
Приложение № 1 

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 

№ Вид работа 
2 

Земни и подготвителни работи 

1 

Почистване на терени от храсти и растителност 

Изкоп на утайка - механизирано 
Изкоп на утайка - ръчно 

5 платформа 
кофата на багер или пригодена 

6 Водочерпене с помпа 
7 Вертикално прехвърляне на утайка - ръчно 

14 Натоварване з.п. с челен товарач 

15 
Изкоп с ограничени ширини 0.3-1.20м и дълб. до 2 м -ръчно в земни 
почви, вкл.изкоп за единични фундаменти 

Натоварване и превозване до 50 м. с ръчни колички на утайка 

8 Извозване на утайка на разстояние до 15км със самосвал 

16 Прехвърляне ръчно на земни почви до Зм хоризонтално и до 2м 

17 

upnTl fL '° па^тпдитдр 
Превоз с ръчни колички на з.п. до 60 м. 

[Обратно 18 Обратно засипване с з.п. на изкопи 

19 
Уплътняване на з.п. с ръчна трамбовка през 20 см в з.п. 

2 0 Разбиване на бетон 

II. 
Кофражни, армировъчни и бетонови работи, и стоманени 
конструкции 

21 Кофраж и декофраж на бетонови елементи в основа 

22 Кофраж и декофраж на стоманобетонови елементи за стена 

Мяр 
ка 
3 

9 

Измиване на изсушителни полета и биобасейни 

10 
Разриване с булдозер или засипване на изкопи с премесване на з.п. 
до 40 м 

11 
Изкоп с багер з.п. на отвал 

12 Изкоп с багер з.п. на транспорт 

м3 

2 М 

м3 

м3 

м3 

13|Превоз з.п. и строителни отпадъци до 15 км м 3 

м3 

м3 

м3 

м3 

м3 

м3 

м3 



Доставка и полагане на бетон клас С12/15 ( В15) за основи,с 

24 
Доставка и полагане на армиран бетон клас С16/20 ( В20) за ст. 
бетонови стени, колони, пояси, бордове вкл. транспорт 

25 Направа на циментова замаска по бордове и стени 

2б|Грундиране на метални повърхности 

27 Нанасяне на блажна боя двукратно по метални повърхности 

III. Зидарски, мазачески и довършителни работи 

28 
Доставка и полагане на каменни фракции за дренаж вкл. превоз до 
20 км м 


