАПАЗВАНЕ И ВПИСВАНЕ ФРАГМЕНТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА НАСТИЛКА РАЗКРИТ В ПРОЦЕСА НА РАБОТАТА


1А – ФРАГМЕНТИ ОТ ОРИГИНАЛНА НАСТИЛКА МРАМОРНИ ПЛОЧИ – ОБРАЗЕЦ


1Б – РЕСТАВРИРА СЕ НАСТИЛКАТА – НОВИ МРАМОРНИ ПЛОЧИ ПО ОБРАЗЕЦ


1В – МОНТИРАНЕ КАМЕННА ПЛОЧА, ПОКРИВАЩА СМЕСИТЕЛЯ – МАТЕРИАЛ И ЦВЯТ КАТО НАСТИЛКАТА НА ПОДА


1Е -  РЕСТАВРИРАТ СЕ МРАМОРНИ СЕДАЛКИ ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ОБРАЗЕЦ С МРАМОРНИ ПЛОЧИ, ДЕБЕЛИ 8 CM (ДЕТАЙЛ)






		2. СТЕНИ

		КАМЕННА ЗИДАРИЯ НА ХОРОСАНОВ РАЗТВОР


ВЪНШНО – ОБЛИЦОВЪЧНА ЗИДАРИЯ, КАСЕТИРАН ГРАДЕЖ, КАМЪК И РИМСКИ ТУХЛИ


ПОЧИСТВАТ СЕ ОТ ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ОБРУШВАНИЯ, КОНСОЛИДИРАТ СЕ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩ НА МЯСТО ОРИГИНАЛЕН КАМЪК, СЪС СЪВРЕМЕННИ ПЛАСТИФИКАТОРИ


ИМПРЕГНИРАТ СЕ ПРОТИВОВЛАЖНО


2В – НИШИ В СТЕНИТЕ – ПОЧИСТВАТ СЕ ОТ МАЗИЛКА И НАПЛАСТЯВАНИЯ, ФУГИРАТ СЕ, ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ОБРАЗЕЦ И СЕ ИМПРЕГНИРАТ ПРОТИВОВЛАЖНО






		3. БАСЕЙН

		ВЪЗСТАНОВЯВАТ СЕ СТЕНИ И ПОД СЪС СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ


ОБЛИЦОВЪЧНИТЕ ПЛОЧИ – МАТЕРИАЛ И ЦВЯТ КАТО НАСТИЛКАТА, ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ОБРАЗЕЦ






		4. МЕСТА ЗА СЯДАНЕ

		УКРЕПВАТ СЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ ОСНОВИ – ПО АНАЛОГИЯ И ПРЕЦЕНКА НА ПРОЕКТАНТА:


ВЪРХУ ОСНОВАТА СЕ НАСТИЛАТ ПЛОЧИ, ДЕБЕЛИ 5 СМ, ПЛЪТНО НАРЕДЕНИ, С ПРОФИЛИРАН ВЪНШЕН РЪБ (ОТКАПНИК) – МАТЕРИАЛ И ЦВЯТ ПО ПРЕЦЕНКА НА ПРОЕКТАНТА






		5. МРАМОРНИ КОРИТА (КУРНИ)




		СЪЩЕСТВУВАЩИ НА МЯСТО ОРИГИНАЛНИ МРАМОРНИ КУРНИ – ОБРАЗЕЦ, ПОЧИСТВАТ СЕ И СЕ УКРЕПВАТ


ПРИ ЕВЕНТУАЛНО ДЕМОНТИРАНЕ ЗА ОСНОВНА РЕСТАВРАЦИЯ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ОБРАЗЕЦ, ПОВТОРНОТО ИМ МОНТИРАНЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА, ЧРЕЗ ЗАМОНОЛИТВАНЕ В ОСНОВАТА НА МЕСТАТА ЗА СЯДАНЕ ДО НИВО СЕДАЛКИ С ПРОФИЛИРАН РЪБ, ЗАСТЪПВАШ ПЛОЧИТЕ-СЕДАЛКИ


5А – МЕСТА НА НЕОРИГИНАЛНИ КУРНИ – ДЕМОНТИРАТ СЕ





		6. ЧУЧУР ЗА ТОПЛА ВОДА




		ВЪЗСТАНОВЯВА СЕ ПО АНАЛОГИЯ – МАСИВЕН ПРОФИЛИРАН КАМЪК, МОНТИРАН ПРОСИЧАЩО ЗИДА






		7. ЗИДАНИ ОРИГИНАЛНИ ФРАГМЕНТИ – БАЛДАХИНИ НАД КУРНИ




		ПОЧИСТВАТ СЕ ОТ МАЗИЛКА И НАПЛАСТЯВАНИЯ, ФУГИРАТ СЕ ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ОБРАЗЕЦ И СЕ ИМПРЕГНИРАТ ПРОТИВОВЛАЖНО



		8. ЦОКЪЛ НАД МЕСТАТА ЗА СЯДАНЕ




		ОБЛИЦОВКА С КАМЕННИ ПЛОЧИ НА ВИСОЧИНА 1,70 М – МАТЕРИАЛ И ЦВЯТ ПО АНАЛОГИЯ И УКАЗАНИЯ НА ПРОЕКТАНТА






		9. ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЛОТОВЕ

		МОНТИРАТ СЕ В НИШАТА НА ЗИДА – ВЪЗСТАНОВКА ПО АНАЛОГИЯ – КАМЕННИ ПЛОЧИ С ПРОФИЛИРАН РЪБ КЪМ ПОМЕЩЕНИЕТО – МАТЕРИАЛ КАТО ОБЛИЦОВЪЧНИЯ ЗА ЦИКЪЛ СТЕНИ






		10. ВЕРТИКАЛНИ СТРАНИЦИ ОТВОРИ




		РЕКОСТРУКЦИЯ – ЗИДАРИЯ РИМСКИ ТУХЛИ НА РАЗТВОР С ПЛАСТИФИКАТОР – ПО АНАЛОГИЯ И СЪЩЕСТВУВАЩ НА МЯСТО ОРИГИНАЛЕН ГРАДЕЖ РИМСКИ ТУХЛИ






		11. СТЕНИ ВЪТР. ПЛОСКОСТ




		ВИДИМА КАМЕННА ЗИДАРИЯ, ПОЧИСТЕНА, ФУГИРАНА ПО ОБРАЗЕЦ И ИМПРЕГНИРАНА ПРОТИВОВЛАЖНО






		12. УЛЕЙ В НАСТИЛКАТА ОКОЛО БАСЕЙНА




		ОФОРМЯ СЕ В КАМЕННА НАСТИЛКА ПОД НЕПОСРЕДСТВЕНО ДО СТЕНАТА НА БАСЕЙНА – ПО АНАЛОГИЯ И ДЕТАЙЛ





		14. ТУХЛЕН КОРНИЗ 

		ТРИ РЕДА РИМСКИ ТУХЛИ – ТИП „ВЪЛЧИ ЗЪБ”


МОНТИРА СЕ ВЪРХУ КОРОНАТА НА РЕКОНСТРУИРАНИЯ КАМЕНЕН ЗИД, ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТЕНА С ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ДЕФОРМИРУЕМО ЛЕПИЛО – ЦВЯТ БЯЛ

14А – ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЛИПСВАЩИ ФРАГМЕНТИ НА СЪЩИЯ ТИП КОРНИЗ – УКРЕПВАНЕ И РЕСТАВРАЦИЯ






		15. ОРИГИНАЛЕН ТУХЛЕН КУПОЛ

		СЪЩЕСТВУВАЩ ОРИГИНАЛЕН ТУХЛЕН КУПОЛ, НЕОРИГИНАЛНА МАЗИЛКА И НАПЛАСТЯВАНИЯ


15А- ЗВЕЗДООБРАЗНИ ОТВОРИ В ЗИДАРИЯТА НА КУПОЛА ЗА ПРОВЕТРЯВАНЕ






		16. ФЕНЕР В ЗЕНИТА НА КУПОЛА

		РЕКОНСТРУИРА СЕ ПО КОНСТРУКТИВЕН ПРОЕКТ СЪС СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ И СЕ ПОКРИВА С ТУРСКИ КЕРЕМИДИ






		17. ПОКРИТИЕ ВЪРХУ КУПОЛА




		ПОКРИТИЕ ТУРСКИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ  ПОДЛОЖЕН РАЗТВОР ВЪРХУ ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ОБРАБОТЕНА ПОВЪРХНОСТ КУПОЛ


КОРСЕТИРАНЕ НА КУПОЛА ПО КОНСТРУКТИВЕН ПРОЕКТ


17А - СТОМАНОБЕТОНЕН ПОЯС, УКРЕПВАЩ ПЕТАТА НА КУПОЛА ПРИ КОРНИЗА - ПО КОНСТРУКТИВЕН ПРОЕКТ






		18. ПЪЛНЕЖ ЗА ОФОРМЯНЕ НАКЛОНА НА ПОКРИВА




		СЛЕД ИЗЛИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОНИЯ ПОЯС В ЪГЛИТЕ СЕ ПОЛАГА ПЪЛНЕЖ – КЕРАМЗИД (СГУРИЯ) НА ВАРОВ РАЗТВОР



		19. МАЗИЛКОВ ФРИЗ С ФЛОРАЛНИ МОТИВИ В ОСНОВАТА НА КУПОЛА




		ПО ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛОГИЯ СЕ НАНАСЯ МАЗИЛКА – ОСНОВА НА ДЕКОРАЦИЯ ФЛОРАЛНИ МОТИВИ НАНЕСЕНИ ОТ ХУДОЖНИК - РЕСТАВРАТОР



		ЗАБЕЛЕЖКА: ВЪНШНАТА ПОВЪРХНОСТ НА ОРИГИНАЛНИЯ КУПОЛ, ПОЧИСТЕНА ОТ НАПЛАСТЯВАНИЯ СЕ ИМПРЕГНИРА ВЛАГООТБЛЪСКВАЩО








		ФАСАДА СЕВЕР





		1. ВЪНШНО СТЪПАЛО

		1Д – МАСИВНО ВЪНШНО КАМЕННО СТЪПАЛО – МОНТИРА СЕ ПО АНАЛОГИЯ






		2. СТЕНИ

		КАМЕННА ЗИДАРИЯ НА ХОРОСАНОВ РАЗТВОР


ВЪНШНО – ОБЛИЦОВЪЧНА ЗИДАРИЯ, КАСЕТИРАН ГРАДЕЖ, КАМЪК И РИМСКИ ТУХЛИ


ПОЧИСТВАТ СЕ ОТ ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ОБРУШВАНИЯ, КОНСОЛИДИРАТ СЕ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩ НА МЯСТО ОРИГИНАЛЕН КАМЪК, СЪС СЪВРЕМЕННИ ПЛАСТИФИКАТОРИ


ИМПРЕГНИРАТ СЕ ПРОТИВОВЛАЖНО

2А – ЗОНА СЪС СИЛНА ОБРУШЕНОСТ


УКРЕПВА СЕ В ДЪЛБОЧИНА НА ЗИДА И ПРОСТРАНСТВЕНО РЕКОНСТРУКЦИОННО СЕ НАДЗИЖДА ДО ОРИГИНАЛНА ВИСОЧИНА СЪС СЪВРЕМЕННИ ПЛАСТИФИКАТОРИ, НАЛИЧЕН КАМЪК И СЕ ИМПРЕГНИРА ПРОТИВОВЛАЖНО – ВЪЗСТАНОВЯВА СЕ ОБРУШЕН ПОКРИВ НА ТОАЛЕТНА


2Б – КОНТРАФОРСИ – ПОВЪРХНОСТНО ОБРУШЕНИ, НА МЕСТА ДЕМОНТИРАНИ КАМЪНИ – УКРЕПВАТ СЕ В ДЪЛБОЧИНА НА ЗИДА И СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ ОБРУШВАНИЯТА. КОНСОЛИДИРАНЕ СЪС СЪВРЕМЕННИ ПЛАСТИФИКАТОРИ И СЕ ИМПРЕГНИРАТ ПРОТИВОВЛАЖНО






		13. СИГНИРАЩА ФУГА




		ОФОРМЯ СЕ В ПРОЦЕСА НА ЗИДАНЕТО И СЕ ОБРАБОТВА С МАТЕРИАЛ ПО ОКАЗАНИЯ НА ПРОЕКТАНТА
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Лист1

		Обект: "КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ НА СГРАДА ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА – „СТАРА ТУРСКА БАНЯ” И ОКОЛНО ПРОСТРАНСТВО” В УПИ IV-348, КВ. 29 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ, ОБЩИНА РАЗЛОГ, ОТРЕДЕН ЗА „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СГРАДА-ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА”

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

		№ по ред		Описание на строително-монтажни работи		Ед.мярка		Количество

		1		2		3		4

		1		1. АРХИТЕКТУРНИ КРР ДЕЙНОСТИ
1.1. ПОЧИСТВАНЕ И ЧАСТИЧНИ ДЕМОНТАЖИ

Почистване зидове - вертикално фасади от прорасли пълзящи растения		м2		35

		2		Също, от здраво захванати увивни растения		м2		24

		3		Почистване вертикалната плоскост на каменните зидове от пръст след сваляне натрупани земни маси до кота проектно ниво настилка - внимателно към здравината на оригиналния каменен градеж		м2		38

		4		Внимателно отсраняване повърхностно деструктираната част от оригиналния каменен зид - участъци със силна обрушеност		м3		20

		5		Внимателно към оригинала, повече в дълбочина при фугите - почистване каменен зид - фрагменти обрушени камъни по изветрелите участъци на зида - вертикално по фасадите		м2		17

		6		Почистване вертикално страници отвори след изчукване на мазилка и отстраняване на растителност		м2		12

		7		Също, фугите в дълбочина за нагнетяване на консолидиращ разтвор		м2		12

		8		Почистване легла демонтирани камъни от зидовете - утежнени условия		м2		8

		9		Внимателно към оригинала, повече в дълбочина при фугите - почистване на оригинален каменен градеж - хоризонтално корона зид след сваляне разпрашености и пласт изветрял градеж		м2		37

		10		Разваляне неоригинално зазиждане с каменна зидария на оригиналния отвор на вратата - С-И		м3		1

		11		Разваляне фрагмент от зида извън очертанията на плана, фасада С-З		м3		8

		12		Оформяне страници на оригинални отвори след избиване на пълнеж каменна зидария - допълнително очукване и почистване - утежнени условия		м2		5

		13		Почистване на съществуващия на място камък - деструктирана част от зидовете от разтвори, напластявания - преди презиждане на обрушванията		м2		42

		14		Почистване вертикални плоскости зидове, включително фугите със смесен градеж - римски тухли и каменна зидария - външно, след повърхностно почистване и вътре, след сваляне на мазилка - подготвяне вертикални плоскости каменна заидария за консервация		м2		130

		15		Също, фасадна плоскост фасада С-З - демонтиран зид		м2		13

		16		Повърхностно почистване от изветрялости - хоризонтална ивица на разрушена част купол - градеж римски тухли		м2		6

		17		Също, кръгъл просецен отвор в стената на купола - утежнени условия		м2		3

		18		Повърхностно почистване от изветрялости външна повърхност тухлен градеж купол - с ревизия за демонтаж на обрушени и начупени фрагменти от зидарията		м2		39

		19		Изчукване вътрешна мазилка купол по съществуващата част		м2		30

		20		Също, дъно засводени щурцове		м2		4

		21		Изчукване неоригинална вътрешна мазилка стени		м2		67

		22		Също, вертикални страници отвори		м2		12

		23		Почистване вътрешна повърхност - оригинална руинирала част купол след изчукване на мазилката - внимателно към оригинала и в дълбочина на фугите		м2		30

		24		Също, пояс при основа купол		м2		18

		25		Почистване видима част на фасадата на тухлени сводове отвори прозорци		м2		2

		26		Също, вътрешно след сваляне на мазилката		м2		2

		27		Също, фугите между тях в дълбочина		м2		4

		28		Почистване напластявания - растителност, тиня от дъно помещения около басейна		м2		20

		29		Също, от дъно басейн, утежнени условия		м2		8

		30		Разбиване неоригинална настилка под баня след почистване и след сондаж за оригинални фрагменти от настилка		м2		22

		31		Също, стени басейн		м2		17

		32		Демонтаж трапецовидни ъглови фрагменти - проучване за вида на материала и начина на монтиране		бр.		2

		33		Демонтаж зидано място за сядане		м3		1

		34		Демонтаж неоригинална железна рамка с квадратна мрежа, закриваща отворите на прозорците 60x130		бр.		2

		35		Демонтаж неоригинални бетонови страници на засводени прозорци - Ю-И, внимателно към оригиналния сводов тухлен щурц		бр.		4

		36		Изнасяне пръст, растителни и строителни отпадъци от вътрешността на помещението до 2 м вертикално с кофи		м3		11

		37		Демонтаж неоригинален бетонов щурц над врата - С-И фасада		бр.		1

		38		Превоз с ръчни колички до 50 м и над 50 м извън обсега на обекта		м3		11

		39		Превоз тревни и строителни отпадъци със самосвал - ръчно товарене		м3		11

		40		Разстилане превозени отпадъци на депо		м3		11

		41		1.2. УКРЕПВАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И К.Р.Р. АРХИТЕКТУРНИ ДЕЙНОСТИ

Просичане, внимателно към оригиналната повърхност на зида, на канали в каменен зид за монтиране на кабели за вътрешно осветление		м'		50

		42		Обработване ивицата на разрушена част купол - основа за реконструкционното му възстановяване, също така и страниците на просечения в куполната тухлена зидария отвор с лепящ адхезионен слой за връзка между стар и нов градеж		м2		9

		43		Запълване просечен отвор в оригиналната куполна тухлена зидария по съществуващ образец - римски тухли с консолидиращ пластификатор на разтвора - утежнени условия		м3		0.5

		44		Възстановяване по съществуващ образец, полуразрушен засводен тухлен щурц, на освободен от зазиждане отвор на фасада Ю-З - утежнени условия		м3		0.5

		45		Консервационно укрепване и реконструкция челата на обрушенитеримски тухли на засводените щурцове - фасада Ю-И, вън и вътре по рецептура с основен безцветен пластификатор консервиращ в дълбочина, не променя външния вид, влагоотблъскващ		м2		4

		46		Реконструкция вертикални страници на засводени отвори - зидария римски тухли на разтвор с пластификатор		м3		1

		47		Дълбочинно консолидиране почистена корона зид преди реконструкционно надзиждане		м2		33

		48		Реконструкционно надзиждане обрушена корона зидове над кота +792.32 по съществуващ образец - местен камък и консолидиращ разтвор по рецептура		м3		24

		49		Също, редове римски тухли 20/20/4, хоризонтално оформящи касетиран градеж - фасадно и интериорно		м3		5

		50		Също, вертикално монтирани		м3		2

		51		Обработване хоризонтална плоскост преди монтиране на профилиран масивен каменен корниз, дебелина 18 см, с висококачествено деформируемо лепило - цвят бял		м2		24

		52		Монтиране профилиран масивен каменен корниз върху реконструирана корона зидове със залепване		м'		32

		53		Възстановяване настилка каменни плочи дебелина 4 см, около басейна - вид материал и монтаж по аналогия от съществуващ образец - мраморни плочи		м2		20

		54		Също, дъно басейн - утежнени условия		м2		8

		55		Монтиране на масивен каменен щурц над врата, L до 1,30 м, фасада С-И - по аналогия		бр.		1

		56		Оформяне стени басейн - облицовка с плочи монтирани с разтвор с противовлажен пластификатор - вид материал и монтаж по аналогия		м2		17

		57		Монтиране с противовлажен пластификатор подпрозоречни плотове - плочи с дебелина 2 см, с профилиран ръб вътрешна страна - камък като облицовъчния за стени		м2		2

		58		Облицовка борд басейн с каменни плочи с дебелина 2 см, външно		м2		6

		59		Монтиране масивен каменен праг в ниша врата - вход С-И, 85/80/25		бр.		1

		60		Монтиране масивно каменно външно стъпало, 105/80/25		бр.		1

		61		Възстановяване чучур за топла вода от масивен камък монтиран в зида, 150/80/80 - профилиран		бр.		1

		62		Възстановяване масивно място за сядане - съвременни материали (иззиждане с клинкерни тухли) - по аналогия и преценка на проектанта		м3		3

		63		Възстановяване обрушени фрагменти от каменен зид - фасада С-З - разтвор с деформируемо лепило - свят бял		м3		5

		64		Нагнетяване в почистените фуги на дълбочинно ерозирала каменна зидария преди консолидиране - разтвор против капилярна влага		м2		24

		65		Обработване почистени легла фрагменти обрушени камъни с висококачествено деформируемо лепило - цвят бял		м2		9

		66		Оформяне сигнираща фуга в процеса на зидане		м'		42

		67		Също, зенит купол - фасадно и интериорно		м'		40

		68		Почистване фуги на реконструкционния каменен градеж - външно, вътрешно и плоскости с монтирани отново обрушени камъни		м2		37

		69		Почистване фуги - вън и вътре на реконструкционно запълваща пломба в основата му		м2		3

		70		Полагане сигнираща фуга в предварително оформен и почистен улей - смес противовлажен разтвор с деформируемо лепило, състав и цвят по указание на проектанта		м'		42

		71		Също, при реконструкционната стоманобетонна заливка зенит купол - фасадно и интериорно		м'		40

		72		Фугиране почистени стари плоскости, каменен и смесен - камък и тухла градеж, по съществуващ образец, разтвор с пластификатор, по рецептура		м2		177

		73		Фугиране реконструирани и реставрирани плоскости каменен градеж		м2		37

		74		Фугиране стари плоскости градеж и римски тухли, купол, щурцове и странични отвори		м2		62

		75		Фугиране нови редове римски тухли оформящи касетирания градеж, хоризонтално и вертикално наредени - фасадно и интериорно		м2		35

		76		Противовлажна вътрешна мазилка купол, площ реконструкция зенит		м2		22

		77		Полагане мазилка - фриз в основа купол за декориране с флорални мотиви		м2		9

		78		Нанасяне декорация от художник-реставратор върху подготвена мазилка - реконструкция по аналогия		м2		9

		79		Запечатващо импрегниране на флоралния фриз		м2		9

		80		Импрегниране, противовлажно по външна повърхност на реконструирания зенит купол - проникващо в дълбочина, двуслойно		м2		60

		81		Също, почистена повърхност тухлена зидария оригинален купол		м2		60

		82		Нанасяне външна мазилка с противовлажен и устойчив на атмосферни влияния пластификатор върху реконструиран зенит купол		м2		60

		83		Плътна насипка каменно брашно върху пресен слой мазилка купол - утежнени условия		м2		60

		84		Запечатваща импрегнация върху цялата повърхност купол, двуслойно		м2		120

		85		Хоросанов пълнеж с пластификатор върху мрежа при оформяне зоната при ъглите над корниза - цвят бял		м2		12

		86		Външно фасадно скеле		м2		110

		87		Направа и монтаж засводени прозорци с покритие против соли - материал и цвят по аналогия и указание на проектанта, остъклени със стъклопакет, 57/130		бр.		2

		88		Също, 45/70		бр.		1

		89		Също, плътна врата, 85/200		бр.		1

		90		Апликиране с декоративни пирони на тънка медна ламарина върху вътрешната плоскост врата, противовлажно		м2		2

		91		Направа и монтаж защитни засводени решетки от ковано желязо, 57/130		бр.		5

		92		Също, 45/70		бр.		1

		93		Също, при врата 85/200		бр.		1

		94		Импрегниране на всички оставащи видими плоскости - вън и вътре, с влаго- и пароустойчив импрегнатор		м2		220

		95		Изнасяне от вътрешността на обекта на строителни отпадъци и извозването им извън него		м3		2

		96		2. ОФОРМЯНЕ ИНТЕРИОРА НА БАНЯТА ПО АНАЛОГИИ И ДАННИ ОТ МЯСТО

Облицовка стени с плочи - материал и цвят по аналогия и указание на проектанта - оформяне цокъл на височина 1.70 м		м2		31

		97		Изливане бетонова подложка, бетон Б15, за зидани масивни каменни стъпала за влизане в басейна		м3		1

		98		Кофраж за стени		м2		2

		99		Монтиране каменни плочи с дебелина 10 см за оформяне зидани каменни стъпала		м2		14

		100		Оформяне основата на места за сядане - иззидана, каменен зид или монолитно излята от бетон - по аналогия и преценка на проектанта		м3		3

		101		Оформяне място за сядане - плътно настлани плочи с профилиран външен ръб - откапник, материал и цвят както т.1		м2		6

		102		Монтиране каменни корита (курни) за събиране на вода, 65/45/50 - по аналогия и детайл		бр.		4

		103		Оформяне улей в подовата настилка около басейна		м'		26

		104		Направа и монтаж масивна плоча 150/120/6 покриваща смесителя - материал камък, както при цокъла		бр.		1

		105		Възстановяване трапецовидни ъглови фрагменти - по образец след сондаж на място за вида на материала		бр.		3

				Изготвил:

						(арх. Иван Генов)
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Количествено-стойностна сметка

		

		Приложение Б1: Количествено-стойностна сметка

		Име на кандидата: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Обект: "КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ НА СГРАДА ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА – „СТАРА ТУРСКА БАНЯ” И ОКОЛНО ПРОСТРАНСТВО” В УПИ IV-348, КВ. 29 ПО ПЛАНА НА СЕЛО БАНЯ, ОБЩИНА РАЗЛОГ, ОТРЕДЕН ЗА „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СГРАДА-ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА”

		№ по ред		Описание на строително-монтажни работи		Ед.мярка		Количество		Единична цена 
(лева)		Обща цена 
(лева)

		1		2		3		4		5		6

		1		1. РАЗХОДИ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Изсичане средноразмерни дървета на граница имот - север, към съществуваща застройка		бр.		15		4.68 лв		70.20 лв

		2		Също, изкореняване на храсти между тях		бр.		30		3.24 лв		97.20 лв

		3		Изкореняване на пръснати храсти в обсега на имота		м2		47		3.84 лв		180.48 лв

		4		Искореняване на храсти при утежнени условия - почистване наводнена част на терена - от Ю-З до улицата от многогодишно натрупване растителност и тиня		м2		56		5.02 лв		281.12 лв

		5		Отстраняване повърхностен слой растителност с обемни корени и корони		м2		50		3.72 лв		186.00 лв

		6		Разриване земни маси за моделиране на терена - благоустрояване околното пространство		м3		193		1.71 лв		330.03 лв

		7		Превоз тревни отпадъци с ръчни колички до 50 м извън обсега на обекта		м3		35		10.22 лв		357.70 лв

		8		Превоз тревни и строителни отпадъци със самосвал - ръчно товарене и механизирано разтоварване		м3		35		9.49 лв		332.15 лв

		9		Механизирано трамбоване на разринатите земни маси за насип		м2		184		1.32 лв		242.88 лв

		10		Демонтаж съществуващ деформиран водопровод от каптаж, вкл. демонтиране бетоново подложки		м'		15		10.46 лв		156.90 лв

		11		Почистване легло на дренажни тръби от отпадъци и земни маси		м3		3		9.31 лв		27.93 лв

		12		Изхърляне тиня и черпене на вода с помпа от заблатеното пространство около каптажа		м3		13		12.58 лв		163.54 лв

		13		Изкореняване бодливи храсти, увивни растения и малки дървета, прорасли непосредствено до банята - внимателно към оригиналния зид, утежнени условия		м2		60		18.80 лв		1,128.00 лв

		14		Разваляне съществуващ каменен подпорен зид		м3		2		56.00 лв		112.00 лв

		15		1.1. Авторски надзор и вертикална планировка		бр.		1		4,200.00 лв		4,200.00 лв

		16		2. РАЗХОДИ ЗА КОНСЕРВАЦИЯ, ОПАЗВАНЕ, РЕСТАВРАЦИЯ НА ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА. РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

2.1. ВЪНШНИ ЕЛ. СЪОРЪЖЕНИЯ

Доставка и монтаж на Електромерно табло, тип ТЕМО 2-1 (“ЧЕЗ Разпределение България” АД)		бр.		1		1,282.13 лв		1,282.13 лв

		17		Доставка и монтаж на разпределително ел. Табло Т – IP 44 (по схема)		бр.		1		1,217.28 лв		1,217.28 лв

		18		Доставка на кабелоподобен проводник тип СВТ 3х10мм2 (от ТЕМО до Т)		м'		45		11.98 лв		539.10 лв

		19		Доставка на кабелоподобен проводник тип СВТ 4х4мм2 (за осветителни тела)		м'		100		19.33 лв		1,933.00 лв

		20		Направа кабелен изкоп 0,8/0,4м в почва III кат., със зариване и трамбоване		м'		110		16.93 лв		1,862.30 лв

		21		Доставка и полагане в готов изкоп на PVC тръби ф75		м'		12		19.17 лв		230.04 лв

		22		Доставка и полагане на кабелоподобен проводник, тип СВТ в готов изкоп		м'		105		2.80 лв		294.00 лв

		23		Изтегляне на кабелоподобен проводник, тип СВТ в монтирани тръби		м'		40		5.94 лв		237.60 лв

		24		Доставка и монтаж на “парков” осветител с к.л.л. 26W, комплект с ниско стълбче (H = 0,8м)		бр.		12		195.00 лв		2,340.00 лв

		25		Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 150W–IP 44		бр.		2		155.64 лв		311.28 лв

		26		Направа на стоманена конструкция за монтаж на прожектор		кг.		20		20.75 лв		415.00 лв

		27		Направа на заземител с 1бр. поцинкована тръба 2,5” и L = 3м		бр.		6		97.27 лв		583.62 лв

		28		Направа на заземител с 2бр. поцинковани тръби 2,5” (за табло)		компл.		1		90.79 лв		90.79 лв

		29		Свързване на проводник със сечение 4мм2 към съоръжение		бр.		84		1.97 лв		165.48 лв

		30		Свързване на проводник със сечение 10мм2 към съоръжение		бр.		6		4.93 лв		29.58 лв

		31		Регулиране на прожектор		бр.		2		23.40 лв		46.80 лв

		32		Доставка и монтаж към стълб на стоманена тръба 2”		м'		2		6.50 лв		13.00 лв

		33		2.2. ВЪТРЕШНИ ЕЛ. ИНСТАЛЦИИ

Доставка и монтаж на осветително тяло, тип “аплик” с 2бр. л.н.ж. 60W – IP 31 (по избор на архитект)		бр.		8		92.40 лв		739.20 лв

		34		Доставка и монтаж на контакт за открита инсталация, тип “Шуко” – 250V, 1x16A (противовлажен)		бр.		2		12.60 лв		25.20 лв

		35		Доставка и монтаж (открит) на кабелоподобен проводник, тип СВТ 3х1,5мм2		м'		40		4.94 лв		197.60 лв

		36		Доставка и монтаж (открит) на кабелоподобен проводник, тип СВТ 3х2,5мм2		м'		25		6.32 лв		158.00 лв

		37		Доставка и монтаж на ключ за открита инсталация, обикновен (серия 1)		бр.		1		14.20 лв		14.20 лв

		38		Доставка и монтаж на ПКОМ разклонителна кутия		бр.		2		12.67 лв		25.34 лв

		39		Свързване на проводник със сечение до 2,5мм2 към съоръжение		бр.		60		1.85 лв		111.00 лв

		40		2.3. ВЪНШНА ВиК ИНСТАЛАЦИЯ
2.3.1. ВЪНШЕН ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД

Водпровод от PE тръби с Ф25		м'		7		17.24 лв		120.68 лв

		41		Водпровод от PE тръби с Ф63		м'		6.7		28.75 лв		192.63 лв

		42		Бетонова шахта 40/40		бр.		2		700.00 лв		1,400.00 лв

		43		СК с изпразнител Ф11/2"		бр.		1		620.00 лв		620.00 лв

		44		СК с изпразнител Ф3/4"		бр.		1		443.63 лв		443.63 лв

		45		Изкоп с ширина до 0,6 м и дълбочина до 2 м - ръчно		м3		8.2		42.00 лв		344.40 лв

		46		Доставка и полагане с трамбоване на пясъчна подложка с дебелина 15 см		м3		1.25		35.26 лв		44.08 лв

		47		Доставка и засипване с уплътнена песъчлива почва		м3		1.6		26.71 лв		42.74 лв

		48		Засипване с баластра (уплътнен през 30 см)		м3		5		24.42 лв		122.10 лв

		49		2.3.2. ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ

PVC тръби дебелостенни Ф110, вкл.фасонни части		м'		7.4		114.54 лв		847.60 лв

		50		ПЕВП тръби канализационни Ф160, вкл.фасонни части		м'		10		225.80 лв		2,258.00 лв

		51		Изкоп с ширина до 1 м и дълбочина 0-2 м - ръчно		м3		17.5		54.47 лв		953.23 лв

		52		Подложка от уплътнена баластра 10 см		м3		1.05		29.66 лв		31.14 лв

		53		Подложен бетон		м3		1.6		145.38 лв		232.61 лв

		54		Засипване с уплътнена песъчлива почва		м3		2.1		34.64 лв		72.74 лв

		55		Засипване с баластра (уплътнен през 30 см)		м3		3.15		31.67 лв		99.76 лв

		56		Улеи за отводняване 0,30/0,30		м'		7.5		95.44 лв		715.80 лв

		57		Решетки		м'		7.5		52.38 лв		392.85 лв

		58		Улеи за отводняване 0,40/0,50		м'		25		116.21 лв		2,905.25 лв

		59		Решетки		м'		3.5		75.20 лв		263.20 лв

		60		2.4. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО

Изкоп за канавка воден атракцион и успоредно с улицата		м3		13		20.50 лв		266.50 лв

		61		Изкоп ширина до 0,60 м - основи на ограждащите настилката зидове - права планировка и основа стъпала и подпорни зидове		м3		61		27.92 лв		1,703.12 лв

		62		Също, дъгообразна планировка		м3		13		33.35 лв		433.55 лв

		63		Изкоп ширина над 1,20 м - настилка около банята - ревизионно на пластове по 20 см с внимание към оригинала		м3		274		22.75 лв		6,233.50 лв

		64		Изкоп за дренаж около сградата - под ниво настилка - внимателно към оригиналните зидове		м3		21		36.80 лв		772.80 лв

		65		Ръчно подравняване легло настилки - подравняване и изхвърляне на излишната изсипана пръст		м2		195		1.35 лв		263.25 лв

		66		Ръчно трамбоване легло настилка около сградата		м2		195		1.90 лв		370.50 лв

		67		Неармиран бетон В15 за основи каменни зидове около сградата		м3		38		170.07 лв		6,462.66 лв

		68		Армиран бетон В15 за легло рампа, стълби и площадки		м3		23		209.98 лв		4,829.54 лв

		69		Неармиран бетон - ядро с двустранна облицовъчна каменна зидария - зидове права планировка		м3		32		323.11 лв		10,339.52 лв

		70		Също, дъгообразна планировка		м3		20		349.96 лв		6,999.20 лв

		71		Армировка до Ø12		кг		720		1.74 лв		1,252.80 лв

		72		Кофраж за стъпала		м2		13		24.70 лв		321.10 лв

		73		Кофраж стени права планировка		м2		130		35.40 лв		4,602.00 лв

		74		Кофраж за стени дъгообразна планировка		м2		82		41.89 лв		3,434.98 лв

		75		Дренаж - трамбована баластра 20 см под настилки и бетоново легло		м3		26		28.20 лв		733.20 лв

		76		Полагане баластра 15 см - дъно дренаж около сградата		м3		2		22.87 лв		45.74 лв

		77		Полагане дрениращи тръби		м'		48		14.30 лв		686.40 лв

		78		Настилка цепен камък - местен пясъчник, обработена повърхност, монтиран със разтвор върху пясъчно легло на широка фуга		м2		70		160.00 лв		11,200.00 лв

		79		Също, плътно наредени - по стъпала		м2		20		212.00 лв		4,240.00 лв

		80		Също, необработена повърхност, плътнонаредени върху разтвора стъпала		м2		10		212.00 лв		2,120.00 лв

		81		Настилка каменни плочи, необработена повърхност на затревена фуга		м2		98		160.00 лв		15,680.00 лв

		82		Връхно оформяне зидове с клинкерен елемент - еластична фуга от полимерцементово лепило		м2		17		298.20 лв		5,069.40 лв

		83		Връхно оформяне зидове с обработени каменни плочи - еластична фуга от полимерцементово лепило		м2		11		220.00 лв		2,420.00 лв

		84		Почистване фуги на декоративна каменна зидария - права и дъгообразна планировка		м2		212		18.36 лв		3,892.32 лв

		85		Фугиране почистения каменен зид по аналогия - местен образец		м2		212		24.93 лв		5,285.16 лв

		86		Парапети стълби и рампа		м'		28		365.50 лв		10,234.00 лв

		87		Каменни барбакани, обработени декоративно		бр.		3		450.00 лв		1,350.00 лв

		88		Връзка с водния атракцион - настилка цепени каменни плочи, обработена повърхност, широка фуга		м2		32		160.00 лв		5,120.00 лв

		89		Изкоп за фундиране стълбове за пластична ограда към съседен парцел		м3		5		22.50 лв		112.50 лв

		90		Неармиран Бетон В15 - стъпки стълбове		м3		5		138.33 лв		691.65 лв

		91		Пластична ограда към съседен парцел и улица по образец		м'		110		70.71 лв		7,778.10 лв

		92		Желязна ажурна врата към ограда - комплект модули, по образец - двукрила и еднокрила врата		бр.		1		1,583.00 лв		1,583.00 лв

		93		Облицовка каптаж с каменни плочи с дебелина 2 см - стени и шапка		м2		6		200.00 лв		1,200.00 лв

		94		Канавка от каптажа, успоредно с улицата и към атракциона		м'		80		138.20 лв		11,056.00 лв

		95		Декоративна решетка върху водосборно тяло при рампата и стълбата		м'		12		220.60 лв		2,647.20 лв

		96		Решетка при рампата		м'		12		170.65 лв		2,047.80 лв

		97		Фугиране настилка каменни плочи и шапки зидове с разтвор с деформируемо лепило		м2		142		14.38 лв		2,041.96 лв

		98		Импрегниране каменни настилки и шапки зидове		м2		247		35.13 лв		8,677.11 лв

		99		Превоз земни маси и строителни отпадъци до 50 м в обсега на обекта - изкоп от основи ограда, оформяне плочници около банята		м3		25		12.26 лв		306.50 лв

		100		Дъгообразни пейки по образец		бр.		4		680.00 лв		2,720.00 лв

		101		Каменна чешма по образец		бр.		1		1,500.00 лв		1,500.00 лв

		102		Информационна табела		бр.		1		600.00 лв		600.00 лв

		103		2.5. Озеленяване
2.5.1. Подготвителни работи

Добавяне на обогатена почва (20см дълбочина)		м3		107		28.04 лв		3,000.28 лв

		104		Добавяне на ситен речен камък на 15 см дълбочина		м3		15		22.80 лв		342.00 лв

		105		Поставяне на геотекстил под речен камък		м2		65		36.65 лв		2,382.25 лв

		106		Поставяне на скали с приблизителни размери 60/60/60		бр.		2		230.00 лв		460.00 лв

		107		2.5.2. Озеленяване

Засаждане на широколистни дървета		бр.		2		45.00 лв		90.00 лв

		108		Засаждане на иголистни дървета		бр.		9		52.00 лв		468.00 лв

		109		Засаждане на вечнозелени храсти		бр.		12		18.80 лв		225.60 лв

		110		Засаждане на иголистни храсти		бр.		4		32.60 лв		130.40 лв

		111		Засаждане на едроразмери цъфтящи храсти		бр.		3		17.45 лв		52.35 лв

		112		Засаждане на средновисоки цъфтящи храсти		бр.		6		15.20 лв		91.20 лв

		113		Засаждане на ниски и цъфтящи храсти и полухрасти		бр.		100		9.50 лв		950.00 лв

		114		2.5.3. Затревяване

Предпосадна обработка на почвата		м2		107		38.65 лв		4,135.55 лв

		115		Затревяване с тревна смеска спортен тип		гр./м2		10		140.28 лв		1,402.80 лв

		116		2.5.4. Дендрологична Ведомост

Иглолистни Дървета
Cedrus atlantica		бр.		2		360.00 лв		720.00 лв

		117		Cedrus atlantica 'Glauca Pendula'		бр.		1		480.00 лв		480.00 лв

		118		Juniperus scopularum. 'Skyrocket'		бр.		3		56.00 лв		168.00 лв

		119		Thuja occidentalis		бр.		6		32.00 лв		192.00 лв

		120		Широколистни Дървета
Acer pal. 'Atropurpureum'		бр.		2		278.00 лв		556.00 лв

		121		Иголистни и вечнозелени храсти
Picea pungens 'Glauca Globosa'		бр.		3		150.00 лв		450.00 лв

		122		Thuja occidentalis 'Golden globe'		бр.		4		45.00 лв		180.00 лв

		123		Yucca filamentosa		бр.		6		25.00 лв		150.00 лв

		124		Широколистни храсти
Berberis ott. 'Superba'		бр.		6		8.50 лв		51.00 лв

		125		Cornus alba 'Elegantissima'		бр.		3		8.50 лв		25.50 лв

		126		Hosta Krossa Regal		бр.		5		5.00 лв		25.00 лв

		127		Ligustrum ovalifolium		бр.		100		1.50 лв		150.00 лв

		128		2.6. КОНСТРУКТИВНО ИЗСЛЕДАНЕ ЗДРАВИНАТА НА ОСНОВИТЕ И ОБЩИЯ ГРАДЕЖ, КОНСОЛИДИРАНЕ СЪС СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЛИПСВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

Изкореняване бодливи храсти, увивни растения и малки дървета прорасли върху разсипката на обрушената корона на североизточния ъгъл на зида		м2		27		19.54 лв		527.58 лв

		129		Изкоп за подбиване основи - ревизонно за дълбочината на фундиране на сградата - в участъка на дълбоко обрушения зид северен ъгъл		м3		10		43.24 лв		432.40 лв

		130		Изкоп за основи стенички басейн и основа стъпала - ширина до 0,30 м - утежнени условия		м3		3		33.35 лв		100.05 лв

		131		Дълбочинно изчукване ерозирала повърхност на овлажнена каменна зидария - северен ъгъл на североизточен зид		м3		8		68.65 лв		549.20 лв

		132		Изнасяне на пръст и строителни отпадъци с кофи в процеса на подкопаване на основите и оформяне на басейна		м3		19		19.87 лв		377.53 лв

		133		Превоз земни маси и строителни отпадъци на 50 м в обсега на обекта		м3		19		31.45 лв		597.55 лв

		134		Консолидиране на дълбочинно почистена ерозирала каменна зидария, подкопан зид с високоякостна, армирана с фибри запълваща несвиваема замазка за кухини, разход 20 кг/м2, дебелина на пласта до 4 см, при утежнени условия - консолидирането обхваща хоризонтални и вертикални повърхности на почистения от обрушвания зид		м2		15		151.10 лв		2,266.50 лв

		135		Консолидиране подбити основи с неармиран бетон В15, със суперпластификатор за бетон против капилярна влага, повишена несвиваемост при съсъхване и подобряващ връзката с основата - полагане при утежнени условия, разход в 1 м3 бетон 6-9 кг		м3		11		227.96 лв		2,507.56 лв

		136		Армиран бетон В20 за основи и стени басейн с пластификатор за водоплътност и повишаване якостта на опън		м3		2		296.20 лв		592.40 лв

		137		Армирана бетонова настилка Б15 под настилка каменни плочи		м3		3		197.50 лв		592.50 лв

		138		Хидроизолация върху армирана бетонва настилка		м2		28		25.20 лв		705.60 лв

		139		Трамбована баластра 20 см под бетонова настилка		м3		4		28.20 лв		112.80 лв

		140		Армировка до Ø12 заготвена на място		кг		322		1.74 лв		560.28 лв

		141		Кофраж за изливане бетон с пластификатор при подбити основи, на ивици - утежнени условия		м2		18		60.90 лв		1,096.20 лв

		142		Кофраж за бетонови стенички басейн		м2		12		51.65 лв		619.80 лв

		143		Сортиране и пренасяне съществуващ на място оригинален камък за презиждане на обрушени участъци		м3		14		109.12 лв		1,527.68 лв

		144		Реконструкция по съществуващ образец на обрушения каменен зид - местен камък, на разтвор с консолидиращ пластификатор, укрепващо по фасади, вертикално и облицовъчно при консолидирания пункт 2А		м3		18		370.00 лв		6,660.00 лв

		145		Направа вътрешно подпорно скеле		м3		38		140.00 лв		5,320.00 лв

		146		Сложен кофраж стоманобетонен пояс за укрепване на купола		м2		14		60.90 лв		852.60 лв

		147		Сложен кофраж зенит купол		м2		22		91.65 лв		2,016.30 лв

		148		Армировка A-I, утежнени условия		кг		42		2.11 лв		88.62 лв

		149		Армировка A-III, утежнени условия		кг		370		2.58 лв		954.60 лв

		150		Реконструкция зенит купол с монолитна стоманобетонова доливка, бетон Б20, полагане ръчно при утежнени условия		м3		5		326.40 лв		1,632.00 лв

		151		Бетон за пояс укрепващ пета купол, бетон Б20, утежнени условия		м3		3		276.26 лв		828.78 лв

		152		Винкели 63.100.8, 50.50.5 и щифтове, които се набиват в съществуващата зидария		кг		135		20.75 лв		2,801.25 лв

		153		За гръмоотвод, Ø 60,5 x 40		кг		3		6.97 лв		20.91 лв

		154		Изолация от алуминиев лист - защита против соли		м2		95		85.25 лв		8,098.75 лв

		155		Доставка и монтаж фасадно скеле		м2		110		10.20 лв		1,122.00 лв

		156		2.7. АРХИТЕКТУРНИ КРР ДЕЙНОСТИ
2.7.1. ПОЧИСТВАНЕ И ЧАСТИЧНИ ДЕМОНТАЖИ

Почистване зидове - вертикално фасади от прорасли пълзящи растения		м2		35		11.90 лв		416.50 лв

		157		Също, от здраво захванати увивни растения		м2		24		13.40 лв		321.60 лв

		158		Почистване вертикалната плоскост на каменните зидове от пръст след сваляне натрупани земни маси до кота проектно ниво настилка - внимателно към здравината на оригиналния каменен градеж		м2		38		11.65 лв		442.70 лв

		159		Внимателно отсраняване повърхностно деструктираната част от оригиналния каменен зид - участъци със силна обрушеност		м3		20		58.50 лв		1,170.00 лв

		160		Внимателно към оригинала, повече в дълбочина при фугите - почистване каменен зид - фрагменти обрушени камъни по изветрелите участъци на зида - вертикално по фасадите		м2		17		11.65 лв		198.05 лв

		161		Почистване вертикално страници отвори след изчукване на мазилка и отстраняване на растителност		м2		12		25.44 лв		305.28 лв

		162		Също, фугите в дълбочина за нагнетяване на консолидиращ разтвор		м2		12		27.48 лв		329.76 лв

		163		Почистване легла демонтирани камъни от зидовете - утежнени условия		м2		8		11.78 лв		94.24 лв

		164		Внимателно към оригинала, повече в дълбочина при фугите - почистване на оригинален каменен градеж - хоризонтално корона зид след сваляне разпрашености и пласт изветрял градеж		м2		37		11.64 лв		430.68 лв

		165		Разваляне неоригинално зазиждане с каменна зидария на оригиналния отвор на вратата - С-И		м3		1		93.50 лв		93.50 лв

		166		Разваляне фрагмент от зида извън очертанията на плана, фасада С-З		м3		8		93.50 лв		748.00 лв

		167		Оформяне страници на оригинални отвори след избиване на пълнеж каменна зидария - допълнително очукване и почистване - утежнени условия		м2		5		22.50 лв		112.50 лв

		168		Почистване на съществуващия на място камък - деструктирана част от зидовете от разтвори, напластявания - преди презиждане на обрушванията		м2		42		12.60 лв		529.20 лв

		169		Почистване вертикални плоскости зидове, включително фугите със смесен градеж - римски тухли и каменна зидария - външно, след повърхностно почистване и вътре, след сваляне на мазилка - подготвяне вертикални плоскости каменна заидария за консервация		м2		130		17.20 лв		2,236.00 лв

		170		Също, фасадна плоскост фасада С-З - демонтиран зид		м2		13		17.20 лв		223.60 лв

		171		Повърхностно почистване от изветрялости - хоризонтална ивица на разрушена част купол - градеж римски тухли		м2		6		13.10 лв		78.60 лв

		172		Също, кръгъл просецен отвор в стената на купола - утежнени условия		м2		3		23.10 лв		69.30 лв

		173		Повърхностно почистване от изветрялости външна повърхност тухлен градеж купол - с ревизия за демонтаж на обрушени и начупени фрагменти от зидарията		м2		39		26.50 лв		1,033.50 лв

		174		Изчукване вътрешна мазилка купол по съществуващата част		м2		30		22.45 лв		673.50 лв

		175		Също, дъно засводени щурцове		м2		4		22.45 лв		89.80 лв

		176		Изчукване неоригинална вътрешна мазилка стени		м2		67		11.53 лв		772.51 лв

		177		Също, вертикални страници отвори		м2		12		16.83 лв		201.96 лв

		178		Почистване вътрешна повърхност - оригинална руинирала част купол след изчукване на мазилката - внимателно към оригинала и в дълбочина на фугите		м2		30		25.44 лв		763.20 лв

		179		Също, пояс при основа купол		м2		18		25.44 лв		457.92 лв

		180		Почистване видима част на фасадата на тухлени сводове отвори прозорци		м2		2		16.53 лв		33.06 лв

		181		Също, вътрешно след сваляне на мазилката		м2		2		19.94 лв		39.88 лв

		182		Също, фугите между тях в дълбочина		м2		4		17.67 лв		70.68 лв

		183		Почистване напластявания - растителност, тиня от дъно помещения около басейна		м2		20		11.78 лв		235.60 лв

		184		Също, от дъно басейн, утежнени условия		м2		8		14.50 лв		116.00 лв

		185		Разбиване неоригинална настилка под баня след почистване и след сондаж за оригинални фрагменти от настилка		м2		22		39.15 лв		861.30 лв

		186		Също, стени басейн		м2		17		43.20 лв		734.40 лв

		187		Демонтаж трапецовидни ъглови фрагменти - проучване за вида на материала и начина на монтиране		бр.		2		85.00 лв		170.00 лв

		188		Демонтаж зидано място за сядане		м3		1		93.50 лв		93.50 лв

		189		Демонтаж неоригинална железна рамка с квадратна мрежа, закриваща отворите на прозорците 60x130		бр.		2		9.50 лв		19.00 лв

		190		Демонтаж неоригинални бетонови страници на засводени прозорци - Ю-И, внимателно към оригиналния сводов тухлен щурц		бр.		4		190.00 лв		760.00 лв

		191		Изнасяне пръст, растителни и строителни отпадъци от вътрешността на помещението до 2 м вертикално с кофи		м3		11		19.87 лв		218.57 лв

		192		Демонтаж неоригинален бетонов щурц над врата - С-И фасада		бр.		1		35.20 лв		35.20 лв

		193		Превоз с ръчни колички до 50 м и над 50 м извън обсега на обекта		м3		11		14.08 лв		154.88 лв

		194		Превоз тревни и строителни отпадъци със самосвал - ръчно товарене		м3		11		31.45 лв		345.95 лв

		195		Разстилане превозени отпадъци на депо		м3		11		5.73 лв		63.03 лв

		196		2.7.2. УКРЕПВАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И К.Р.Р. АРХИТЕКТУРНИ ДЕЙНОСТИ

Просичане, внимателно към оригиналната повърхност на зида, на канали в каменен зид за монтиране на кабели за вътрешно осветление		м'		50		29.50 лв		1,475.00 лв

		197		Обработване ивицата на разрушена част купол - основа за реконструкционното му възстановяване, също така и страниците на просечения в куполната тухлена зидария отвор с лепящ адхезионен слой за връзка между стар и нов градеж		м2		9		108.00 лв		972.00 лв

		198		Запълване просечен отвор в оригиналната куполна тухлена зидария по съществуващ образец - римски тухли с консолидиращ пластификатор на разтвора - утежнени условия		м3		0.5		922.78 лв		461.39 лв

		199		Възстановяване по съществуващ образец, полуразрушен засводен тухлен щурц, на освободен от зазиждане отвор на фасада Ю-З - утежнени условия		м3		0.5		659.13 лв		329.57 лв

		200		Консервационно укрепване и реконструкция челата на обрушенитеримски тухли на засводените щурцове - фасада Ю-И, вън и вътре по рецептура с основен безцветен пластификатор консервиращ в дълбочина, не променя външния вид, влагоотблъскващ		м2		4		159.20 лв		636.80 лв

		201		Реконструкция вертикални страници на засводени отвори - зидария римски тухли на разтвор с пластификатор		м3		1		599.21 лв		599.21 лв

		202		Дълбочинно консолидиране почистена корона зид преди реконструкционно надзиждане		м2		33		167.25 лв		5,519.25 лв

		203		Реконструкционно надзиждане обрушена корона зидове над кота +792.32 по съществуващ образец - местен камък и консолидиращ разтвор по рецептура		м3		24		326.84 лв		7,844.16 лв

		204		Също, редове римски тухли 20/20/4, хоризонтално оформящи касетиран градеж - фасадно и интериорно		м3		5		450.75 лв		2,253.75 лв

		205		Също, вертикално монтирани		м3		2		450.75 лв		901.50 лв

		206		Обработване хоризонтална плоскост преди монтиране на профилиран масивен каменен корниз, дебелина 18 см, с висококачествено деформируемо лепило - цвят бял		м2		24		67.25 лв		1,614.00 лв

		207		Монтиране профилиран масивен каменен корниз върху реконструирана корона зидове със залепване		м'		32		246.84 лв		7,898.88 лв

		208		Възстановяване настилка каменни плочи дебелина 4 см, около басейна - вид материал и монтаж по аналогия от съществуващ образец - мраморни плочи		м2		20		211.70 лв		4,234.00 лв

		209		Също, дъно басейн - утежнени условия		м2		8		221.90 лв		1,775.20 лв

		210		Монтиране на масивен каменен щурц над врата, L до 1,30 м, фасада С-И - по аналогия		бр.		1		295.70 лв		295.70 лв

		211		Оформяне стени басейн - облицовка с плочи монтирани с разтвор с противовлажен пластификатор - вид материал и монтаж по аналогия		м2		17		196.00 лв		3,332.00 лв

		212		Монтиране с противовлажен пластификатор подпрозоречни плотове - плочи с дебелина 2 см, с профилиран ръб вътрешна страна - камък като облицовъчния за стени		м2		2		196.00 лв		392.00 лв

		213		Облицовка борд басейн с каменни плочи с дебелина 2 см, външно		м2		6		196.00 лв		1,176.00 лв

		214		Монтиране масивен каменен праг в ниша врата - вход С-И, 85/80/25		бр.		1		230.00 лв		230.00 лв

		215		Монтиране масивно каменно външно стъпало, 105/80/25		бр.		1		320.00 лв		320.00 лв

		216		Възстановяване чучур за топла вода от масивен камък монтиран в зида, 150/80/80 - профилиран		бр.		1		470.00 лв		470.00 лв

		217		Възстановяване масивно място за сядане - съвременни материали (иззиждане с клинкерни тухли) - по аналогия и преценка на проектанта		м3		3		305.70 лв		917.10 лв

		218		Възстановяване обрушени фрагменти от каменен зид - фасада С-З - разтвор с деформируемо лепило - свят бял		м3		5		336.39 лв		1,681.95 лв

		219		Нагнетяване в почистените фуги на дълбочинно ерозирала каменна зидария преди консолидиране - разтвор против капилярна влага		м2		24		151.10 лв		3,626.40 лв

		220		Обработване почистени легла фрагменти обрушени камъни с висококачествено деформируемо лепило - цвят бял		м2		9		67.50 лв		607.50 лв

		221		Оформяне сигнираща фуга в процеса на зидане		м'		42		18.10 лв		760.20 лв

		222		Също, зенит купол - фасадно и интериорно		м'		40		24.87 лв		994.80 лв

		223		Почистване фуги на реконструкционния каменен градеж - външно, вътрешно и плоскости с монтирани отново обрушени камъни		м2		37		15.44 лв		571.28 лв

		224		Почистване фуги - вън и вътре на реконструкционно запълваща пломба в основата му		м2		3		15.84 лв		47.52 лв

		225		Полагане сигнираща фуга в предварително оформен и почистен улей - смес противовлажен разтвор с деформируемо лепило, състав и цвят по указание на проектанта		м'		42		117.95 лв		4,953.90 лв

		226		Също, при реконструкционната стоманобетонна заливка зенит купол - фасадно и интериорно		м'		40		117.95 лв		4,718.00 лв

		227		Фугиране почистени стари плоскости, каменен и смесен - камък и тухла градеж, по съществуващ образец, разтвор с пластификатор, по рецептура		м2		177		23.16 лв		4,099.32 лв

		228		Фугиране реконструирани и реставрирани плоскости каменен градеж		м2		37		23.16 лв		856.92 лв

		229		Фугиране стари плоскости градеж и римски тухли, купол, щурцове и странични отвори		м2		62		28.63 лв		1,775.06 лв

		230		Фугиране нови редове римски тухли оформящи касетирания градеж, хоризонтално и вертикално наредени - фасадно и интериорно		м2		35		28.63 лв		1,002.05 лв

		231		Противовлажна вътрешна мазилка купол, площ реконструкция зенит		м2		22		35.25 лв		775.50 лв

		232		Полагане мазилка - фриз в основа купол за декориране с флорални мотиви		м2		9		42.25 лв		380.25 лв

		233		Нанасяне декорация от художник-реставратор върху подготвена мазилка - реконструкция по аналогия		м2		9		320.00 лв		2,880.00 лв

		234		Запечатващо импрегниране на флоралния фриз		м2		9		79.54 лв		715.86 лв

		235		Импрегниране, противовлажно по външна повърхност на реконструирания зенит купол - проникващо в дълбочина, двуслойно		м2		60		79.54 лв		4,772.40 лв

		236		Също, почистена повърхност тухлена зидария оригинален купол		м2		60		79.54 лв		4,772.40 лв

		237		Нанасяне външна мазилка с противовлажен и устойчив на атмосферни влияния пластификатор върху реконструиран зенит купол		м2		60		71.82 лв		4,309.20 лв

		238		Плътна насипка каменно брашно върху пресен слой мазилка купол - утежнени условия		м2		60		24.81 лв		1,488.60 лв

		239		Запечатваща импрегнация върху цялата повърхност купол, двуслойно		м2		120		79.54 лв		9,544.80 лв

		240		Хоросанов пълнеж с пластификатор върху мрежа при оформяне зоната при ъглите над корниза - цвят бял		м2		12		29.25 лв		351.00 лв

		241		Външно фасадно скеле		м2		110		10.20 лв		1,122.00 лв

		242		Направа и монтаж засводени прозорци с покритие против соли - материал и цвят по аналогия и указание на проектанта, остъклени със стъклопакет, 57/130		бр.		2		870.00 лв		1,740.00 лв

		243		Също, 45/70		бр.		1		720.00 лв		720.00 лв

		244		Също, плътна врата, 85/200		бр.		1		2,552.00 лв		2,552.00 лв

		245		Апликиране с декоративни пирони на тънка медна ламарина върху вътрешната плоскост врата, противовлажно		м2		2		240.85 лв		481.70 лв

		246		Направа и монтаж защитни засводени решетки от ковано желязо, 57/130		бр.		5		300.00 лв		1,500.00 лв

		247		Също, 45/70		бр.		1		250.00 лв		250.00 лв

		248		Също, при врата 85/200		бр.		1		550.00 лв		550.00 лв

		249		Импрегниране на всички оставащи видими плоскости - вън и вътре, с влаго- и пароустойчив импрегнатор		м2		220		79.54 лв		17,498.80 лв

		250		Изнасяне от вътрешността на обекта на строителни отпадъци и извозването им извън него		м3		2		51.32 лв		102.64 лв

		251		2.8. ОФОРМЯНЕ ИНТЕРИОРА НА БАНЯТА ПО АНАЛОГИИ И ДАННИ ОТ МЯСТО

Облицовка стени с плочи - материал и цвят по аналогия и указание на проектанта - оформяне цокъл на височина 1.70 м		м2		31		137.66 лв		4,267.46 лв

		252		Изливане бетонова подложка, бетон Б15, за зидани масивни каменни стъпала за влизане в басейна		м3		1		170.02 лв		170.02 лв

		253		Кофраж за стени		м2		2		43.80 лв		87.60 лв

		254		Монтиране каменни плочи с дебелина 10 см за оформяне зидани каменни стъпала		м2		14		273.20 лв		3,824.80 лв

		255		Оформяне основата на места за сядане - иззидана, каменен зид или монолитно излята от бетон - по аналогия и преценка на проектанта		м3		3		301.71 лв		905.13 лв

		256		Оформяне място за сядане - плътно настлани плочи с профилиран външен ръб - откапник, материал и цвят както т.1		м2		6		317.16 лв		1,902.96 лв

		257		Монтиране каменни корита (курни) за събиране на вода, 65/45/50 - по аналогия и детайл		бр.		4		595.80 лв		2,383.20 лв

		258		Оформяне улей в подовата настилка около басейна		м'		26		28.86 лв		750.36 лв

		259		Направа и монтаж масивна плоча 150/120/6 покриваща смесителя - материал камък, както при цокъла		бр.		1		279.19 лв		279.19 лв

		260		Възстановяване трапецовидни ъглови фрагменти - по образец след сондаж на място за вида на материала		бр.		3		578.14 лв		1,734.41 лв
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