
 
 

Приложение 5 
 
 

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
 
 
Строеж:  Северозападно крило на Лабораторен блок “Г” в Институт по почвознание, 
агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) „Никола Пушкаров”, гр. София, 
кв.Република, ул.Шосе Банкя № 7 
 
Фаза:   Аварийни разрушителни СМР 
Етап единствен 

 

Поз.   
№ НАИМЕНОВАНИЕ на АР СМР Ед.

м. 
Колич. 
по ТП 

1. 2. 3. 4. 

1 
Временно укрепване на отделни части от конструкцията с инвентарно 
стоманено тръбно подпорно скеле, съгласно приложение 1, само в 
частта между оси 8 и 10. 

м3 700 

2 

Механизирано доразрушаване и отстраняване на разрушените 
отломки от непланираното саморазрушаване на сграда, вкл. на всички 
компрометирани и частично съхранени участъци на сградата в 
резултат на аварията, с изключение на първи етаж в участъка между 
оси 8 и 12; При необходимост подготовка на строителните отпадъци 
за извозване и механизирано товарене на транспорт; 

м3 1518 

3 Извозване и депониране на смесени строителни отпадъци с включена 
такса за депониране на разтоварище „Враждебна”, 25 км т 3416 

4 Възстановяване на частично напуканата ст.б.плоча от покривната 
конструкция върху ниската част  между оси 9 и 10. м2 35 

5 

Възстановяване на локално разрушената стоманена конструкция и 
покривно покритие върху ниската част и изграждане на ново 
покривно покритие върху предвидеата за запазване едноетажна част 
между оси 8 и 9. 

м2 290 

6 Изграждане на стена от тухли четворки, по ос 8 за затваряне на 
помещенията в запазената едноетажна част м3 8 

7 Двустранно измазване с вароциментова мазилка по тухли м2 64 
8 Полагане на гипсова шпакловка в/у вътрешна мазилка м2 32 

9 
Нанасяне на фасадни бои върху новоизградена стена по ос 8, 
трикратно м2 40 

10 Вътрешно боядисване на стената с латекс трикратно м2 32 

11 

Полагане на изравнителна настилка за даване на наклон, вкл. 
запълване на неравности, хидроизолация, пясъчна възглавница и 
защитно покритие от тротоарни плочи върху ст.б.плоча на кота 0,00 
между ос 1 до ос 8 

м2 532 

12 Възстановяване на вертикалната планировка и тревните площи около 
сградата, засегнати от изпълнението на работите по разрушаването. м2 550 

 

1 



2 

Забележки:  1.Прогнозните количества са изведени за предвижданите основни видове 
СМР, които ще се изпълняват при разрушаването. Количествата са изведени на базата на 
обемите на конструктивните елементи на сградата. Тези количества са увеличени с 15% за 
намиращи се в сградата други материали, обзавеждане, инсталации (в т.ч.радиатори), дограма 
и други, както и с 10% за непредвидени елементи от конструкцията и др. количества. За 
определяне на очакваното количество за превоз и депониране е използван преводен 
коефициент 2,25т/м3.      

2.Изпълнието на СМР по позиции 4 до 12, вкл. се уточнява след премахване на 
компрометираната конструкция. 

 
 

31 Май 2016г.         Изготвил:  
гр. София         /инж.Ст.Кондев/ 


