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ЗА ВЪЗЛАГАНЕ HA ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Per. № 932-СМР-2

Днес,X f+19.2016 г., в гр. Смолян,
на основание чл. 74, ал. 1 вр. чл. 41, ал. 1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ 

и в изпълнение на решение № 29 от 31.08.2016 г. на кмета на Община Смолян -  област Смолян 
за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка за 
„СТРОИТЕЛСТВО” по реда на Глава V от ЗОП -  чрез открита процедура с прилагане на 
опростени правила, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА 
НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 
МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
СМОЛЯН“, открита с решение № 16 от 14.04.2016 г. на кмета на Община Смолян -  област 
Смолян, което заедно с одобреното с него обявление за обществената поръчка е вписано в 
Регистъра на обществените поръчки с уникален идентификационен номер 00092-2016-0012, 

между:
ОБЩИНА СМОЛЯН, със седалище и адрес на управление в гр. Смолян, бул. „България” 

№ 12, ЕИК: 000615118, Инд.№ по ЗДДС: BG 000615118, представлявана от НИКОЛАЙ 
ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ - кмет на общината, и ДИМИТЪР ДАНЧЕВ НАСТАНЛИЕВ -  директор 
на дирекция „ФСДиБ” на общината, от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

и
"КОБРЕТИ 69" ЕООД, със седалище и адрес на управление област Смолян, община 

Смолян, гр. Смолян 4700, ул.Кайнадина № 17, вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК: 203632313, представлявано от МИТКО САВОВ ХАДЖИЕВ, от друга 
страна, наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в съответствие с 
изискванията на нормативните актове, документацията за обществената поръчка, Техническо 
задание /Приложение № 1/ и Техническо предложение и Ценово предложение, ведно с 
приложени към тях подробни количествено-стойностни сметки и анализи на единични цени, от 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 2/, неразделна част от настоящия договор, да 
изпълни обществена поръчка с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С 
РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН“. чието изпълнение е разделено на 4 /четири/ обособени позиции, като 
предмет на настоящия договор е изпълнението по Обособена позиции № 2:
МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. 
СМОЛЯН, КВ. НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. КОКИЧЕ № 7, БЛ. 40, ВХ. Б, срещу което 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му плати възнаграждение в размер, по начин, при условия и в 
срокове, определени в Раздел II от настоящия договор.
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при следните условия и начин на плащане, както следва:

1. Авансово плащане в размер на 35% /тридесет и пет на сто/ от стойността на договора се 

извършва в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след подписването му и представяне на 

надлежно оформена фактура -  оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и оригинал на неотменима и 

безусловна банкова гаранция за авансово плащане, покриваща пълния размер на аванса.

2. Междинни плащания за действително извършени и актувани СМР се извършват в 

съответствие с Офертата на изпълнителя /Приложение №2/ и на база единичните цени 

съгласно приложена подробна КСС и анализи на единични цени, неразделна част от 

настоящия договор в срок до 60/шестдесет/ календарни дни след изпълнението на 

съответните СМР и представяне за обекта на съответните надлежно оформени актове и 

протоколи съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, протокол/акт обр. 19 за извършени СМР и отчет за 
действително извършените разходи за изпълнение на СМР, подписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващите строителен и авторски надзор на обекта, сметка за 

изплащане на СМР, подписана и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и надлежно оформена 
фактура -  оригинал от изпълнителя.
Общият размер на авансовото и междинните плащания за изпълнените строителни и 

монтажни работи на обекта по чл.1, ал.2 е до 90 % /деветдесет на сто/ от стойността им по 

настоящия договор.
3. Окончателното разплащане за изпълнените строителни и монтажни работи за обекта се 

извършва след приспадане на извършените авансово и междинни плащания в съответствие с 

Офертата на изпълнителя /Приложение №2/ и на база единичните цени съгласно приложена 

подробна КСС и анализи на единични цени, неразделна част от настоящия договор, в срок до 

30 /тридесет/ календарни дни след завършване и предаване на обекта, удостоверено 

надлежно с представяне за обекта на съответните надлежно оформени актове и протоколи 

съгласно изискванията на Е1аредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството, акт. Обр. 15, протокол/акт обр. 19 за извършени СМР и отчет за 
действително извършените разходи за изпълнение на СМР, подписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, извършващите строителен и авторски надзор на обекта и представител на 

сдружението на собствениците на сградата, предмет на съответната обособената позиция, 

сметка за изплащане на СМР, подписана и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и след представяне 

на надлежно оформена фактура -  оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Изпълнението на настоящия договор се финансира с целеви средства от републиканския 

бюджет, предоставени за разходване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с Постановление на 
Министерски съвет № 18 от 2 февруари 2015 г. за приемане на Национална програма за 
енергийна ефективност на много фамилните жилищни сгради, за условията и реда за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, 

отговорни за реализацията й /обн. ДВ, бр. 10 от 6.2.2015 г./.
(3) Всички плащания по договора се извършват при постъпване на финансови средства в 

бюджета на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящото направление. При липса на осигурено 

финансиране, изразяващо се в непостъпване на средства при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящото 

направление, за което обстоятелство ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е надлежно уведомен и е съставен 

съответен протокол за спиране на изпълнението, всички извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи 

са за негова сметка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, при наличие на обстоятелствата по предходното 

изречение, не дължи заплащане на построеното до момента, нито обезщетение от какъвто и да е 

характер, както и неустойки и лихви.

(4) В случай че сключеният договор за целево финансиране по Националната програма за 

енергийна ефективност на много фамилните жилищни сгради между Кмета на община Смолян, 

Областния управител на област Смолян и Българската банка за развитие се прекрати или 

Българската банка за развитие не финансира дейности частично или напълно по този договор, 

Възложителят не дължи каквото и да било плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, нито по време на 

изпълнение на договора, нито след изтичане на срока му.

Чл.4. (1) За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове 

работи, които са отразени в акт за извършени строителни и монтажни работи /СМР/.

(2) Промяна на количества и видове работи се осъществяват глеллшцсттжртедц им..с протокол
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от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, АВТОРСКИ и СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ и след изричното 
съгласие на Министерски съвет /в случаи че е необходимо/. За времето на съгласуване /до 
одобрение на промените/ изпълнението на договора може да бъде спряно.
(3) Променени количества и видове работи се разплащат в рамките на общата стойност на 
договора по единичните цени съгласно подробните количествено-стойностни сметки и анализи 
на единичните цени, приложени към Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 2/, неразделна 
част от настоящия договор.
Чл.5. Непредвидените допълнително възникнали и възложени нови видове СМР ще се договарят 
с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, АВТОРСКИ и СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и 
ИЗПЪЛНИТЕЛ и ще се разплащат в рамките на общата стойност на договора съгласно чл.2, ал.1 
по единичните цени съгласно подробни количествено-стойностни сметки и анализи на 
единичните цени, приложени към Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 2/, неразделна 
част от настоящия договор, при следните елементи на ценообразуване:
1. Часова ставка - 4.50 лева/час.
2. Допълнителни разходи за труд - 100 %.
3. Допълнителни разходи за механизация - 15 %.
4. Доставно-складови разходи - 12 %.
5. Печалба-12% .
6. Други - __________/ако е приложимо/.
Разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно 
Технически норми в строителството. Ако някои видове работи липсват в тези норми, да се 
прилага “Билдинг мениджър” или Местни норми. Цените на материалите се доказват с фактури 
и не трябва да надвишават цените на производители или официални дистрибутори.
Чл.6. (1) Плащанията по настоящия договор се извършват по банков път на следната банкова 
сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Наименование на обслужващата банка
IB AN ч

BIC код на банката
(2) Ако при приемане на обекта като цяло или на отделни дейности са констатирани недостатъци 
до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи от дължимата цена сума, която 
надвишава с 20% /двадесет на сто/ стойността на некачествено извършените работи.
(3) Сроковете за плащане по чл.З се спират освен при липса на осигурено финансиране за обекта 
и когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен писмено, че фактурата му не може да бъде платена, 
тъй като сумата е недължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или 
наличие на доказателства, че разходът е неправомерен. В 7-дневен срок от уведомяването 
ИЗПЪЛБШТЕЛЯТ е длъжен да даде писмени разяснения, да направи изменения или представи 
допълнителни документи и информация. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на 
която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно формулираната фактура и/или поисканите 
разяснения, корекции, допълнителна информация.

Ш. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ПЛАТЕНИ СУМИ.

Чл.7. (1) В случай, че бъдат установени неправомерно изплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 5 работни 
дни от получаване на искане за това по следната банкова сметка на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Наименование на обслужващата банка ОБЩИНСКА БАНКА
IBAN BG 02 SQMB 9130 31 102963 00
BIC код на банката SOMBBGSF

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови исканите суми в срока по предходната алинея, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размера на законовата лихва 
за периода на забавата.
Чл.8. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и 
натрупаните и дължими лихви, глоби и неустойки при изпълнението на настоящия договор, 
подлежат на възстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следната банкова сметка на името на
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Наименование на обслужващата банка ОБЩИНСКА БАНКА
IBAN BG 02 SOMB 9130 31 102963 00
BIC код на банката SOMBBGSF

IV. ФИНАНСИРАНЕ.

Чл.9. Настоящият договор се финансира с целеви средства от републиканския бюджет, 
предоставени за разходване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с Постановление на 
Министерски съвет № 18 от 2 февруари 2015 г. за приемане на Национална програма за 
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, 
отговорни за реализацията й /обн. ДВ, бр. 10 от 6.2.2015 г./.
Чл.10. (1) В случай на невъзможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури финансиране той има 
право да спре изпълнението на настоящия договор.
(2) Страните договарят, че всички плащания по договора се извършват единствено при 
постъпване на финансови средства в бюджета на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящото направление. 
При липса на осигурено финансиране, изразяващо се в непостъпване на средства при 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящото направление, за което обстоятелство ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
надлежно уведомен и е съставен съответен протокол за спиране на изпълнението, всички 
извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи са за негова сметка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, при наличие 
обстоятелствата по предходното изречение, не дължи заплащане на извършеното до момента, 
нито обезщетение от какъвто и да е характер, както и неустойки и лихви.
(3) Ако спирането по ал. 1, продължи повече от 6 /шест/ месеца и няма признаци за скорошното 
му преустановяване, всяка от страните може да прекрати договора, като писмено уведоми 
другата страна.

V. СРОК ПО ДОГОВОРА.

Чл.11. (1) Срок за изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Многофамилна 
летищна сграда с административен адрес: ЕР. СМОЛЯН, УЛ. КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА 
№ 2, БЛ. 10 е до: 01.12.2016г. /словом първи декември две хиляди и шестнадесета година/, като 
той започва да тече считано от датата на подписване на договора за изпълнение.
(2) При спиране на изпълнението вследствие на непреодолима сила, липса на финансиране или 
настъпване на други възпрепятстващи изпълнението обективни обстоятелства, за които 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, предвидения в предходната алинея срок се увеличава 
съразмерно със срока на спирането.
(3) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 
тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Непреодолимата сила трябва да бъде 
потвърдена писмено от БТПП. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не бъде уведомен за непреодолимата сила 
или тя не бъде потвърдена от БТПП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позовава на 
непреодолимата сила.
(4) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да бъде 
преодоляно.
(5) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, 
включително и при липса на осигурено финансиране, срокът по ал.1 се удължава, ако 
ИЗПЪЛБШТЕЛЯТ няма вина за спирането.
(6) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 
6 /шест/ месеца и няма признаци за скорошното й/му преустановяване, всяка от страните може 
да прекрати договора, като писмено уведоми другата страна.
(7) Конкретната причина за времето, с което се удължава срокът по ал. 1, се определя в 
констативен протокол, съставен и подписан от упълномощени представители на двете страни.
(8) При никакви обстоятелства промяната, включително удължаването на сроковете за
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изпълнение на поръчката не е основание за искане и получаване на каквото и да е друго 

допълнително плащане извън цената по чл.2, ал.1.

VI. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ.

А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Чл.12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. При наличие на осигурено финансиране да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното 

възнаграждение при пълно, качествено, точно и навременно изпълнение на неговите 

задължения съобразно реда, при условията и в сроковете по настоящия договор.

2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на 

договорените работи, като му предостави цялата налична техническа документация и 

изходни данни, необходими за извършване на строителството, както и допълнителни данни, 

пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на настоящия договор. 

Посоченото задължение визира единствено съдействие във връзка с налични при 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи и информация, но не и ангажимент по осъществяване на 

дейности, свързани с изпълнението, за които е отговорен ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.

3. Преди започване на строителството да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще 

извършват строителен надзор.

4. Да упражни чрез свои представители контрол по време на изпълнението на договора.
5. Да подпише протокол за започване на строителството за обекта във възможно най-кратък 

срок при осигуряване на финансиране, както и протокол за установяване годността за 
ползване на обекта, когато няма забележки по изпълнението на строителните и монтажни 

работи.
6. Да освободи представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение и гаранция за 

авансово плащане съгласно условията на настоящия договор.

7. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 7-дневен срок след установяване на появили се в 

гаранционния срок дефекти на изпълнените строителни и монтажни работи.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на 

настоящия договор.

2. При поискване да получава информация за хода на изпълнението на договора.

3. Да проверява изпълнението на дейностите по настоящия договор по всяко време, без да 

пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва коректно и своевременно своите задължения и без да 

нарушава оперативната му самостоятелност. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез 

упълномощените от него лица в изпълнение на това му правомощие са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако изпълнението им е фактически невъзможно или противоречи на 

настоящия договор и на закона.
4. Да изисква, при необходимост и по своя преценка, мотивирана обосновка от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на представеното от него изпълнение.

5. Да проверява изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете 

работи, вложените материали и технически съоръжения и спазване правилата за опазване на 
околната среда и безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6. При констатиране на некачествено извършени строителни и монтажни работи, влагане на 

некачествени или нестандартни материали и/или технически съоръжения, да спира 

извършването на строителните и монтажни работи до отстраняване на нарушението. 

Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета 

на договора през времетраене на строителството.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани от строителната площадка работещи, които с

действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.
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Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ЧлЛ4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да изпълни възложената задача качествено и в договорения срок по чл.11, като организира и 

координира цялостния процес на строителството в съответствие с: поетите ангажименти 

съгласно Техническото задание /Приложение № 1/, Техническото предложение и Ценовото 

предложение, ведно с приложените към тях подробни количествено-стойностни сметки и 

анализи на единичните цени от оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 2/, неразделна 
част от настоящия договор, при спазване на действащата в Република България и 
Европейската общност нормативна уредба в строителството, опазването на околната среда и 

водите, безопасността и хигиената на труда и пожарната безопасност.
2. Да изпълнява задълженията си по настоящия договор безпристрастно и лоялно, съобразно 

принципите на професионалната етика и най-добрите практики в съответната област.

3. Да изпълнява указанията на упълномощените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица, които не нарушават 

оперативната му самостоятелност, възможно е да бъдат изпълнени и не противоречат на 

настоящия договор и на закона.
4. Да осигури изпълнението на договора да бъде извършено от посочения квалифициран 

технически персонал в списъка на лицата за изпълнение на поръчката /строителен екип/ 

съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. Да организира и съгласува работата на експертите по т.4, както и да съдейства за осигуряване 

на условия за качествената им работа в срок.

6. Да изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доклади по изпълнението, както и да дава в срок 

разяснения по изпълнението на поръчката при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. Да осигури свой представители за съставяне и подписване на протокол за започване на 

строителството на обекта.

8. Да осигури подписване на актовете и протоколите, които съгласно нормативните изисквания 

се съставят по време на строителството.

9. Да осигури оказване на останалите участници в строителството на всестранна техническа 

помощ и консултации за решаването на проблеми, възникнали в процеса на изпълнението на 

обекта.

10. Да извърши строителството в договорения срок, като организира и координира цялостния 

строителен процес съобразно Техническото задание и подробни количествено-стойностни 

сметки и анализи на единичните цени, с грижата на добрия търговец и в съответствие с:

10.1. Приетата оферта.
10.2. Действащата нормативна уредба в Република България, в това число изискванията на 

чл.169, ал.1-3 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните 

работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната 

площадка.
10.3. Условията и изискванията на документацията за обществената поръчка.
10.4. Предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, 

технически и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

10.5. Действащи норми по здравословни и безопасни условия на труд.

10.6. Действащите нормативи по опазване на околната среда и водите.

10.7. Правилата за движение по пътищата.

10.8. Правилата за противопожарна безопасност.

10.9. Общите условия за извършване на строителни работи.

10.10. Методическите указания на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (както и със 
заповедите на ПРОЕКТАНТА и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР в заповедната книга, в случаите, в 

които те са нормативно изискуеми).

10.11. Правилата по техническа безопасност, хигиена на труда.

11. Да уведоми незабавно органите по пожарна безопасност и спасяване и по безопасност на 

движението за началото и срока на строителството по съответните пътища, които се 

разкопават.

12. Да осигури материали, детайли, конструкции, съоръжения, както и всичко друго, необходимо

за изпълнение на договора. Материалите се доставят със сертификат за качество на 

вложените материали._________________ _________________________________________
\
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13. Да осигури за своя сметка всички необходими съоръжения и техническо оборудване, нужни 

за изпълнение на поетите задължения по този договор.

14. Да вложи при строителството качествени материали, съоръжения, конструкции и изделия, 

отговарящи на техническите изисквания към строителните продукти съгласно 

Методическите указания по изпълнение Националната програма за енергийна ефективност 

иа многофамилните жилищни сгради и Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 

325/06.12.2006г. /обн., ДВ бр. 106 от 2006г./. Съответствието се удостоверява по реда на 

същата наредба.
15. Да обезпечи необходимото за работата му техническо оборудване.
16. Да състави необходимите актове и протоколи по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./ (в случаите, в които те са 

нормативно изискуеми).
17. Да заведе дневник за обект /заповедна книга за строежа -  прошнурован/а, прономерован/а и 

узаконен/а, който/която да е на разположение на всички контролни органи при поискване 

през целия срок на изпълнение на договора.
18. В случаите, в които е необходимо, да осигури за своя сметка от съответните инстанции 

всички разрешителни или други документи, свързани с осъществяване (или спиране) на 

строителството.

19. Преди започване на строителството да вземе необходимите мерки за осигуряване на 

безопасността, като направи ограждения и прелези, постави предупредителни знаци, 

указания за отбиване на движението и други.

20. Да вземе необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на заварени подземни и 

надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, декоративни дървета и 

Други.

21. Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за откритите по време на изпълнението подземни и надземни 
мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри. Такива 

мрежи и съоръжения се закриват само след като се заснемат по установения ред.

22. Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и най-близкия исторически музей при разкриване на 

археологически находки.
23. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представителите на лицата, упражняващи строителен и 

авторски надзор, възможности за извършване на контрол по изпълнението на работите на 

обекта.

24. Да съгласува всички промени, наложили се по време на строителството, с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

25. Да изпълни и да се придържа стриктно към инструкциите и насоките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 

всички въпроси, засягащи или имащи отношение към работите, независимо дали са 

упоменати в договора или не.
26. При спазване на разпоредбите на настоящия договор и при условията на обоснована 

необходимост, пряко свързана с изпълнението на предмета на поръчката, по писмено 

нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извърши промяната/замяната във видове и/или количества 

работи и/или материали.
27. Да отстрани в договорените срокове за своя сметка всички некачествени работи, грешки и 

недостатъци, забелязани по време на строителството или причинени при изпълнение на 

договорените строителни и монтажни работи.

28. Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността за приемане на обекта и за съставяне на 

съответната документация.
29. Да изготви своевременно по време на изпълнение на обекта и предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване всички изискуеми документи, доказващи изпълнените 

строителни и монтажни работи.

30. В приложимите случаи - да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и 

съответните служби и експлоатационни дружества за извършени СМР, които подлежат на 

закриване/засипване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. 

След съставяне на двустранен акт обр. 12, проверка, че определената линия на застрояване и 

другите условия и изисквания по изпълнението на строителството са спазени, мрежите и
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съоръженията са заснети и нанесени в съответните специализирани карти и регистри по чл. 

115, ал. 4 от ЗУТ, се дава писмено разрешение за закриването/засипването им.

31. Да не изпълнява СМР извън договорените - в противен случай тези СМР ще бъдат за негова 

сметка.
32. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност 

от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл. 11.
33. Да извършва строителните и монтажни работи при строго спазване изискванията на Наредба 

№ 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и 

социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, 
бр. 37 от 4.05.2004 г./, Правилника по безопасност и здраве и всички други нормативни 

документи, свързани с изпълнението на СМР.
34. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите, да осигурява опазване на дърветата и 

площите. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

35. Преди приемателната комисия да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, 

излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.
36. Да охранява обекта по чл.1, ал.2 за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
37. При приемането на обекта по чл.1, ал.2 да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и 

документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в 

изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да задържи копия от тези документи и 

материали, но няма право да ги използва за цели, несвързани с договора без изричното 

писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

38. Да не разпространява по какъвто и да е начин пред трети лица собствена или служебна 

информация, станала му известна при и/или по повод изпълнението на договора, без 
изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получателя.

39. Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 
договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от 

съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от настъпването им.

40. Да полага грижите на добър стопанин за съхранението и опазването на всички намиращи се 

при него оригинали на документация, като носи материална и административна отговорност 

за всички последствия при загубването или погиването на такива документи.

41. Да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на 

договора, като частни и поверителни и да не ги разкрива без предварително писмено 

съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ освен ако това е необходимо за целите на изпълнението на 
договора или е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по силата на нормативен акт или по искане 

на компетентен орган.

42. Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред 

трети лица, каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негови служители или 

контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор, както и да 

не консултира трети лица извън ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по въпроси, свързани с изпълнението на 

дейностите по настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези 

действия от всяко лице от екипа си и ако е приложимо - от подизпълнителите си.

43. Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с 
извършваните дейностите, предмет на настоящия договор, в това число: да води точна и 

редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на договора, 

използвайки подходяща електронна система за документация, която да е неразделна част от 
текущата счетоводна система на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или допълнение към тази система. 

Счетоводните отчети и разходите, свързани с договора, трябва да са в съответствие с 

изискванията на общностното и националното законодателство и да подлежат на ясно 

идентифициране (отделна счетоводна аналитичност) и проверка.

44. Да гарантира, че данните, посочени в документи за плащане, финансовите отчети и

техническите доклади (междинни и окончателен), ако е приложимо, отговарят на тези в 

счетоводната система и са налични до изтичане на сроковете за съхранение на 

документацията. При подаване на документи за плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя и 

извлечение от счетоводната си програма за разходите, включсшизшлашанет__________
Mercber of C:SO Fodrtrcibn \
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45. Да съхранява оригиналите на документите (технически и финансови), свързани с 

изпълнението на договора в отделно досие. Документите в досието трябва да са 

картотекирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за точното им местонахождение. При наличие на партньори и 

подизпълнители, те съхраняват оригиналите на всички документи, свързани с изпълнението 

на дейностите по проекта, за които са отговорни в досие по проекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

съхранява в досието заверени от партньорите и подизпълнителите копия на тези документи.

46. Да съхранява документацията и материалите, получени или изготвени във връзка с 

дейностите по договора.
47. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко 

приемливо време до документацията, свързана с изпълнението на договора, за извършване на 
проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това.

48. Да осигури достъп до документацията, която се държи и/или съхранява от подизпълнителите, 

в случай на използване на подизпълнители за изпълнение на договора.
49. Да определи един или няколко служители с подходяща квалификация и опит, пряко 

ангажирани с изпълнението на договора, които да присъстват при извършването на 

проверките и да оказват съдействие на проверяващите лица.
50. Да оказва съдействие на националните и европейските съдебни, одитни и контролни органи, 

извършващи проверки, за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното 

и националното законодателство за извършване на проверки, инспекции, одит и др. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, партньорите и подизпълнителите му осигуряват достъп до помещенията и 

до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление и 

изпълнение на договора.

51. Да изпълни мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място по 

предходната точка.

52. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора.

53. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да 
уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да 
предизвика подобен конфликт.

54. Да пази доброто име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по никакъв начин -  с действия, думи или 

бездействия, да не уронва неговия престиж.

55. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, 

недостатъци, некачествено извършени СМР и др., констатирани по време на строителството 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или СТРОИТЕЛНИЯ/АВТОРСКИЯ НАДЗОР и при приемането им.

56. Да уведоми незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални 
повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за повреди на 

водопроводи, топлопроводи или газопроводи - да уведоми незабавно и хигиенно- 

епидемиологичните и органите по пожарна безопасност и спасяване.
57. Да съхранява екзекутивната документация и нейното изработване, когато от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с договор не е възложено на друг участник в строителството, както и за 

съхраняването на другата техническа документация по изпълнението на строежа.

58. Да съхранява и предоставя при поискване от останалите участници в строителството или от 

контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от 
ЗУТ и актовете и протоколите, съставени по време на строителството.

59. При извършването на дейностите предмет на договора, да спазва изцяло Постановление № 

18/02.02.2015 г. на Министерски съвет на Република България за приемане на Национална 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и 

реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълнява задълженията си самостоятелно или съвместно с един или повече 

подизпълнители, ако такива са предвидени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като независимо от 
използването на подизпълнители единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на договора.

2. Да не възлага изпълнението на една или повече от дейностите по договора на лице, което не е

подизпълнител съгласно_офертата па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ._________  . , ----------
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3. Да не сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, 

ал. 1 или 5 от ЗОП.
4. Да не заменя посочен в офертата подизпълнител освен в изрично предвидените в закона 

случаи.
5. В срок до 3 /три/ календарни дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен 
подизпълнител съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да изпрати оригинален екземпляр от 

договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства за 

спазване на нормативните изисквания.
6. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по договора/ите за 

подизпълнение.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи изпълнение на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

съгласно условията на настоящия договор.
Чл.15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на работници и други 
лица, при изпълнение на всички видове работи и дейности на обекта съгласно действащите 

норми.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от 

свои виновни действия или бездействия.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прави всичко необходимо по време на строителството да не допусне 

повреди или разрушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта.

(4) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то 

възстановяването им е за негова сметка.

Чл.16. Ако за целите на изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва 

взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и 

сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в 

Република България.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ.

Чл.17. (1) Гаранцията за добро изпълнение на договорените работи, включително гаранцията за 

качеството на извършените работи, е в размер на 5% /пет на сто/ от общата стойност на договора 

без ДДС, съставляваща сума в размер на 10 628.00 лева / словом десет хиляди шестстотин 

двадесет и осем лева/.

(2) Гаранцията по предходната алинея е представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на 

парична/банкова гаранция.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на гаранцията за изпълнение от банкова в 
парична, като предходната гаранция се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 5 /пет/ 

календарни дни от предоставянето на новата форма на гаранция.

(4) В случай на предстоящо изтичане на срока на валидност на гаранцията за изпълнение на 

договора -  при учредена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предприема, за своя сметка, действия за нейното удължаване в срок, необходим за осигуряване 

на непрекъснатост на валидност на банковата гаранция дори и без да е налице изрично писмено 

искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) Когато изпълнението на договора не е приключило, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документа 

за удължаване на срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение -  при учредена в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция, в срок до 10 (десет) дни преди изтичането на срока 

й на валидност. При непредставянето на този документ в посочения срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да спре изпълнението на Договора до представянето на документ за валидна банкова 

гаранция за изпълнение. За времето, през което изпълнението е спряно на това основание, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за забава съгласно разпоредбите на Договора.

(6) При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение гаранцията 

за изпълнение се освобождава в срок до 01.01.2017 г., при условие, че за този срок не са се 

проявили скрити дефекти, свързани с качеството на извършваните работи или с качеството на 

вложените материали, без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) В случай на забавено, некачествено., днедълно..лди лошо изпълнение . на _ договора
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение до максималния й размер.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото 

изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентния съд -  до 

разрешаване на спора от компетентния съд.
(9) Освобождаването на гаранцията за добро изпълнение не отменя задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на констатираните забележки в гаранционните срокове, 
вследствие на некачествено изпълнени строителни работи. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци.

Чл.18. (1) Преди извършването на авансовото плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя безусловна 
и неотменяема банкова гаранция, покриваща 100% (сто процента) авансовото плащане, дължима 

при първо поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил 

задължението си за възстановяване на получено авансово плащане.

(2) С банковата гаранция за авансово плащане банката гарант се задължава да извърши 

безусловно плащане при първо писмено искане от община Смолян, съответното сдружение на 

собствениците на сградата или Българската банка за развитие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

е изпълнил задължението си за възстановяване на полученото авансово плащане по договора за 

изпълнение.

(3) Гаранцията за авансово плащане се освобождава изцяло с изплащане на окончателното 
плащане до 01.01.2017 г..

Чл.19. (1) Гаранционните срокове, за изпълнение на всички строителни и монтажни работи 

/СМР/ са не по -  кратки от определените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и 

появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове съгласно предходната алинея 1.

(3) Гаранционните срокове текат за строителния обект по чл.1, ал.2 от деня на въвеждането му в 

експлоатация.

(4) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок от установяването им.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отстрани за своя сметка 

появилите се недостатъци и дефекти в гаранционните срокове в 30-дневен срок от получаване на 

известието по предходната алинея.

(0  Задълженията по предходните алинеи се запазват и ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предостави 

отделни части или целия обект по чл.1, ал.2 на трети лица.

(7) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани дефектите съгласно условията по ал.5, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛБШТЕЛЯ, за което 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира и неустойка при условията на раздел XI от 

настоящия договор.

Чл.20. (1) При завършване на обекта по чл.1, ал.2 или отделни етапи съгласно приложената 

техническа документация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена покана да 

направи оглед и да приеме извършената работа.
(2) Приемането на изпълнените строителни и монтажни работи на обекта по чл.1, ал.2 се 

извършва с протокол/акт обр. 19 за извършени строителни работи, подписан от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващите СТРОИТЕЛЕН И АВТОРСКИ НАДЗОР на 

обекта, в който се посочва дали обектът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект, 

заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и 

условията на настоящия договор, и се описва извършената работа: количеството на строителни 

работи, качеството на извършена работа и вложените материали, монтираните съоръжения, 

няпичието ня. нелостатътти и срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, както и

VIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

IX. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА.
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дали е спазен срокът за изпълнение, към който протокол се прилагат сертификати за качество на 

използваните материали, отчет за действително извършените разходи за изпълнение на 

строителните работи, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващите 
СТРОИТЕЛЕН И АВТОРСКИ НАДЗОР на обекта, сметка за изплащане на строителни работи, 
подписана и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Когато за обекта или отделни негови части са предвидени изпитания, приемането се 
извършва след успешното им провеждане.
(4) Количеството на изпълнените строителни и монтажни работи и замерването им се извършва 

съгласно нормативните изисквания.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обект по чл.1, ал.2 или отделни работи по 

него, ако открие съществени недостатъци.

(6) Некачествено извършените работи извън установените изисквания и нормативи се поправят 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка след съставяне на протокол за некачествено извършени 
работи, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.
(7) До отстраняването на недостатъците по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
задържи плащането на дължимата сума.
Чл.21. Протоколите и актовете по чл.20, ал.2 се съставят независимо от протоколите и актовете, 
които се съставят съгласно Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Наредба № 3 от 
31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от 
министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. 
Чл.22. За окончателно предаване на обекта по чл.1, ал.2 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита моментът 
на въвеждането му в експлоатация, респ. издаване на разрешително за ползване.

X. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл.23. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. С изтичане срока на договора.
2. Преди изтичане срока на договора:

2.1. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено.
2.2. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
2.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10 

(десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. В този 
случай страните подписват в 10-дневен срок от датата на получаване на писменото 
предизвестие, двустранен споразумителен протокол за уреждане на финансовите им 

взаимоотношения към момента на прекратяването.
2.4. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забавяне на 

строителството на обекта по чл.1, ал.2 с повече от 10 /десет/ календарни дни.
2.5. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при констатирано текущо некачествено изпълнение 

обхващащо над 5 % от извършените СМР.
2.6. При настъпване на съществени промени във финансирането на обществената поръчка, 

предмет на настоящия договор, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 
могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с едностранно писмено 
уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата.

2.7. При констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на едностранно 

писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.8. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при установени от Държавен контролен 

орган груби нарушения на нормативната уредба от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.9. При наличието на други предпоставки в съответствие с изискванията на действащото 

националното законодателство.
(2) При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа 

гаранцията за изпълнение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на обекта в съответствие

с разпоредбите на ЗОП да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той 

е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените до момента на отказа 

работи.__________________________________________________________________________
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(4) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи предаването на обекта с повече от 10 дни 
или няма да извърши строителните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното 
качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай той заплаща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му 
бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да претендира обезщетение.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 15 /петнадесет/ дневно писмено 
предизвестие, когато след сключването на договора е доказано, че при провеждането на 
процедурата за избор на изпълнител на настоящия договор или при изпълнението на задължения 
по него са допуснати съществени нарушения на законодателството в областта на обществените 
поръчки.

XI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ.

Чл.24. (1) При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи 
на другата обезщетение за причинени вреди при условията на настоящия договор и българското 
гражданско и търговско законодателство.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение 
иа договорните си задължения.
Чл.25. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и 
пропуски, както и в резултат от некачественото СМР или неспазване на сроковете, са за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.26. При неспазване на срок по чл.11 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от общата стойност по чл.2, ал.1 за всеки 
просрочен ден, но не повече от 15 % от същата стойност.
Чл.27. (1) При виновно некачествено извършване на строителните работи, освен задължението 
за отстраняване на дефектите и другите възможности предвидени в чл. 265 от ЗЗД, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 15% /петнадесет на сто/ от стойността на 
съответните некачествено извършените работи по чл.2, ал.1.
(2) Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни 
лица от Община Смолян, и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на строителните работи или в 
гаранционните срокове по чл. 19 не бъдат отстранени в договорения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ петорния размер на направените за отстраняването им разходи, както 
и претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.
Чл.28. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ същия дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва, но не повече от 15% /петнадесет на сто/ от стойността на 
договора, освен в случаите по настоящия договор, когато е налице липса на финансиране.
Чл.29. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на 
виновната страна.
Чл.30. (1) При прекратяване на договора по чл.23, ал.2, т.2.1 или 2.2 страните не си дължат 
неустойки.
(2) При прекратяване на договора по чл.23, ал.2, т.2.3 или 2.9 виновната страна дължи неустойка 
в размер на 15% /петнадесет на сто/ от стойността на договора, а ако това е ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ - и 
връщане на авансово получените по договора суми.
(3) При прекратяване на договора по чл.23, ал.1, т.2.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи иа 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% /нула цяло и пет десети на сто/ от общата цена по 
чл. 2, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 15% /петнадесет на сто/ общо от стойността 
на договора, както и връщане на авансово получените по договора суми.
(4) При прекратяване на договора по чл.23, ал.1, т.2.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 15% /петнадесет на сто/ от стойността на съответнте 
некачествено извършените работи по чл.2, ал.1, както и връщане на авансово получените по 
договора суми.
(5) При прекратяване на договора по чл.23, ал.1, т.2.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви,
неустойки и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а само извършените и неразплатени 
дейности и строителни работи, доказани със съответните документи! фактури. ______
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(6) При прекратяване на договора по чл.23, ал.1, т.2.7 и 2.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 15% /петнадесет на сто/ от стойността на договора и 
връщане на авансово получените по договора суми.
Чл.31. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и/или като 
резултат от нискокачествено строителство и неспазване на условията на настоящия договор, ще 
бъдат възстановени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове 
работи, появили се в резултат на неправилна експлоатация.

ХИ. ОБШИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.ЗЗ. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за 
другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл.34. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена 
форма за действителност.
Чл.35. Е1ищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не 
води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.
Чл.36. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, 
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси 
неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните 
уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за 
решаване пред компетентния съд.

Настоящият договор се състави в 4 еднообразни екземпляра - 3 за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна нает от настоящия договор са следните приложения:
Приложение № 1: Техническо задание.
Приложение № 2: Техническо предложение и Ценово предложение, ведно с приложени към тях 
подробни количествено-стойностни сметки и анализни цени, от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НИКОЛАЙ т о д о р Ув  МЕЛЕЙ<Щ 
Кмет на община Смолян

МИТКО САВОВ ХДдфЙЕВ J
Управител на ”К О Б Ю Ш ^ $ д т /

ДИМИТЪР ДАНЧЕВ НАСТАНЛИЕВ
Директор на дирекция „ ФСДБ” на община Смолян *

*  Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от 
Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита наличните 
данни (ЗЗЛД)
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ОБЩИНА СМОЛЯН
MUNICIPALITY OF SMOLYAN

бул. България 12, 4700 Смолян, България
Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 

e-mail:obshtina smolyan@abv.bg, www.smolvan.bg

Книга VII

Образец 

Приложение № 2
До:Николай Мелемов
Кмета на община Смолян
гр. Смолян, бул. „България” № 12

ОТ: ,КОБРЕТИ 69 ЕООД

/наименование на участника/

със седалище и адрес на управление: гр.Смолян ул.“Кайнадина“№ 17 

регистриран Агенция по вписване Удостоверениеизх.№20150722115921/22.07.2015г.,
/данни за регистрация на участника/

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава : 203632313 , 
представляван от Митко Савов Хаджиев ,

/трите имена/
в качеството му на : Управител ,

/длъжност или друго качество/

Т Е Х Н И Ч Е С К О
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за

участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена 
поръчка за „СТРОИТЕЛСТВО” по смисъла на чл.З, ал.1, т.З от ЗОП с наименование: 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН“, което техническо предложение се отнася за: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - 2: 
Блок 40 вх.Б ул.Кокиче 7

Забележка: Участникът посочва обособената позииия. за която се отнася

техническото му предложение.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата 

техническа оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на 

обществената поръчка:
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1. Обществената поръчка ще изпълним под ръководството и чрез лицата, поименно 

изброени и с квалификация - в съответствие със списъка по образец съгласно приложение 

№ № 1 2  от документацията за участие.

2. Промяна на квалифицираните ръководни и технически лица, включително тези 

отговарящи за контрола на качеството и отговорните за цялостното изпълнение на поръчката 
по предходната точка ще извършваме на наш риск относно качеството и срока за 
изпълнение.

3. Срокът за цялостно изпълнение на строителството по настоящата обособена 

позиция е: до 01,12.2016г. /първи декември две хиляди и шестнадесета година/, като той 
започва да тече считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

4. Гаранционните срокове на всички изпълнени строителни и монтажни работи 
/СМР/, за обособената позиция, за който участваме са съгласно минимално определените 

съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.

5. Запознати сме с предвидените условия на поръчката и начин на плащане.

6. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата 
до изтичане на срока на договора.

7. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за 

изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, 

което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.

8. Заявяваме, че сме запознати със състоянието на обекта, условията и рисковете, 

свързани с финансирането, строителството, както и всички документи, включени в книжата и 

приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

16.05.2016г

ПОДПИС

ПЕЧАТ

/ Митко Хаджиев/ 

/У правител/
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ОБЩИНА СМОЛЯН
MUNICIPALITY OF SMOLYAN

бул. България 12, 4700 Смолян, България
Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 

e-maiI:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolvan.bg

Книга VII

Образец 
Приложение № 3

До:
Кмета на община Смолян
гр. Смолян, бул. „България” № 12

от: КОБРЕТИ 69 ЕООД,
/наименование на участника/

със седалище и адрес на управление: гр.Смолян ул.“Кайнадина „№17 

регистриран Агенция по вписване Удостоверение изх.№20150722115921/22.07.2015г.,
/данни за регистрация на участника/

ЕИК/БУЛСТАТ 203632313, 
представляван от Митко Савов Хаджиев,

/трите имена/
в качеството му на Управител

/длъжност или друго качество/

регистрация по ДДС у4кт за регистрация по ЗДДС№210421500014745/30.07.2015г.

/данни за регистрация по ДДС на участника/

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „СТРОИТЕЛСТВО” по 

реда на Глава V от ЗОП -  чрез открита процедура с прилагане на опростени правила, с
предмет:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 
МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН“, което ценово предложение се отнася за: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 :
Блок 40 вх.Б ул.Кокиче №7

Забележка: Участникът посочва обособената позииия, за която се отнася иеновото му

предложение.

Member Ot CISC» Federation ч
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с 

изискванията Ви, заложени в техническото задание на настоящата поръчка и документацията 
за участие.

2. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата 

до изтичане на 180 /сто и осемдесет/ календарни дни включително от датата, която е 
посочена за дата на получаване на офертата.

3. Общата цена за изпълнение на дейностите /СМР/, предмет на настоящата обособена 
позиция, в съответствие с условията на процедурата, която предлагаме, е:

212 559,80 /словом: Двеста и дванадесет хиляди петстотин петдесет и девет лева и 
осемдесет стотинки/ без ДДС,

При формиране на единичните цени за отделните видове строителни и монтажни 

работи, включително допълнително възникнали и непредвидени работи, декларираме, че ще 
следваме следните ценови показатели, като ценообразуващи:

1.

Средна часова ставка

(Минималното часово заплащане не може да бъде по-малко от 
минималния месечен размер на осигурителния доход по основни 
икономически дейности и по квалификационни групи, дадени в 
приложение към Закона за бюджета на държавното обществено

осигуряване)

4,50 лева/час

2. Допълнителни разходи за труд 100 %

3. Допълнителни разходи за механизация 15 %

4. Доставно - складови разходи 12 %

5. Печалба 12 %

6. [други по преценка на Възложителя/Участника] -

Посочената обща стойност в настоящата точка 3 включва всички разходи по 

изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително разходи за мобилизация, 

възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с работата на екипа ни, плащания 

към подизпълнителите, осигуряване на офис, оборудване, консумативи, проверки, изпитване, 
поддържане, обслужване и отстраняване на скритите недостатъци и появилите се в 

последствие дефекти в гаранционните срокове, изготвяне на строителна документация, 

извършени работи, труд, вложени материали, механизация, гориво, транспорт, енергия, 

складиране и други подобни, както и непредвидени разходи и печалба.

4. При условие че бъдем избрани за изпълнител на настоящата обществена поръчка, 

ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция за изпълнение на 

задълженията по договора в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.

5. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще 

сключим договор по приложения в документацията образец и в законоустановения срок. 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до 

изтичане на срока на договора.

л л отьяг  or OS<S fodoro lio
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6. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за 
изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, 
което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.

7. Заявяваме, че сме запознати със състоянието на обекта, условията на финансиране, 

строителството, както и всички документи, включени в книжата и приемаме да изпълним 

всички задължения, произтичащи от обявените условия.

Приложения:

1. Остойностена количествена сметка за обекта /остойностява се Количествената 

сметка по съответната обособена позиция, съдържаща се в документацията за 
обществената поръчка/.

2. Анализни цени.

16.05.2016г.

ПОДПИС

ПЕЧАТ

/Митко Хаджиев/ 

/У правител/

RINA.
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КО Л И Ч ЕС ТВ ЕН О  - С ТО Й Н О С ТН А  СМ ЕТКА

РЗП: 1601,00 т 2

No

по

ред

О писание на допусти м и те  дейности  / СМР

К-во

Ед. общо за 

мярка сградата 

отИРП

Ед. цена
в л в  без 0бц<а Чена 
п п г  в лв. без

™ “ ° Т ДДС отИРП

/. Подмяна на дограма

1
Демонтаж и изхвърляне на съществуваща дървена и 

метална дограма
т 2 121,00 12,60 1524,60

2

1.Г

Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, 

с едно ниско емисионно вътрешно стъкло, с коефициент 

на топлопреминаване <1.70 W/m2K, пет камерна - по 

спецификация

Съпът стващи ст роително-монтажни работи,

т 2 121,00 257,65 31175,65

3

свързани с подмяна на дограма

Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова 

шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой)
т  250,43 21,24 5319,23

4
Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен 

перваз ширина до 30 см.
т  135,45 32,51 4403,63

5
Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен 

перваз
т  80,00 26,24 2099,20

6
Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна 

врата
бр. 1,00 107,97 107,97

7

Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, 

с коефициент на топлопреминаване <1.70 W/m2K, по 

спецификация - външна врата сутерен

т 2 1,90 357,50 679,25

8
Сваляне на постна боя и грундиране по стени и тавани 

на стълбище и коридори
т 2 365,24 4,76 1738,54

9 Гипсова шпакловка по стени и тавани т 2 73,05 10,71 782,37

10

Боядисване шпакловани стени около прозорци с цветен 

латекс, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни п- 

ки

т 2 273,24 13,42 3666,88

11
Блажна боя по варови и гипсови мазилки двукратно - по 

цокли на стълбища и площадки
т 2 92,00 7,24 666,08

12
Демонтаж и изхвърляне на стари и монтаж на нови 

осветителни тела - луминесцентни
бр. 15,00 62,52 937,80

II. Топлинно изолиране на външни стени

1
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на 

топлоизолационна система по фасади и тераси
т 2 550,00 3,08 1694,00

2

Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип 

EPS, 6=5 см. и с коеф. на топлопроводност А=0,035 

W /m K (вкл. лепило, арм. мрежа, циментова шпакловка, 

ъглови профили, крепежни елементи и водокапи) в/у 

външни стени

т 2 557,27 49,64 27663,02

3

Доставка и монтаж на тополоизолационна система по 

страници на прозорци, тип XPS, 5=2.0 см, ширина 15 см., 

коеф. на топлопроводност А=0,035 W /m K (вкл. лепило, 

арм. мрежа, циментова шпакловка, ъглови профили, 

крепежни елементи и водокапи)

т 2 50,00 48,03 2401,50

4

Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка 

(съгласно цветен проект) по външни стени, включително 

грундиране

т 2 607,27

.

35,77 21722,15

Стр. 1 от 5



II-C

Съпът стващи ст роително-монтажни работи, 

свързани с топлинното изолиране на външни

стени

5 Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле гп2 863,64 7,05 6088,64

6
Циментова шпакловка по мазилка на съществуваща 

топлоизолация (вкл. арм. мрежа, циментова шпакловка, п 

ъглови профили и водокапи)
п2 115,00 14,86 1708,90

7
Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка 

(съгласно цветен проект) по съществуваща п 

топлоизолация, включително грундиране

п2 115,00 35,77 4113,55

8 Очукване на мазилка по стрехи пп2 68,00 5,04 342,72

9 Изкърпване вароциментова мазилка по стрехи пI 2 68,00 17,39 1182,52

10
Циментова шпакловка по мазилка на дъна на тераси и 

стрехи (вкл. арм. мрежа, ъглови профили и водокапи)
I 2 110,00 14,86 1634,60

11
Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка 

(съгласно цветен проект)по мазилка на тавани, дъна на п 

тераси
I 2 110,00 35,77 3934,70

12
Демонтаж и изхвърляне на дървени дъски от стари

бал конски парапети п
I 2 40,50 4,64 187,92

13

Изграждане на външна повърхност на нови плътни 

парапети с EPS 5см. (вкл.крепежни елементи, 

циментова шпакловка с мрежа, лепило и водокапи) - по п 

детайл

I 2 40,50 49,64 2010,42

14
Обзиждане отвътре с газобетон 10 см. (вкл.циментова 

шпакловка) п
I2 40,50 42,28 1712,34

15

Направа на нов хоризонтални и вертикални стб. пояси 

10/Н=15 см., арм: c4N 6 ,5  и стремена N5 през 10 см., п 

вкл. анкери 4N10 х 40 см.
п' 48,00 31,66 1519,68

16

Надграждане на нов плътен парапет с нов стоманен 

парапет с Н=1.05 до 1.15 м. от КГП - ръкохватка Ф60, 

стойки ФЗО и хор. пръчка ФЗО, вкл. антикорозионен грунд п 

и два пласта алкидна боя

1' 30,00 112,67 3380,10

17

Надграждане на същ. плътен парапет с нов стоманен 

парапет с Н=1.10 до 1.15 м. от КГП - ръкохватка Ф60, 

стойки ФЗО и хор. пръчка ФЗО, вкл. антикорозионен грунд п 

и два пласта алкидна боя

1' 7,00 112,67 788,69

18
Направа на шапки по бордовете на балконите - по 

детайл (включва случаите по детайли А и Б)
V 43,00 52,68 2265,24

19

Направа на каменна облицовка на цокъл, подобен на 

съществуващия, вкл. мразоустойчиво лепило и горещо гг 

поцинкована мрежа (an. 12, ет.1, кота +/-0,00)

I2 8,30 82,19 682,18

20
Демонтаж, преместване и монтаж външни тела на -  

климатици
Р 7,00 120,96 846,72

21

ш

Доставка и монтаж на водооткапващ профил на

външния ръб на стрехата върху топлоизолационната п

система.

V

III.

1

/ оплинно изолиране на поо

Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип 

EPS, 6=5 см. с коеф. на топлопроводност А<0,035 W /m K 

(вкл.лепило, арм. мрежа, циментова шпакловка, ъглови 

профили, крепежни елементи и водокапи) по еркери

I2 45,00 49,64 2233,80

2
Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка 

(съгласно цветен проект) по еркери, вкл. грундиране
I2 45,00 35,77 1609,65

3

Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип 

EPS, 6=5 см. и с коеф. на топлопроводност А<0,035 

W /mK (вкл. лепило, арм. мрежа, циментова шпакловка, 

ъглови профили и крепежни елементи) сутеренна плоча

I2 113,91 49,64 5654,64

Стр. 2 от 5



т-с
Съпът стващ и ст роително-монтажни работи,

свързани с топлинно изолиране на под

4
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди 

монтаж на топлоизолационна система по еркери
т 2 45,00 3,08 138,60

IV. Топлинно изолиране на покрив

1

Доставка и полагане на топлинна изолация от каменна 

вата на рула с плътност 24 кг./мЗ, дебелина 12 см., с 

коефициент на топлопроводи мост А<0,04 W m /2K по 

покрив и покрив над входа

т 2 313,64 27,77 8709,68

2 Доставка и монтаж пароизолация PVC фолио т 2 313,64 1,92 602,18

3
Доставка и полагане на специализирана 

хидроизолационна мушама
т 2 313,64 3,56 1116,55

4
Доставка и монатж на дървени ребра със сечение 

6x12 см. през 60 см.
m3 3,20 815,36 2609,15

5

II/ п

Топлинна изолация от XPS, 6=5 cm, с коеф.на 

топлопроводност А<0,035 W /m K (вкл.лепило, арм. 

мрежа, циментова шпакловка, ъглови профили и 

крепежни елементи) - тавани на остъклени балкони

Съпът стващ и строително-монтажни работи,

т 2

..

15,00 49,64 744,60

1УШ\+

6

свързани с топлинно изолиране на покрив

Демонтаж и изхвърляне на стара и монтаж на нова 

летвена скара по покрив (хор. летви 4/5 см. и 

контралетви 5/5 см.)

т 2 345,00 11,45 3950,25

7
Демонтаж и монтаж на стари бет. сиви керемиди за 

препокриване на скатния покрив - 70%
т 2 219,55 16,55 3633,48

8
Демонтаж и изхвърляне на стари и монтаж на нови бет. 

сиви керемиди за препокриване на скатния покрив - 30%
т 2 94,09 34,86 3280,01

9

Доставка и монтаж на нови капаци на керемиди на сух 

монтаж, вкл. водеща летва, монтажни профили, скоби, 

крепежни елементи и гъвкави обшивки

т ' 46,00 15,89 730,94

10

Възстановяване на бетонови шапки по комини и направа 

на шапки от ламарина с полиестерно покритие над 

отворите

бр. 7,00 209,57 1466,99

11

Нова цветна силикатна мазилка по комини (вкл. 

циментова шпакловка с мрежа, грунд и изкърпване на 

старата мазилка)

т 2 18,00 47,72 858,96

12

Демонтаж и изхвърляне на стара, заготовка и монтаж на 

нова обшивка от ламарина с полиестерно покритие по 

бордове, капандури, около комини, обшивка на челни 

дъски и други, вкл. крепежни елементи, летви и 

аксесоари

т 2 65,00 41,46 2694,90

13

Демонтаж и изхвърляне на стари, изработка и монтаж 

нови на водосточни казанчета от от ламарина с 

полиестерно покритие

бр. 10,00 56,50 565,00

14

Демонтаж и изхвърляне на стари, заготовка и монтаж на 

нови водосточни тръби от ламарина с полиестерно 

покритие, вкл. крепежни елементи и аксесоари

т 122,73 19,14 2349,00

15

Демонтаж и изхвърляне на стари, заготовка и монтаж на 

нови висящи олуци от ламарина с полиестерно 

покритие, вкл. надулучни поли, крепежни елементи и 

аксесоари

т 85,00 20,44 1737,40

16 Доставка и монатж на нови челни дъски 3/20(25) см. т 91,70 11,59 1062,80

17

Метална табакера за ревизия на покрив 52/64см

- каса от алуминий и дърво

- крило от алуминий със стъклопакет

- гъвкави обшивки

- фиксатор за отворено положение

бр. 1,00 188,16 188,16

18
Почистване, натоварване на камион и извозване 

на строителни отпадъци на 10 км
т 3 25,00 30,30 757,50

Мълниезащитна инсталация 0,00

Стр. 3 от 5



19 Доставка и монтаж на прав съединител бр. 3,00 19,14 57,42

20 Доставка и монтаж на мълниеотвод - Н = 4м бр. 2,00 164,35 328,70

21 Доставка и монтаж на държатели бР. 20,00 4,47 89,40

22 Доставка и монтаж на AlMgSi ф8 m 55,00 14,80 814,00

23 Направа и монтаж на токоотводи поц.шина 25/3 m 64,00 8,37 535,68

24
Измерване на специфично съпротивление на 

заземителя, R<10 Q
бр. 4,00 157,95 631,80

25 Доставка и монтаж на поцинкована шина - 40 / 4 мм m 18,00 14,95 269,10

26 Доставка и монтаж комплектна заземителна уредба бр. 4,00 114,08 456,32

27 Измерване специфичното съпротивление на почвата чч 4,00 20,16 80,64

28 Изпитване съпротивление на заземител чч 4,00 20,16 80,64

V.
Препоръчителни СМР  - не влизат в общата сума 

на бюджета

1
Доставка и монтаж на плътна стоманена самозатваряща 

се пожарозащитна врата (м/у стълбищна клетка и 

избени, и тавански помещения) 90/200см - EI-90

бр. 6,00 702,91 4217,46

0 5ЩО ЗА СМР без ДДС: 193236,18

НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10% ОТ СМР: 19323,62

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА СМР БЕЗ ДДС:

ДДС:

_____________________________________ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА СМР С ДДС:

212559,80

42511,96

255071,76

УПРАВИ ..(М.Хаджиев)

Стр. 4 от 5



АНАЛИЗИ

Анализ *000000001

Премахване и изхвърляне на съществуваща дървена и метална

дограма

за 1 m2

т р у д р.н. цена коеф. СТ-СТ

РАБОТНИК II ст. ' ч.ч. 1.250 4.50 1.000 5.63 лв

5.63 лв

доп.р-ди 100.00% 5.63 лв

11.25 лв

д оп. р-д И (ВС.) 5.63 лв

печалба 12.00% 1.35 лв

ВСИ ЧКО: 12.60 лв

Анализ *000000002

Доставка и монтаж на FVC дограма сдвоен стъклопакет, 

петкамерна-по спецификаци

за 1 m2

МАТЕРИАЛИ р.н. цена коеф. СТ-СТ

1. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВА FVC ДОГРАМА m2 1.000 205.40 1.120 230.05 лв

230.05 лв

печалба 12.00% 27.61 лв

ВСИЧКО: 257.65 лв

Анализ *000000003

Вътрешно обръщане на дограма /в кл. циментов а шпакловка, ъгъл с 

мрежа и т.н./

за 1 м

ТРУД р.н. цена коеф. СТ-СТ

1. РАБОТНИК Iст. ч.ч. 0.680 4.50 1.000 3.06 лв

2. РАБОТНИ К1ст. ч.ч. 0.680 4.50 1.000 3.06 лв

6.12 лв

доп.р-ди 100.00% 6.12 лв

« 12.24 лв

МАТЕРИАЛИ

1. МАТЕРИАЛ ЗА ИЗКЪРПВАНЕ м 1.000 6.00 1.120 6.72 лв

6.72 лв

доп.р-ди (вс.) 6.12 лв

печалба 12.00% 2.28 лв



ВСИ ЧКО: 21.24 лв

Анализ *000000004

Демонтаж и монтаж на външен алуминиев подпрозоречн перваз с 

ширина 30 см.

за 1 м

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 0.350 4.50 1.000 1.57 лв

-■ 1.57 лв

доп.р-ди 100.00% 1.57 лв

3.15 лв

МАТЕРИАЛИ

1. АЛУМИНИЕВ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ м 1.000 23.00 1.120 25.76 лв

2. СИЛИКОН л. 0.009 12.00 1.120 0.12 лв

25.88 лв

доп.р-ди (вс.) 1.57 лв

печалба 12.00 % 3.48 лв

ВСИЧКО: 32.51 лв

Анализ *000000005

Доставка и монтаж на вътрешен FVC подпрозоречен перваз 

за 1 м

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст'

1. РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 0.350 4.50 1.000 1.57 лв

1.57 лв

ДОП.р-ДИ 100.00% 1.57 лв

3.15 лв

МАТЕРИАЛИ

1. ПВЦ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ м 1.000 18.00 1.120 20.16 лв

2. СИЛИКОН л. 0.009 12.00 1.120 0.12 лв

20.28- лв

доп.р-ди (вс.) 1.57 лв

печалба 12.00% 2.81 лв

ВСИЧКО: 26.24 лв

Анализ *000000006

Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна врата 

за 1 бр.



ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 2.000 4.50 1.00Q 9.00' лв

9.00 лв

доп.р-ди 100.00% 9.00 лв

18.00 лв

МАТЕРИАЛИ

АВТОМАТ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ВРАТА бр. 1.000 70.00 1.120 78.40 лв

78.40 лв

доп.р-ди (ВС.) 9.00 лв

печалба 12.00 % 11.57' лв

ВСИЧКО: 107.97 лв

Анализ *000000007

Доставка и монтаж на FVC дограма с двоен стъклопакет, с 

Ктп<1.70 W/m2K - по спе 

за 1 m2

МАТЕРИАЛИ р.н. цена коеф. ст-ст

ПВЦДОГРАМА СДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ- ДОСТАВКА И МОНТАЖ m2 1.000 285.00 1.120 319.20 лв

319.20 лв

печалба 12.00 % 38.30 лв

ВСИ ЧКО: 357.50 лв

Анализ 8417620000

Сваляне на постна боя и грундиране по стени и тавани на 

стълбища и коридори

за 1 m2

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. БОЯДЖИЯ II ст. (ТНС13/479-СТЪРГАНЕ НА СТАРА ПОСТНА БОЯ) ч.ч. 0.250 4.50 1.000 1.13 ЛВ

2. БОЯДЖИЯ I ст. (ТНС13/479-СТЪРГАНЕ НА СТАРА ПОСТНА БОЯ) ч.ч. 0.014 4.50 1.000 0.07- лв

3. РАБОТНИК Iст. ч.ч. 0.200 4.50 1.000 0.90 лв

2.09 лв

доп.р-ди 100.00% 2.09 лв

4.18 лв

МАТЕРИАЛИ

1. ГРУГД кг 0.070 0.90 1.120 0.07 лв

0.07 лв

доп.р-ди (ВС.) 2.09- лв

печалба 12.00 % 0.51 лв

ВСИЧКО: 4.76 лв



Анализ 8102132090

Гипсова шпакловка по стени и тавани

за 1 m2

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. IW\3A4 II ст. ч.ч. 0.250 4.50 1.000 1.13 лв

2. РАБОТНИК 1ст. " ч.ч. 0.180 4.50 1.000 0.81. лв

3. МАЗАЧ III ст. ч.ч. 0.589 4.50 1.000 2.65 лв

4.59 лв

доп.р-ди 100.00% 4.59 лв

9.17 лв

МАТЕРИАЛИ

1. ГИПС кг 1.430 0.22 1.120 0.35 лв

2. ВОДА m3 0.004 2.00 1.120 0.01 лв

0.36 лв

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА мсм 120.00 1.000 0.02 лв

0.02 лв

доп.р-ди 15.00 % лв

0.03 лв

доп.р-ди (вс.) 4.59 лв

печалба 12.00% 1.15 лв

ВСИЧКО: 10.71 лв

Анализ *000000008

Боядисване шпакловани стени около прозорци с цветен латекс - 

двукратно, вкл.гру 

за 1 m2

т р у д р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК II ст. ч.ч. 0.600 4.50 1.000 2.70 лв

2. РАБОТНИК Iст. ч.ч. 0.600 4.50 1.000 2.70 ЛВ

5.40 ЛВ

Доп.р-ди 100.00% 5.40 ЛВ

10.80 лв

МАТЕРИАЛИ

1. БОЯ ЛАТЕКСОВА кг 0.240 4.40 1.120 1.18 лв

1.18. лв

доп.р-ди (ВС.) 5.40 лв

печалба 12.00 % 1.44 лв

ВСИЧКО: 13.42 лв



Анализ 8102162040

Блажна боя по варови и гипсови мазилки двукратно - по цикли на 

стълбища и площа

за 1 m2

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. БОЯДЖИЯ IIIст. ч.ч. 0.112 4.50 1.000 0.50 лв

2. БОЯДЖИЯ IIст. ч.ч. 0.280 4.50 1.000 1.26 лв

3. РАБОТНИК Iст. ч.ч. 0.150 4.50 1.000 0.68 лв

2.44 лв

доп.р-ди 100.00% 2.44 лв

4.88 лв

МАТЕРИАЛИ

1. БОЯ БЛАЖНА кг 0.221 6.40 1.120 1.58 лв

1.58' лв

доп.р-ди (вс.) 2.44 лв

печалба 12.00 % 0.78 лв

ВСИЧКО: 7.24 лв

Анализ *000000009

Демонтаж, изхвърляне и монтаж на нови осветителни тела 

луминисцентни

за 1 бр.

т р у д р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК III ст. ч.ч. 0.450 4.50 1.000 2.02 лв

2. РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 0.450 4.50 1.000 2.02 лв

3. РАБОТНИК I ст. ч.ч. 1.320 4.50 1.000 5.94 лв

- 9.99 лв

доп.р-ди 100.00% 9.99 лв

19.98 лв

МАТЕРИАЛИ

1. ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО бр. 1.000 32.00 1.120 35.84 лв

35.84 лв

доп.р-ди (вс.) 9.99 лв

печалба 12.00% 6.70 лв

ВСИЧЮ: 62.52 лв

Анализ *000000010

Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на 

топлоизолационна система

за 1 m2



ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК Iст. ч.ч. 0.200 4.50 1.000 0.90 лв

0.90 лв

доп.р-ди 100.00% 0.90 лв

1.80 лв

МАТЕРИАЛИ

1. ГРУНД - ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ кг 0.250 3.40 1.120 0.95 лв

0.95 лв

доп.р-ди (вс.) 0.90 лв

печалба 12.00% 0.33 лв

ВСИ*-КО: 3.08 лв

Анализ *000000012

Доставка и монтаж на топлоизолационна система -EPS с деб.5 

см., включително мре

за 1 m2

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК 1ст. * ч.ч. 2.000 4.50 1.000 9.00. лв.

2. ИЗОЛАТОРДЖИЯ Шст. ч.ч. 1.500 4.50 1.000 6.75 лв.

15.75 лв.

доп.р-ди 100.00% 15.75 лв.

31.50 лв.

МАТЕРИАЛИ

1. ЛЕПИЛО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ кг 5.000 0.35 1.120 1.96 лв.

2. ДЮБЕЛИ FVC13CM. бр. 6.000 0.12 1.120 0.81 лв.

3. СТЪКЛОФИ БЪРНА МРЕЖА m2 1.120 0.83 1.120 1.04 лв.

4. ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС кг 3.000 0.78 1.120 2.62 лв.

5. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 5 СМ m2 1.020 5.60 1.120 6.40 лв.

12.83 лв.

доп.р-ди (вс.) 15.75 лв.

печалба 12.00 % 5.32 лв.

ВСИЧ<0: 49.64 лв.

Анализ *000000011

Доставка и монтаж на топлоизолационна система зпо страници на 

прозорци - XPS с

за 1 m2

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. ИЗОЛАТОРЧ4К I ст. ч.ч. 2.000 4.50 1.000 9.00 лв

2. ИЗОЛАТОРЧИК II ст. ч.ч. 1.500 4.50 1.000 6.75- лв

15.75 лв.



доп.р-ди 100.00% 15.75 лв

- 31.50 лв

МАТЕРИАЛИ

1. ЛЕПИЛО ЗА ФИБРАН кг 5.000 0.30 1.120 1.68 лв

2. FVC ЗАКРЕПВАЩ ЕЛЕМЕНТ бр. 6.000 0.13 1.120 0.87 лв

3. МРЕЖА СТЬКЛОФИ БЪР m2 1.120 0.83 1.120 1.04 лв

4. ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС кг 3.000 0.56 1.120 1.88 лв

5. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 2 СМ m2 1.030 5.12 1.120 5.91 лв

11.38 лв

доп.р-ди (ВС.) 15.75 лв

печалба 12.00% 5.15 лв

ВСИЧЮ: 48.03 лв

Анализ *000000013

Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка по външни 

стени, вкл.грундир

за 1 m2

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК !ст. ч.ч. 1.000 4.50 1.000 4.50 ЛВ

4.50 лв

доп.р-ди 100.00% 4.50 лв

9.00 лв

МАТЕРИАЛИ

1. СИЛИКАТНА МАЗИЛКА кг 3.000 6.60 1.120 22.18. лв

2. ГРУНД УНИВЕРСАЛЕН кг 0.200 3.40 1.120 0.76 лв

22.94 лв

доп.р-ди (ВС.) 4.50 лв

печалба 12.00% 3.83 лв

ВСИЧКО: 35.77 лв

Анализ*000000016

Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле 

за 1 m2

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 0.300 4.50 1.000 1.35 лв

2. РАБОТНИК IIIст. ч.ч. 0.300 4.50 1.000 1.35 лв

2.70 лв

доп.р-ди 100.00% 2.70 лв

5.40 лв

МАТЕРИАЛИ

1. ФАСАДНО СКЕЛЕ m2 1.000 0.80 1.120 0.90 лв



0.90 лв

доп.р-ди (ВС.) 2.70 лв

печалба 12.00 % 0.76 лв

ВСИЧКО: 7.05 лв

Анализ *000000017

Циментова илакловка по съществуваща топлоизолация, 

вкл.мрежаи ъглови профили и

за 1 m2

т р у д р.н. цена коеф. ст-ст

1. ИЗОЛАТОРЧИК II ст. ч.ч. 1.000 4.50 1.000 4.50 ЛВ

4.50 лв

доп.р-ди 100.00% 4.50 лв

9.00' лв

МАТЕРИАЛИ

1. МРЕЖА СТЪКЛОФИБЪР m2 1.120 0.83 1.120 1.04 лв

2. ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС кг 3.000 0.56 1.120 1.88 лв

3. ЪГЛОВИ ПРОФИЛИ м 1.000 1.20 1.120 1.34 лв

4.27 лв

доп.р-ди (ВС.) 4.50 лв

печалба 12.00% 1.59 лв

ВСИЧКО: 14.86- лв

Анализ *000000018

Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка по 

съществуваща изолация, вк

за 1 m2

ТРУД р.н. цена коеф.- ст-ст

1. РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 1.000 4.50 1.000 4.50 лв

4.50 лв

доп.р-ди 100.00% 4.50 лв

9.00 лв

МАТЕРИАЛИ

1. СИЛИКАТНА МАЗИЛКА кг 3.000 6.60 1.120 22.18 лв

2. ГРУНД УНИВЕРСАЛЕН кг 0.200 3.40 1.120 0.76 лв

22.94 лв

доп.р-ди (вс.) 4.50 лв

печалба 12.00% 3.83 лв

ВСИЧКО: 35.77 лв.



Анализ *000000014

Очукване на вънима вароциментова мазилка по стени и стрехи 

за 1 m2

ТРУД

1. РАБОТНИК 1ст.

доп.р-ди

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

р.н. цена коеф. ст-ст

0.500 4.50 1.000 2.25 лв

2.25 лв

100.00% 2.25 лв

4.50 лв

2.25 лв

12.00% 0.54 лв

5.04 лв

Анализ *000000015

Изкърпване на вароциментова мазилка по стени и стрехи 

за 1 m2

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК Пет. ... ч.ч. 0.780 4.50 1.000 3.51 лв

2. РАБОТНИК Iст. ч.ч. 0.650 4.50 1.000 2.92 лв

6.43 лв

доп.р-ди 100.00% 6.43 лв

12.87 лв

МАТЕРИАЛИ

1. ВАРОЦИ МЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18 m3 0.025 95.00 1.120 2.66 лв

2.66 лв

доп.р-ди (ВС.) 6.43 лв

печалба 12.00 % 1.86 лв

ВСИЧКО: 17.39 лв

Анализ *000000019

Циментова шпакловка по мазилка на дъна на тераси и стрехи, 

вкл.мрежаи ъглови пр

за 1 m2

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. ИЗОЛАТОРЧИК II ст. ч.ч. 1.000 4.50 1.000 4.50 лв

4.50 лв

доп.р-ди 100.00% 4.50 лв

9.00 лв

МАТЕРИАЛИ

1. МРЕЖА СТЪКЛОФИБЪР m2 1.120 0.83 1.120 1.04 лв



2. ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС кг 3.000 0.56 1.120 1.88 лв

3. ЪГЛОВИ ПРОФИЛИ м 1.000 1.20 1.120 1.34 лв

4.27 лв

доп.р-ди (вс.) 4.50 лв

печалба 12.00 % 1.59 лв

ВСИЧКО: 14.86 лв

Анализ *000000020

Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка по мазилка 

на тавани, дъна н

за 1 m2

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 1.000 4.50 1.000 4.50 лв

4.50 лв

доп.р-ди 100.00% 4.50 лв

9.00 лв

МАТЕРИАЛИ

1. СИЛИКАТНА МАЗИЛКА кг 3.000 6.60 1.120 22.18 лв

2. ГРУНД УНИВЕРСАЛЕН кг 0.200 3.40 1.120 0.76 лв

22.94 лв

доп.р-ди (вс.) 4.50 лв

печалба 12.00 % 3.83 лв

ВСИЧКО: 35.77 лв

Анализ 8418730000

Демонтаж и изхвърляне на дървени дъски от стари балконски

парапети

за 1 m2

т р у д р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 0.230 4.50 1.000 1.04 лв

2. РАБОТНИК II ст. . ч.ч. 0.230 4.50 1.000 1.04 лв

2.07' лв

доп.р-ди 100.00% 2.07 лв

4.14 лв

доп.р-ди (вс.) 2.07 лв

печалба 12.00 % 0.50 лв

ВСИЧКО: 4.64 лв

Анализ*000000021



Изграждане на външна повърхност на нови плътни парапети с 

EPS с деб.5 см., вклю

за 1 m2

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК Iст. ч.ч. 2.000 4.50 1.000 9.00 лв.

2. РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 1.500 4.50 1.000 6.75 лв.

15.75 лв.

доп.р-ди 100.00% 15.75 лв.

31.50 лв.

МАТЕРИАЛИ

1. ЛЕПИЛО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ кг 5.000 0.35 1.120 1.96 лв.

2. ДЮБЕЛИ FVC13CM. бр. 6.000 0.12 1.120 0.81 лв.

3. СТЪКЛОФИ БЪРНА МРЕЖА m2 1.120 0.83 1.120 1.04 лв.

4. ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС кг 3.000 0.78 1.120 2.62 лв.

5. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 5 СМ m2 1.020 5.60 1.120 6.40 лв.

12.83 лв.

доп.р-ди (вс.) 15.75 лв.

печалба 12.00% 5.32 лв.

ВСИ ЧКО: 49.64 лв.

Анализ *000000022

Обзиждане отвътре с газобетон 10 см./вкл.циментова шпакловка/ 

за 1 m2

ТРУД р.н. цена коеф.- ст-ст

1. ЗИДАР I ст. ч.ч. 0.550 4.50 1.000 2.48 лв

2. ЗИДАР II ст. ч.ч. 0.550 4.50 1.000 2.48 лв

3. ЗИДАРИ! ст. ч.ч. 0.260 4.50 1.000 1.17 лв

6.12 лв

ДОП.р-ДИ 100.00% 6.12 лв

12.24 лв

МАТЕРИАЛИ

1. РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН СУХ кг 1.590 0.56 1.120. 1.00' лв

2. БЛОКЧЕ ГАЗОБЕГ. YTONG- 600/100/250 ММ-ГЛАДКО бр. 6.700 3.20 1.120 24.01 лв

3. ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС кг 1.000 0.45 1.120 0.50 лв

25.51 лв

доп.р-ди (вс.) 6.12 лв.

печалба 12.00% 4.53 лв

ВСИЧКО: 42.28 лв.

Анализ *000000023

Направа на нови хоризонтални и вертикални стб.пояси 

10/Н=15см.,арм. ф6,5.,вкл.



за 1 м

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 1.200 4.50 1.000 5.40 лв

5.40 лв

доп.р-ди 100.00% 5.40 лв

10.80 лв

МАТЕРИАЛИ

НОВИ СТОМАНОБЕТОНОВИ ПОЯСИ С Н=15 СМ., АРМИРОВКА Ф6, м 1.000 15.60 1.120 17.47' лв

17.47 лв

доп.р-ди (вс.) 5.40 лв

печалба 12.00 % 3.39 лв

ВСИЧКО: 31.66 лв

Анализ *000000024

Надграждане на нов плътен парапет с нов стоманен с Н=1,05 до 

1,15 и ръкохватка 

за 1 м

труд р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 0.600 4.50 1.000 2.70 лв

2.70 лв

доп.р-ди 100.00% 2.70 лв

5.40 лв

МАТЕРИАЛИ

1. ДОСТАВКА НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ С НСР.=1 ,Ю,РЪКОФВАТКА Ф м 1.000 85.00 1.120 95.20 лв

95.20 лв

доп.р-ди (вс.) 2.70 лв

печалба 12.00 % 12.07 лв

ВСИЧКО: 112.67 лв

Анализ *000000025

Надграждане на същзствуващ парапет с нов стоманен д Н=1,10 до 

1,15, ръкохватка

за 1 м

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 0.600 4.50 1.000 2.70- лв

2.70 лв

ДОП.р-ДИ 100.00% 2.70 лв

5.40 лв

МАТЕРИАЛИ

1. ДОСТАВКА НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ С НСР.=1 ,Ю,РЪКОФВАТКА Ф м 1.000 85.00 1.120 95.20 лв



доп.р-ди (вс.) 

печалба 

ВСИ Ч<0:

95.20 лв 

2.70 лв

12.00% 12.07 лв

112.67 лв

Анализ *000000026

Направа на шапки по бордовете на балконите - по арх.детайл 

за 1 м

МАТЕРИАЛИ р.н. цена коеф. ст-ст

ШАПКА НА БОРД ПО ДЕТАЙЛ - ДОСТАВКА И МОТЖАН м 1.000 42.00 1.120 47.04 лв

v 47.04 лв

печалба 12.00 % 5.64' лв

ВСИЧ<0: 52.68 лв

Анализ *000000027

Направа на каменна облицовка на цокъл,подобен на 
същзствуващия.вкл.лепило, мреж

за 1 m2

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. ЗВЕНО VM;IV-1 III ст. ч.ч. 4.000 4.50 1.000 18.00 лв

18.00 лв

доп.р-ди 100.00% 18.00 лв

36.00 лв

МАТЕРИАЛИ

1. ДИАМАНТИ НОВ ДИСК бр. 450.00 1.120 0.15 лв

2. РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:2 m3 0.050 95.00 1.120 5.32 лв

3. ВРАЧАНСКИ ПЛОЧИ m2 1.090 24.00 1.120 29.30 лв

4. МРЕЖА ПОЦЙНКОВАНА m2 1.100 1.90 1.120 2.34 лв

37.11 лв

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. КАМЕНОРЕЗАЧ<А мсм 0.002 120.00 1.000 0.24 лв

0.24 лв

доп.р-ди 15.00% 0.04 лв

0.28 лв

доп.р-ди (вс.) 18.04 лв

печалба 12.00 % 8.81 лв

ВСИ 4<0: 82.19 лв

Анализ *000000028



Демонтаж, преместване и монтаж външни тела на климатици 

за 1 бр.

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст_

1. РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 8.000 4.50 1.000 36.00 лв

2. МОНТАЖНИК 1ст. ч.ч. 4.000 4.50 1.000 18.00 лв

54.00 лв

доп.р-ди 100.00% 54.00 лв

108.00 лв

доп.р-ди (вс.) 54.00 лв

печалба 12.00 % 12.96 лв

ВСИЧКО: 120.96 лв

Анализ *000000029

Доставка и монтаж на топлоизолационна система -EPS с деб.5 

см., включително мре

за 1 m2

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст-

1. РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 2.000 4.50 1.000 9.00 лв

2. РАБОТНИК Iст. ч.ч. 1.500 4.50 1.000 6.75 лв

15.75 лв

доп.р-ди 100.00% 15.75 лв

31.50 лв

МАТЕРИАЛИ

1. ЛЕПИЛО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ кг 5.000 0.35 1.120 1.96 лв

2. ДЮБЕЛИ FVC13CM. бр. 6.000 0.12 1.120 0.81. лв

3. СТЪКЛОФИ БЪРНА МРЕЖА m2 1.120 0.83 1.120 1.04 лв

4. ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС кг 3.000 0.78 1.120 2.62 лв

5. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 5 СМ m2 1.020 5.60 1.120 6.40 лв

12.83 лв

доп.р-ди (вс.) 15.75 лв

печалба 12.00 % 5.32 лв

ВСИЧКО: 49.64 лв

Анализ *000000030

Полагане на дълбокопроникващгрунд преди монтаж на 

топлоизолационна система по 

за 1 m2

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 0.200 4.50 1.000 0.90’ лв

0.90 лв.



доп.р-ди 100.0 0 %

МАТЕРИАЛИ

1. ГРУНД - ДЪЛБОКОПРОНИ КВАЩ

доп.р-ди (вс.) 

печалба 

ВСИ ЧКО:

0.90 лв. 

1.80- лв.

кг 0.250 3.40 1.120

12.0 0 %

0.95 лв. 

0.95 лв. 

0.90 лв. 

0.33 лв. 

3.08 лв.

Анализ *000000031

Доставка и полагане на каменна вата на рула с плътност 24кг/мЗ, 

сдебелина 12 с

за 1 m2

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК Iст. . ч.ч. 0.800 4.50 1.000 3.60 лв

3.60' лв

доп.р-ди 100.00% 3.60 лв

7.20 лв

МАТЕРИАЛИ

1. КАМЕННА ВАТА С ПЛЪТНОСТ 24 ГТ/МЗ ДЕБ.12 СТ. С КТП ,0 m2 1.020 15.40 1.120 17.59 лв

17.59 лв

доп.р-ди (вс.) 3.60 лв

печалба 12.00 % 2.98 лв

ВСИ Ч<0: 27.77' лв

Анализ *000000032

Доставка и монтаж на пароизолация FVCфолио 

за 1 m2

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст-

1. ИЗОЛАТОРДЖИЯ Шст. ч.ч. 0.100 4.50 1.000 0.45 лв

0.45 лв

доп.р-ди 100.00% 0.45 лв

0.90 лв

МАТЕРИАЛИ

1. ПАРОИЗОЛАЦИОННО ФОЛИО m2 1.120 0.65 1.120 0.82 лв

0.82 лв

доп.р-ди (вс.) 0.45 лв

печалба 12.00% 0.21 лв

ВСИЧКО: 1.92 лв.



Анализ *000000033

Доставка и монтаж на специализирана хидроизолационна мушама 

за 1 m2

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст т

1. РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 0.150 4.50 1.000 0.68 лв.

* 0.68 лв.

ДОП.р-ДИ 100.00% 0.68 лв.

1.35 лв.

МАТЕРИАЛИ

1. ДИФУЗНО ФОЛИО-ХИ Д РОИ ЗОЛАЦИОННО m2 1.120 1.46 1.120 1.83 лв.

1.83 лв.

доп.р-ди (вс.) 0.68 лв.

печалба 12.00 % 0.38 лв.

ВСИ Ч<0: 3.56 лв.

Анализ *000000034

Доставка и монтаж на дървени ребра със сечение 6x12 см. през 

60 см.

за 1 m3

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст.

1. ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст. ч.ч. 9.860 4.50 1.000 44.37 лв.

2. РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 9.860 4.50 1.000 44.37 лв.

3. ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст. ч.ч. 9.860 4.50 1.000 44.37 лв.

133.11 лв.

доп.р-ди 100.00% 133.11 лв.

266.22 лв.

МАТЕРИАЛИ

1. ПИРОНИ кг 2.500 1.70 1.120 4.76 лв.

2. СКОБИ кг 1.250 2.20 1.120 3.08 лв.

3. РЕБРА ДЪРВЕНИ ИГЛОЛИСТНИ 6X12 СМ. m3 1.060 380.00 1.120 451.14 лв.

458.98 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА мсм 0.020 120.00 1.000 2.44 лв.

2.44 лв.

доп.р-ди 15.00 % 0.37 лв.

2.80 лв.

доп.р-ди (ВС.) 133.48 лв.

печалба 12.00% 87.36 лв.

ВСИ ЧКО: 815.36 лв.



Доставка и монтаж на топлоизолационна система -EPS с деб.5 

см., включително мре

за 1 m2

Анализ *000000035

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК 1ст. 1 ч.ч. 2.000 4.50 1.000 9.00 лв

2. РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 1.500 4.50 1.000 6.75 лв

15.75 лв

ДОП.р-ДИ 100.00% 15.75 лв

31.50 лв

МАТЕРИАЛИ

1. ЛЕПИЛО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ кг 5.000 0.35 1.120 1.96 лв

2. ДЮБЕЛИ FVC13CM. бр. 6.000 0.12 1.120 0.81 лв

3. СТЪКЛОФИ БЪРНА МРЕЖА m2 1.120 0.83 1.120 1.04. лв

4. ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС кг 3.000 0.78 1.120 2.62 лв

5. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 5 СМ m2 1.020 5.60 1.120 6.40 лв

12.83 лв

доп.р-ди (вс.) 15.75 лв

печалба 12.00% 5.32 лв

ВСИЧКО: 49.64 лв

Анализ *000000036

Демонтаж и изхвърляне на стара и монтаж на нова летвена скара 

по покрив

за 1 m2

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК IIст. ч.ч. 0.200 4.50 1.000 0.90 лв

2. РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 0.200 4.50 1.000 0.90- лв

3. РАБОТНИК Iст. ч.ч. 0.300 4.50 1.000 1.35 лв

4. РАБОТНИК IIст. ч.ч. 0.300 4.50 1.000 1.35 лв

4.50 лв

доп.р-ди 100.00% 4.50 лв

9.00 лв

МАТЕРИАЛИ

1. ЛЕТВИ ЧАМОВИ I КАЧ. m3 0.004 260.00 1.120 1.16 лв

2. ПИРОНИ кг 0.030 1.70 1.120 0.06- лв

1.22 лв

доп.р-ди (вс.) 4.50 лв

печалба 12.00% 1.23 лв

ВСИЧКО: 11.45 лв



Анализ *000000037

Демонтаж и монтаж на стари бетонови керемиди - препокриване 

покрив - 70%

за 1 m2

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК IIст. ч.ч. 0.625 4.50 1.000 2.81 лв

2. РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 0.625 4.50 1.000 2.81 лв

5.63 лв

доп.р-ди 100.00% 5.63 лв

11.25 лв

МАТЕРИАЛИ

1. ВАРОЦИ МЕНТОВ РАЗТВОР m3 0.030 105.00 1.120 3.53 лв

3.53 лв

доп.р-ди (ВС.) 5.63 лв.

печалба 12.00 % 1.77 лв.

ВСИЧКО: 16.55 лв,

Анализ *000000033

Демонтаж и изхвърляне на стари и монтаж на нови сиви 

бет.керемиди на покрив -

за 1 m2

труд р.н. цена коеф. ст-ст

1. ПОКРИВДЖИЯ II ст. ч.ч. 0.650 4.50 1.000 2.92 лв

2. РАБОТНИ К1ст. ч.ч. 1.000 4.50 1.000 4.50 лв

3. ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст. ч.ч. 0.200 4.50 1.000 0.90 лв

8.32. лв

ДОП.р-ДИ 100.00% 8.32 лв

16.65 лв

МАТЕРИАЛИ

1. КЕРЕМИДИ МАРСИЛСКИ бр. 11.000 1.12 1.120 13.80 лв

2. ВОДА m3 0.006 2.00 1.120 0.01 лв

13.81 лв

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА мсм 0.005 120.00 1.000 0.58 лв,

0.58 лв.

доп.р-ди 15.00% 0.09 лв.

0.66 лв.

доп.р-ди (ВС.) 8.41 лв.

печалба 12.00% 3.73 лв.

ВСИ ЧКО: 34.86 лв.



Доставка и монтаж на нови капаци на керемиди, вкл.лента,скоби и 

крепежни елемен'

за 1 м

Анализ *000000039

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 0.450 4.50 1.000 2.02 лв

2. ПОКРИВДЖИЯ II ст. ч.ч. 0.200 4.50 1.000 0.90 лв

2.92 лв

доп.р-ди 100.00% 2.92 лв

* 5.85 лв

МАТЕРИАЛИ

1. ВАРОЦИ МЕНТОВ Р-РМ 100 1:5,5:18 m3 0.005 95.00 1.120 0.53 лв

2. КАПАЦИ бр. 3.160 2.17 1.120 7.68 лв

8.21 лв

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА мсм 0.001 120.00 1.000 0.11 лв

0.11 лв

доп.р-ди 15.00% 0.02 лв

0.12 лв

доп.р-ди (ВС.) 2.94 лв

печалба 12.00 % 1.70 лв

ВСИ ЧКО: 15.89 лв

Анализ *000000040

Възстановяване на бетонови шапки на комини и направа на шапки 

от ламарина с FVC

за 1 бр.

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК IIст. ч.ч. 1.000 4.50 1.000 4.50 лв

2. РАБОТНИК I ст. ч.ч. 1.000 4.50 1.000 4.50 лв

9.00 лв

ДОП.р-ДИ 100.00% 9.00. лв

18.00 лв

МАТЕРИАЛИ

1. ШАПКА ОТ ЛАМАРИНА С ПВЦ ПОКРИТИЕ бр. 1.000 95.00 1.120 106.40 лв

2. БЕТОНОВА ШАПКА-МАТЕРИАЛ бр. 1.000 56.00 1.120 62.72 лв

169.12 лв

доп.р-ди (вс.) 9.00 лв

печалба 12.00% 22.45 лв

ВСИЧКО: 209.57 лв



Нова цветна силикат на мазилка по комини, в кл. шпакловка, 

мрежа, грунд

за 1 m2

Анализ *000000041

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК Iст. ч.ч. 2.000 4.50 1.000 9.00 лв

9.00 лв

доп.р-ди 100.00% 9.00 лв

18.00' лв

МАТЕРИАЛИ

1. СИЛИКАТНА МАЗИЛКА кг 3.000 6.60 1.120 22.18 лв

2. ГРУНД УНИВЕРСАЛЕН кг 0.200 3.40 1.120 0.76 лв

3. МРЕЖА СТЪКЛОФИ БОРНА бр. 1.120 0.83 1.120 1.04 лв

4. ШПАКЛОВКА кг 1.000 0.56 1.120 0.63 лв

24.61 лв

доп.р-ди (вс.) 9.00 лв

печалба 12.00% 5.11 лв.

ВСИ ЧКО: 47.72 лв

Анализ *000000042

Демонтаж,изхвърлане на стара и монтаж на нова обчмвка с 

ламарина с FVC покритие

за 1 m2

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. ТЕНЕКЕДЖИЯ III ст. ч.ч. 0.450 4.50 1.000 2.02 лв.

2. ТЕН ЕК ДЦЖ И Я II ст. ч.ч. 0.643 4.50 1.000 2.89 лв.

3. РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 0.643 4.50 1.000 2.89 лв.

7.81 лв.

доп.р-ди 100.00% 7.81 лв.

15.62 лв.

МАТЕРИАЛИ "

1. ПИРОНИ кг 0.050 1.70 1.120 0.10 лв.

2. ЛАМА РИ НА С ПОЛИ ЕСТЕРНО ПОКРИ ТИ Е m2 1.110 16.80 1.120 20.89 лв.

20.98 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА мсм 0.003 120.00 1.000 0.36 лв.

0.36 лв.

доп.р-ди 15.00% 0.05 лв.

0.4Т лв.

доп.р-ди (вс.) 7.87 лв.

печалба 12.00 % 4.44 лв.

ВСИ Ч<0: 41.46 лв.



Демонтаж и изхварляне на стари и монтаж на нови водосточни 

казанчета от ламарин

за 1 бр.

Анализ *000000043

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

ТЕНЕКЕДЖИЯ II ст. ч.ч. 1.250 4.50 1.000 5.63 лв

5.63 лв

ДОП.р-ДИ 100.00% 5.63 лв

11.25 лв

МАТЕРИАЛИ

ВОДОСТАЧНО КАЗАНЧЕ -ПОЛИ ЕСТЕРНО ПОКРИ ТИ Е бр. 1.000 35.00 1.120 39.20 лв

39.20 лв

доп.р-ди (ВС.) 5.63 лв

печалба 12.00% 6.05 лв

ВСИЧКО: 56.50 лв

Анализ *000000044

Демонтаж и изхвърляне на стари и монтаж на нови водосточни 

тръби от ламарина с

за 1 м

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК I ст. ч.ч. 0.780 4.50 1.000 3.51 лв

2. ТЕНЕКЕДЖИЯ II ст. ч.ч. 0.454 4.50 1.000 2.04 лв

5.55 лв

доп.р-ди 100.00% 5.55 лв

11.11 лв

МАТЕРИАЛИ

1. ГРИВНИ ЖЕЛЕЗНИ бр. 0.700 1.20 1.120 0.94 лв

2. ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ С ПОЛИ ЕСТЕРНО ПОКРИ ТИ Е м 1.000 4.50 1.120 5.04 лв

5.98 лв

доп.р-ди (вс.) 5.55 лв

печалба 12.00 % 2.05 лв

ВСИЧКО: 19.14 лв

Анализ *000000045

Демонтаж и изхвърляне на стари и монтаж на нови улуци от 

ламарина с полиестерно

за 1 м



ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. ТЕНЕКВДЖИЯ II ст. ч.ч. 0.382 4.50 1.000 1.72 ЛВ

2. РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 0.780 4.50 1.000 3.51 лв

5.23 лв

доп .р -ди 100.00% 5.23 лв

10.46 лв

МАТЕРИАЛИ

1. ГРИВНИ ЖЕЛЕЗНИ бр. 1.350 1.20 1.120 1.81 лв

2. УЛУЦИ С ПОЛ И ЕСТЕРНО ПОКРИ ТИ Е м 1.000 5.30 1.120 5.94 лв

7.75 лв

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА мсм 120.00 1.000 0.04 лв

0.04 лв

доп .р -ди 15.00 % 0.01 лв.

0.04 лв.

доп .р -ди  (ВС.) 5.23 лв.

печалба 12.00 % 2.19 лв.

ВСИЧКО: 20.44 лв.

Анализ *000000046

Доставка и монтаж на нови челни дъски 3/20(25)см. 

за 1 м

т р у д р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК IIст. ч.ч. 0.330 4.50 1.000 1.48 лв

2. РАБОТНИК Iст. ч.ч. 0.100 4.50 1.000 0.45 лв

1.94 лв

доп.р-ди 100.00% 1.94 лв

3.87- лв

МАТЕРИАЛИ

1. ПИРОНИ кг 0.110 1.70 1.120 0.21 лв

2. ЧЕЛНА ДЪСКА м 1.000 5.60 1.120 6.27 лв

6.48 лв.

доп.р-ди (вс.) 1.94 лв

печалба 12.00 % 1.24 лв.

ВСИЧКО: 11.59 лв.

Анализ *000000047

Метална табакера за ревизия на покрив 52/64 см. 

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ р.н. цена коеф. ст-ст

1. ДОСТАВКА И МОКТАЖ НА МЕТАЛНА ТАБАКЕРА-ДЕТАЙЛ бр. 1.000 150.00 1.120 168.00. лв.



168.00 лв

печалба 12.00 % 20.16 лв

ВСИЧКО: 188.16 лв

Анализ *000000048

Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни 

отпадъци на 10 км.

за 1 m3

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК 1ст. * ч.ч. 2.300 4.50 1.000 10.35. лв.

10.35 лв.

доп.р-ди 100.00% 10.35 лв.

20.70 лв.

МАТЕРИАЛИ

1. ПРЕВОЗ С КАМИ ОН НА 10 КМ m3 1.000 5.67 1.120 6.35 лв.

6.35 лв.

доп.р-ди (ВС.) 10.35 лв.

печалба 12.00 % 3.25 лв.

ВСИ ЧКО: 30.30 лв.

Анализ *000000049

Доставка и монтаж на прав съединител 

за 1 бр.

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 0.160 4.50 1.000 0.72 лв

0.72 лв

доп.р-ди 100.00% 0.72 лв

1.44 лв

МАТЕРИАЛИ

СЬВДИНИТЕП ПРАВ ДО 100 MM2 бр. 1.000 12.70 1.120 14.22 лв

14.22 лв

ДОП.р-ДИ 10.00% 1.42' лв

15.65 лв

доп.р-ди (ВС.) 2.14 лв

печалба 12.00 % 2.05 лв

ВСИ Ч<0. 19.14 лв

Анализ *000000050

Доставка и монтаж на мълниеотдор Н=4,00 м



за 1 бр.

т р у д р.н. цена коеф. ст-ст-

1. РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 3.865 4.50 1.000 17.39 лв.

17.39 лв.

доп.р-ди 100.00% 17.39 л в .

34.79 лв.

МАТЕРИАЛИ

1. БОЛТОВЕ 12 X 120 ММ бр. 9.000 0.33 1.120 3.33 л в.

2. ГАИКИ М-12 бр. 9.000 0.10 1.120 1.01 л в .

3. МЪЛНИ ЕОТВОДЕН nFbT Н=4 М бр. 1.000 87.00 1.120 97.44 лв.

101.77 лв.

Доп.р-ди 10.00 % 10.18 лв.

111.95 лв.

доп.р-ди (вс.) 27.57 лв.

печалба 12.00% 17.61 лв.

ВСИЧКО: 164.35 лв.

Анализ *000000051

Доставка и монтаж на държатели

за 1 м

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

РАБОТНИ К1ст. ч.ч. 0.060 4.50 1.000 0.27 лв

* 0.27 лв

доп.р-ди 100.00% 0.27' лв

0.54 лв

МАТЕРИАЛИ

КРЕПИ ТЕЛИ бр. 1.000 2.80 1.120 3.14 лв

3.14 лв

Доп.р-ди 10.00% 0.31 лв

3.45 лв

доп.р-ди (вс.) 0.58 лв

печалба 12.00% 0.48- лв

ВСИЧКО: 4.47 лв.

Анализ *000000055

Доставка и монтаж на AlMgSi ф8

за 1 м

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК Iст. ч.ч. 0.450 4.50 1.000 2.02

2.02



доп.р-ди 100.0 0 %

МАТЕРИАЛИ

1. ДОСТАВКА НА AIMGSI Ф8

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

2.02 лв. 

4.05 лв.

1.010

12.00 %

8.10 1.120 9.16

9.16 

2.02 

1.59

14.80

лв.

лв.

лв.

Лв.

лв.

Анализ *000000056

Направа и монтаж токоотводи поц.шина 25/3 

за 1 м

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. ЕЛ.МОНТЬОР ОСИ Г.ТЕХНИ КА I ст. ч.ч. 0.450 4.50 1.000 2.02 лв

2.02 лв

доп.р-ди 100.00% 2.02 лв

4.05 лв

МАТЕРИАЛИ

1. ПОЦИНКОВА ШИНА 25/3 м 1.000 2.56 1.120 2.87 лв

2. ЕЛЕКТРОДИ кг 0.100 4.98 1.120 0.56 лв.

3.42 лв

доп.р-ди (вс.) 2.02 лв.

печалба 12.00 % 0.90- лв.

ВСИЧКО: 8.37 лв.

Анализ *000000057

Измерване на специфичното съпротивление на заземителя 

за 1 бр.

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 15.670 4.50 1.000 70.51 лв

70.52 лв

ДОП.р-ДИ 100.00% 70.52 лв

141.03 лв

доп.р-ди (ВС.) 70.52 лв

печалба 12.00 % 16.92 лв

ВСИЧКО: 157.95 лв.

Анализ *000000052

Доставка и монтаж на поцинкована имна 40/4 ММ



за 1 м

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 0.900 4.50 1.000 4.05 лв

4.05 лв

доп.р-ди 100.00% 4.05 лв

8.10 лв

МАТЕРИАЛИ

ЕЛЕКТРОДИ кг 0.010 4.98 1.120 0.06 лв

ШИ НА ПОЦИ НКОВАНА ДО 40/4 ММ кг 1.169 3.60 1.120 4.71 лв

4.77 лв

доп.р-ди 10.00% 0.48 лв

5.25 лв

доп.р-ди (вс.) 4.53 лв

печалба 12.00 % 1.60 лв

ВСИЧКО: 14.95. лв

Анализ *000000053

Доставка и монтаж на комплектна заземителна уредба

за 1 бр.

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

РАБОТНИК Iст. ч.ч. 2.480 4.50 1.000 11.16 лв.

11.16 лв.

доп.р-ди 100.00% 11.16 лв.

22.32 лв.

МАТЕРИАЛИ

ЗАЗЕМИ ТЕЛ ЕН КОЛ ПОЦ бр. 1.000 64.56 1.120 72.31 лв.

72.31 лв.

доп.р-ди 10.00% 7.23 лв.

79.54 лв.

доп.р-ди (вс.) 18.39 лв.

печалба 12.00 % 12.22 лв.

ВСИЧ<0: 114.08 лв.

Анализ *000000058

Измерване специфичното съпротивление на почвата 

за 1 чч

ТРУД

1. ЕП.МОНТЬОР ОСИ Г.ТЕХНИКА I ст. ч . ч .

р.н.

2.000

цена коеф. ст-ст

4.50 1.000 9.00 лв

9.00 лв

9.00 лвдоп.р-ди 100.00%



18.00 лв

до п. р-д и (ВС.) 9.00 лв

печалба 12.00% 2.16 лв

ВСИЧКО: 20.16 лв

Анализ *000000059

Изпитване съпротивление на заземител 

за 1 чч

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

ЕЛ. МОНТЬОР ОСИ Г.ТЕХНИ КА III ст. ч.ч. 2.000 4.50 1.000 9.00 лв

' 9.00 лв

ДОП.р-ДИ 100.00% 9.00 лв

18.00 лв

д о п .р -д и  (ВС .) 9.00 лв

печалба 12.00% 2.16 лв

ВСИЧКО: 20.16 лв

Анализ *000000060

Доставка и монтаж на пожарозаиугна прата 90/200 - Б-90 

за 1 бр.

ТРУД р.н. цена коеф. ст-ст

1. РАБОТНИК Iст. ч.ч. 5.000 4.50 1.000 22.50 лв

2. РАБОТНИК Iст. ч.ч. 5.000 4.50 1.000 22.50 лв

п 45.00 лв

ДОП.р-ДИ 100.00% 45.00‘ лв

90.00 лв

МАТЕРИАЛИ

1. ПОЖАРОЗАЩИТНА ПЛЪТНА ВРАТА-СТОМАНЕНА бр. 1.000 480.00 1.120 537.60 лв

537.60 лв.

доп.р-ди (вс.) 45.00 лв,

печалба 12.00 % 75.31 лв.

ВСИЧКО: 702.91 лв.

СЪСТАВИЛ:
V ■ * ПГЧ ГГУ ' f  w v \ /М.Хаджиев/


