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ДОГОВОР №• З Ш Ш р я
Извършване на СМР свързани с изграждането, реконструкцията, 

поддържането, възстановяването или рехабилитацията на обекти и 
строителни съоръжения, разположени на територията на община 

Самоков и съседните общини и експлоатирани от "Софийска вода"
АД

между:

"СОФИЙСКА ВОДА" АД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 
130175000, представлявано от Арно Валто де Мулиак в качеството му на 
Изпълнителен Директор, наричано за краткост в този договор Възложител; 
и
„Хидростроител ПА" ЕООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 
131240101, представлявано от Пламен Стоянов Ангелов, в качеството му на 
Управител, наричо за краткост в този договор Изпълнител.

Възложителят и Изпълнителят се договориха за следното:

1. Следните документи трябва да съставят, да се четат и да се 
тълкуват като част от настоящия Договор:
• Раздел А: Техническо задание -  предмет на договора за

строителство;
• Раздел Б: Цени и данни;
• Раздел В: Специфични условия на договора;
• Раздел Г : Общи условия на договора за строителство;
• Приложения.

2. Изпълнителят приема и се задължава да извършва работите, 
предмет на настоящия договор, в съответствие с изискванията на 
договора.

3. В съответствие с качеството на изпълнението на задълженията по 
договора Възложителят се задължава да заплаща на 
Изпълнителя цените по договора по времето и начина, посочени в 
Раздел Г: „Общи условия на договора за строителство" и Раздел Б: 
„Цени и данни".

4. Договорът се сключва за срок от 36 месеца и влиза в сила, считано 
от датата на подписването му.

5. В случай, че стойността на договора не е изчерпана след 
изтичането на срокът, посочен в т.4 и по взаимно съгласие между 
двете страни, договорът може да бъде удължен с още 12 месеца.

6. Изпълнителят е внесъл гаранция за изпълнение на настоящия 
Договор в съгласно чл.59, ал.1 от ЗОП в размер на 5% от 
прогнозната стойност на договора. Изпълнителят е длъжен да 
поддържа стойността на гаранцията за изпълнение в пълен размер. 
Гаранцията за изпълнение на договора гарантира изпълнението на 
договора от страна на Изпълнителя и се освобождава по следната

Извършване на СМР свързани с изграждането, реконструкцията, поддържането, 
възстановяването и рехабилитацията на обекти или строителни съоръжения, 
разположени на територията на община Самоков и съседните общини и 
експлоатирани от "Софийска вода" АД;
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схема: 40% при изтичане срока на договора, а остатъка от 60% се 
освобождава в срок от една година след изтичане срока на 
договора. За срока на задържането й не се начисляват лихви. 
Изпълнителят е длъжен да поддържа стойността на гаранцията за 
изпълнение за срока на договора.

7- В случай, че изпълнителят е обявил в офертата си ползването на 
подизпълнители, изпълнителят е длъжен да сключи договор за 
подизпълнение, както и да предоставя на Възложителя информация 
за плащанията по договорите за подизпълнение

8 - Максималната обща прогнозна стойност на договора е 269 900 
лева без ДДС, която не може да бъде надвишавана.

9. Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по 
един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с 
българското право.

Извършване на СМР свързани с изграждането, реконструкцията, поддържането, 
възстановяването и рехабилитацията на обекти или строителни съоръжения, 
разположени на територията на община Самоков и съседните общини и 
експлоатирани от "Софийска вода" АД;
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РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
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1. Предмет на договора е извършване на СМР свързани с изграждането, 
реконструкцията, поддържането, възстановяването и рехабилитацията на 
обекти или строителни съоръжения, разположени на територията на община 
Самоков и съседните общини и експлоатирани от "Софийска вода" АД. 
Обектите, на които ще се извършва СМР, свързани с изграждането, 
реконструкцията, поддържането, възстановяването и рехабилитацията на 
обекти или строителни съоръжения, разположени на територията на община 
Самоков и съседните общини, включват следните основни водоснабдителни 
съоръжения и съответния прилежащ към тях сграден фонд:
1.1.1 Язовир "Бели Искър", язовирната стена и съоръженията към нея -1890

м. н .в .;
1.1.2 Санитарно охранителна зона /СОЗ/ - Язовир „Искър" - 820 м. н.в.;
1.1.3 Санитарно охранителна зона /СОЗ/ - Бент Кокаляне;
1.1.4 „Рилски водопровод"-от яз. „Бели Искър" до ВК Сим еоново- 60 км .-ср.

н. е. 1200 м.;
1.1.5 „Пасарелски водопровод" - от ВЕЦ „Пасарел" до ПСПВ „Панчарево";
1.1.6 Водопровод "Черни Искър" - 9,5 км. - ср.н.в. 1400 м.;
1.1.7 28 броя входящи и изходящи камери на сифони от №1 до №14 

разположени по трасето на Рилски водопровод-ср.н.в. 1200 м.;
1.1.8 40 броя шахти за изпускатели и въздушници по трасето на Рилски 

водопровод и водопровод "Черни Искър" - ср.н. в. 1200 м.;
1.1.9 8 броя основни водохващания - ср.н.в. 1600 м.;
1.1.10 9 броя кантони - ср.н.в. 1400 м.;
1.2 Строително-монтажните работи, извършвани на горепосочените обекти 

ще се изпълняват при високопланински условия, а именно: обектите 
са разположени на надморска височина от 650 до 1890 м, където се 
работи на открито, на ниски температури и невъзможен достъп до 
някои от обектите на техника и механизация.

1.3 Видовете строителни и монтажни работи са посочени в Ценови 
таблици от Раздел Б: Цени и данни.

1.4 Договорът за строителни работи, който ще се сключи между 
Възложителя и Изпълнителя не гарантира на Изпълнителя количества 
или продължителност на дейности.

1.5 Изпълнителят извършва работите, предмет на Договора, съобразно 
посочените от него в Ценовите таблици единични цени и други 
изисквания по Договора.

2 РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ НА ВСЯКА ОТДЕЛНА ПОРЪЧКА

2.1 За всеки обект, където е необходимо да бъдат изпълнени СМР предмет 
на този договор, в срок до 48 часа от изпращане на запитването от 
Контролиращия служител, Изпълнителят се задължава да осигури 
технически екип от специалисти, които
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съвместно с представител на Възложителя да посетят обекта,
извършат оглед и подробно да конкретизират видовете СМР, които трябва да
бъдат изпълнени.
2.2 Изпълнителят е длъжен да представи на Контролиращия служител в 

срок до 24 часа след извършаване огледа на обекта по предходната 
точка предварителна количествено-стойностна сметка с посочени 
видове СМР, количества, единични цени съгласно договора, стойности 
и срока за тяхното изпълнение.

2.3 Представената количествено-стойностна сметка се проверява от 
Контролиращия служител, който е длъжен до 48 часа след нейното 
получаване да внесе корекции към нея и да я върне на Изпълнителя, в 
случай че има забележки.

2.4 В случай, че при нанесените корекции от Контролиращия служител 
или неговия представител се получат разногласия с Изпълнителя 
относно технологията на изпълнение, посочените срокове и други, в 
рамките на 48 часа след получаването на коригирана количествено- 
стойностна сметка от Изпълнителя, двете страни трябва да се съберат 
и да решат възникналите проблеми.

2.5 Контролиращият служител изпраща възлагане за поръчка към 
„Контролна зала", в което възлагане е описано срокът и приоритетът 
за изпълнение, включително и дата на започване на съответното СМР. 
„Контролна зала" изпраща възлагателното писмо на Контролиращия 
служител и Изпълнителя.

2.6 След изпълнение на възложеното СМР, изпълнителят изпраща 
Протокол № 1 за проверка от Инвеститорски контрол и контролиращия 
служител. На базата на окончателна (финална) стойност, 
контролиращия служител подава заявка към отдел „Снабдяване" на 
Възложителя за стойността на извършеното СМР.

2.7 Изпълнителят се задължава да организира наличната си механизация 
и необходима работна ръка, за да започне работа по съответното 
възлагателно писмо, изпратено от Възложителя в рамките до 24 часа.

3 ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
3.1 След приключване изпълнението на съответния вид дейност,

Изпълнителят изготвя Протокол с приложени към него Екзекутив и 
количествено-стойностна сметка, в която подробно са описани 
отделните видове СМР. В случаите, когато възлагането и отчитането се 
извършва по часова ставка, в количествено-стойностната сметка 
подробно се описват броя на работниците по съответната специалност 
и времето на работа за всеки един работник, вида и броя на 
използваната механизация и машиночасовете на всяка една машина 
поотделно, вида и количеството на вложените материали.

3.2 След приключване изпълнението на съответния вид дейност,
Изпълнителят уведомява Възложителя и в срок от 3 работни дни
последният е длъжен да направи комисия за оглед и приемане на
възложената задача.

3.3 При констатирани отклонения или неточности в изпълнението,
Възложителят представя в писмен вид своите забележки към 
Изпълнителя и посочва срок за отстраняване им, а последният е 
длъжен в съответния срок, да ги отстрани или да даде отговор за 
невъзможността за отстраняването им, като всички промени и
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забележки се вземат в предвид при изготвянето на Протокола, 
Екзекутива и количествено- стойностната сметка посочени в т.3.1 от 
този Раздел.

3.4 В случаите, когато е необходим по-дълъг срок за изпитване на дадено 
съоръжение, Възложителят съставя писмена инструкция за начина и 
времето за провеждане на изпитанията, като след тяхното 
приключване между Изпълнителя и Възложителя се подписва 
Протокол за годността и качеството на изпълнение на това 
съоръжение;

3.5 Възложена дейност се счита за приключила, след отстраняването на 
съответните забележки и подписването на Протокола, Екзекутива и 
количествено-стойностната сметка посочени в т.3.1 от този Раздел от 
Възложителят и Изпълнителят.

4 ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ
4.1 Гаранционните срокове на изпълнените работи, предмет на договора 

са с продължителността на минималните гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съгласно Наредба № 2 за 
„Въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти".

5 БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

5.1 За изпълнение на съответните видове дейности указани в този 
Договор, Изпълнителят е длъжен да извършва редовен инструктаж на 
всички свои работници за спазване правилата по техника на 
безопасност на труда съгласно изискванията на съществуващото 
законодателство в Република България;

5.2 Изпълнителят е длъжен да осигури всички предпазни средства 
/съгласно изискванията на чл.18 от ЗЗБУТ и Наредба №2 от 
22.03.2004г. За минимални изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на строително-монтажни работи/ за 
осигуряване както на всички свои работници, така и за обезопасяване 
на строителната площадка.

5.3 Контролиращият служител от своя страна е длъжен преди започване 
изпълнението на какъвто и да е вид дейност на строителната 
площадка да проконтролира дали е осигурено това предпазно 
оборудване. Ако последният прецени, че такова оборудване липсва 
частично или напълно, което би създало сериозни предпоставки за 
възникване на инциденти, то той може да прекрати изпълнението на 
съответната задача до осигуряването на съответните предпазни 
средства. В такъв случай, времето за престой ще бъде за сметка на 
Изпълнителя и няма да се отрази върху крайната цена за извършване 
на съответния вид дейност.

5.4 При изпълнение на специфични видове дейности или при особени 
изисквания за работа на дадена строителна площадка, Изпълнителят 
изготвя, предоставя и съгласува с Възложителя инструкция за 
безопасна работа, при тяхното реализиране.
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Хидростроител ПА

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Пламен Стоянов Ангелов, в качеството си на 
Управител на „Хидростроител ПА” ЕООД, ЕИК 131240101 -  участник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на 
СМР свързани с изграждането, реконструкцията, поддържането, 
възстановяването или рехабилитацията на обекти или строителни 
съоръжения, разположени на територията на Община Самоков и съседните 
общини и експлоатирани от „Софийска вода” АД"

„Хидростроител ПА" ЕООД, разполага с 33 правоспособни служители 
имащи квалификация за извършване на строителни дейности посочени в 
Ценови таблици /раздел VIII, таблица 1/.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по 
чл.313 от Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

3 по 3 3 ^ 3 7 3

и

2000 Самоков, уя 'Шшеттт' Ш7, т ея /ф т с0 7 л 666 9?, office* Шга&оШ,сот. www.Mdro$hotteLcom
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Хидростроител ПА ЕООД

Списък на правоспособни служители имащи квалификация за 
извършване на строителни дейности посочени в ценови таблици

/раздел VIII, таблица 1/

№
По ред

Служител 
/трите имена/

Длъжност, Квалификация

1 Владимир Стоянов Кирилов Водопроводчик
2 Даниел Георгиев Петров Водопроводчик
3 Димитър Здравчов Виденов Водопроводчик
4 Радослав Йорданов Генов Заварчик ПЕ-ВП тръби
5 Иван Здравчов Видинов Заварчик електродъгово заваряване
6 Борислав Стайков Христов Шофьор
7 Николай Иванов Георгиев Шофьор
8 Симеон Василев Симеонов Ел.специалист
9 Иван Петров Тонкин Зидаро-мазач
10 Димитър Георгиев Стоилов Тенекеджия
11 Красимир Валентинов Сугарев Дърводелец
12 Георги Илиев Ангелов Шлосер-стругар
13 Станко Митков Димитров Арматурист
14 Йордан Стайков Виделов Кофражист
15 Никола Петров Богоев Технически ръководител
16 Здравко Ненков Димитров Техн.ръководител строителство
17 Кирил Любомиров Рогачев Технически ръководител
18 Йордан Георгиев Николов Машинист на багер
19 Веселин Пламенов Веселинов Машинист на багер
20 Павлин Йорданов Николов Машинист на багер
21 Стоян Петров Петров Машинист на багер
22 Ангел Боянов Зашев Машинист на багер
23 Александър Каменов Груев Машинист на багер
24 Николай Георгиев Атанасов Каналджия
25 Александър Димитров Шипочки Каналджия
26 Александър Борисов Бакрачев Каналджия
27 Павел Кирилов Борисов Работник стомано-бетонови 

конструкции
28 Йордан Райчев милошев Работник стомано-бетонови 

конструкции
29 /  Красимир Петрович Богоев Общ работник

2оа ptihi: 0722 6 № 97, Offtu Шк&ШкгЛлхни WM&h№cstiQitd£a)ti
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Хидростроител ПА ЕООД

30 Димитър Г еоргиев Вакарелски Общ работник
31 Димитър Милчов Димитров Общ раотник
32 Иван Георгиев Драганов Общ работник
33 Иван Русев Иванов Общ работник

Дата: 15.02.2018г. Управите

2000 Самоков, ул. 'Шкедстт Н-27, тел/фтс 0/22 6 66 97, offices hidroiiroltafxott) им?да.MdroitioiteLcom
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РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ
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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Цените, оферирани от Изпълнителя за изпълнение на работите предмет

на настоящия договор и приети от Възложителя с подписването на 
договора, следва да включват всички договорни задължения на 
Изпълнителя по договора, включително транспортните разходи, както 
и всички разходи и такси, платими от Възложителя при изпълнението 
на изискванията на Раздел А: „Техническо задание предмет на 
договора".

2. ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ
2.1 На Изпълнителя не се гарантира обем на работите и това следва да 

бъде взето под внимание при попълване на Ценовите таблици.

2.2 При възникнала необходимост и при поискване от страна на 
Възложителя, за извършване на СМР, извън посочените в Ценовите 
таблици, Изпълнителят предоставя калкулация с анализни цени. 
Калкулацията с информацията за цените се прилага единствено след 
одобрение от Контролиращия служител по договора от страна на 
Възложителя. Максималният размер на разходите в този случай е до 
10% (десет) процента от общата стойността на договора.

КОЕФИЦИЕНТИ ЗА УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ
.1. Прилагане на коефициент за утежнени условия

Прилагането на приетия коефициент за утежнени условия при изпълнение
на СМР посочени в т.1 до т. VII. от Ценови таблици от Този Раздел, ще
става само в следните случаи:

3.1.1. При извършване на СМР по съоръжения разположени в 
планински терени, труднодостъпни или недостъпни за 
автотранспорт, където е необходимо пренасяне на строителни 
материали и обслужваща лека механизация на ръка;

3.1.2. Възлагането, изпълнението и отчитането на такива видове СМР 
по съоръжения в случаите посочени в т.3.1.1, ще става само при 
изрична писмена инструкция от Възложителя.

3.2. Приети коефициенти за утежнени условия и начин на 
прилагане

3.2.1. Kw = 1,5 - отчитащ изпълнението на СМР по съоръжения 
разположени в планински терени, трудно достъпни или 
недостъпни за автотранспорт, където е необходимо пренасяне 
на строителни материали и обслужваща лека механизация на 
ръка;

Начин на прилагане на коефициент за утежнени условия
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В отчетната документация /количествено - стойностна сметка/, Изпълнителят 
трябва да умножи единичната цена, която е одобрена в техническата 
спецификация - т.1 до T.VII за всяка една извършена СМР, със съответния 
коефициент в зависимост от условията посочени в предходната т.3.1, при 
които те са извършени.

4. НАЧИН НА ОТЧИТАНЕ И ПЛАЩАНЕ
4.1. Преди започване на каквато и да е дейност за ремонт и поддръжка 
Контролиращият служител трябва да одобри, според представените от 
Изпълнителя декларации за съответствие, вида на материалите и изделията, 
които ще се използват за извършване на съответната работа.
4.2. След изпълнение на всяка възложена работа Изпълнителят съставя 
„Протокол за завършените и подлежащи на заплащане СМР" към съответната 
дата. В случай, че Инвеститорския контрол няма възражения по 
представените документи, той подписва Протокола, а Контролиращия 
служител подписва двустранен Приемо-предавателен протокол.
4.3. Изпълнителят издава надлежно попълнена фактура въз основа на 
подписан от двете страни „Протокол за завършените и подлежащи на 
заплащане СМР" към съответната дата и Сметка, обр.22.
4.4. Плащането се извършва съгласно чл.б ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ от РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА 
СТРОИТЕЛСТВО.
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ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ

I. РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОДИ

1.Изсичане и изкореняване на храсти и дървета

Позиция Описание Единица
Цена, с 

предложена 
10% отстъпка

№1 №2 №3 №4
1.1 Изсичане на храсти м2 0.44
1.2 Изкореняване на храсти м2 2.71
1.3 Изсичане на единични дървета с ф до 45 см. бр. 7.42
1.4 Изкореняване на единични дървета с ф до 45 см. бр. 18.41
1.5 Изсичане на единични дървета с ф от 46 см. до 75 см. бр. 12.92

1.6 Изкореняване на единични дървета с ф от 46 см. до 75 см. бр. 84.74

1.7 Изсичане на единични дървета с ф над 76 см. бр. 22.17
1.8 Изкореняване на единични дървета с ф над 76 см. бр. 155.28

2.Изкопни работи в зависимост от диаметъра на водопровода - включва изкопаване и обратно
засипване

2.1 Номинална площ на изкопа при подмяна или ремонт на водопровод

Номиналната площ на изкопа е в зависимост от диаметъра и вида на водопровода и важи при подмяна 
на парче до 1 м.
Същата площ на изкопа е в сила и в случаите когато:

се извършва заварка, поставя се аварийна скоба или жибо. При подмяна на парче по голямо от 1м. 
площта на изкопа се увеличава право -пропорционално на новата дължина на парчето тръба.

Стоманен водопровод

Позиция Описание ф /мм/

Площ на 
изкопа 

м2/м'с 10% 
отстъпка

2.1.1. от 1/2" до 2" 1.89
2.1.2. 325 3.06
2.1.3. 377 3.78
2.1.4. 430 4.50
2.1.5. 530 5.04
2.1.6. 630 5.67
2.1.7. 720 6.93
2.1.8. 820 7.56
2.1.9. 920 8.82

2.1.10. 1000 10.08
2.1.11. 1100 10.71
2.1.12. 1200 11.34
2.1.13. 1300 12.60
2.1.14. 1500 15.12



Чугунен водопровод

Позиция Описание ф /мм/

Площ на 
изкопа 

м2/м'с 10% 
отстъпка

2.1.15. 250 3.78
2.1.16. 300 3.78
2.1.17. 350 4.41
2.1.18. 400 5.04
2.1.19. 450 5.04
2.1.20. 500 5.67
2.1.21. 600 6.30

Етернитов водопровод

Позиция Описание ф /мм/

Площ на 
изкопа 

м2/м'с 10% 
отстъпка

2.1.22. 200 3.78
2.1.23. 225 3.78
2.1.24. 250 3.78
2.1.25. 300 3.78
2.1.26. 350 4.41
2.1.27. 400 5.04
2.1.28. 475 5.67
2.1.29. 546 6.3

2.2 Номинална площ на изкопа при подмяна или ремонт на СК

Позиция Описание ф /мм/

Площ на 
изкопа 

м2/м'с 10% 
отстъпка

2.2.1. 150 2.13
2.2.2. 200 2.46
2.2.3. 250 3.78
2.2.4. 300 3.78
2.2.5. 350 4.41
2.2.6. 400 5.04
2.2.7. 500 6.3
2.2.8. 600 7.56

2.3 Изкопаване и обратно засипване

Обемът на изкопа и обратната засипка се определят от площта на изкопа посочени в т.2.1 и т.2.2. 
умножен по дълбочината на изкопа посочен в т. 2.3
Дълбочините се определят от първоначалната повърхност до кота дъно изкоп:



дъно тръба +0.10 м.. при ремонт или подмяна на водопровод /т.2.1/ 
дъно кран + 0.40 м.. при ремонт или подмяна на СК /т.2.2/

Позиция Описание Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№1 №2 №3 №4
2.3.1. Дълбочина < 1.7 м. -  ръчно в земни почви м3 23.07
2.3.2. Дълбочина < 1.7 м -  машинно в земни почви м3 14.75
2.3.3. Дълбочина < 1.7 м -  ръчно в скални почви м3 34.48
2.3.4. Дълбочина < 1.7 м -  машинно в скални почви м3 23.05
2.3.5. Дълбочина >1.7 м < 2.5 м -  ръчно в земни почви м3 30.38
2.3.6. Дълбочина >1.7 м < 2.5 м -  машинно в земни почви м3 17.98
2.3.7. Дълбочина >1.7 м < 2.5 м -  ръчно в скални почви м3 49.15
2.3.8. Дълбочина >1.7 м < 2.5 м -  машинно в скални почви м3 25.23
2.3.9. Дълбочина >2.5 м < 4.0 м -  ръчно в земни почви м3 36.93

2.3.10. Дълбочина >2.5 м < 4.0 м -  машинно в земни почви м3 23.40
2.3.11. Дълбочина >2.5 м < 4.0 м -  ръчно в скални почви м3 59.80
2.3.12. Дълбочина >2.5 м < 4.0 м -  машинно в скални почви м3 39.81
2.3.13. Дълбочина > 4.0 м. -  ръчно в земни почви м3 40.59
2.3.14. Дълбочина > 4.0 м. -  машинно в земни почви м3 33.52
2.3.15. Дълбочина > 4.0 м. -  ръчно в скални почви м3 67.05
2.3.16. Дълбочина > 4.0 м. -  машинно в скални почви м3 34.40

3. Ремонт на стоманен водопровод 

3.1. Чрез монтаж на скоба

Цената включва:

монтаж на един брой аварийна скоба /труд + материали /; 
отстраняване на всички негодни материали; 
спиране и пускане на водоподаването; 
изпомпване на водата от изкопа;
всички други помощни операции свързани с отстраняване на аварията;

Позиция Описание Ф /мм/ Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№1 №2 №3 №4
3.1.1. 325 бр. 226.98
3.1.2. 377 бр. 257.54
3.1.3. 430 бр. 296.82
3.1.4. 530 бр. 357.93
3.1.5. 630 бр. 462.69



3.2. Чрез извършване на заварка

Цената включва:

направа на 1 м'заварка;
при заварка <> 1 м'. цената е право -  пропорционална на съответната дължина на заварката; 
отстраняване на всички негодни материали; 
спиране и пускане на водоподаването; 
изпомпване на водата от изкопа;
всички други помощни операции свързани с отстраняване на аварията;

Позиция Описание Ф /мм/ Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№1 №2 №3 №4
3.2.1. от ф 325 -  ф 430 м' 345.71
3.2.2. от ф 530 -  ф 720 м' 648.64
3.3.3. от ф 820- ф  1100 м' 966.41
3.3.4. от ф 1200 -  ф 1500 м' 1331.33

3.3 Чрез подмяна на парче тръба

Цената включва:

монтаж на парче тръба с дължина от 1 м' -  4 м' /труд + материали /
направа на два броя връзки чрез: фитинги или със заварки /труд + материали /
отстраняване на всички негодни материали;
спиране и пускане на водоподаването;
изпомпване на водата от изкопа;
всички други помощни операции, свързани с отстраняване на аварията;

1 юзиция Описание Ф /мм/ Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№1 №2 №3 №4
3.3.1. 325 бр. 715.86
3.3.2. 377 бр. 839.83
3.3.3. 430 бр. 971.65
3.3.4. 530 бр. 1056.33
3.3.5. 630 бр. 1 274.58
3.3.6. 720 бр. 1 326.96
3.3.7. 820 бр. 1 606.32
3.3.8. 920 бр. 1711.08
3.3.9. 1000 бр. 2 077.74

3.3.10. 1100 бр. 2 234.88
3.3.11. 1200 бр. 2 347.50
3.3.12. 1300 бр. 2 557.89
3.3.13. 1500 бр. 2 935.90



4. Ремонт на чугунен водопровод

4.1 Чрез монтаж на скоба

Цената включва:
монтаж на един брой аварийна скоба /труд + материали /; 
отстраняване на всички негодни материали; 
спиране и пускане на водоподаването; 
изпомпване на водата от изкопа;
всички други помощни операции свързани с отстраняване на аварията;

Позиция Описание Ф /мм/ Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№1 №2 №3 №4
4.1.1. 250.00 бр. 200.79
4.1.2. 300.00 бр. 226.98
4.1.3. 350.00 бр. 257.54
4.1.4. 400.00 бр. 296.82
4.1.5. 450.00 бр. 331.74
4.1.6. 500.00 бр. 357.93
4.1.7. 600.00 бр. 462.69

4.2. Чрез подмяна на парче тръба

Цената включва:

монтаж на парче тръба с дължина от 1 м' т  4 м' /труд + материали / 
направа на 2 броя връзки чрез аварийни скоби /труд + материали /; 
отстраняване на всички негодни материали; 
спиране и пускане на водоподаването; 
изпомпване на водата от изкопа;
всички други помощни операции свързани с отстраняване на аварията;

Позиция Описание Ф /мм/ Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№1 №2 №3
4.2.1. 250 бр. 737.12
4.2.2. 300 бр. 803.86
4.2.3. 350 бр. 840.11
4.2.4. 400 бр. 895.17
4.2.5. 450 бр. 976.21
4.2.6. 500 бр. 1 056.33
4.2.7. 600 бр. 1169.82

5. Ремонт на етернитов водопровод



5.1. Чрез монтаж на скоба

Цената включва:

монтаж на един брой аварийна скоба /труд + материали /; 
отстраняване на всички негодни материали; 
спиране и пускане на водоподаването; 
изпомпване на водата от изкопа;
всички други помощни операции свързани с отстраняване на аварията;

Позиция Описание Ф /мм/ Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№1 №2 №3 №4
5.1.1. 200 бр. 161.51
5.1.2. 225 бр. 183.33
5.1.3. 250 бр. 200.79
5.1.4. 300 бр. 226.98
5.1.5. 350 бр. 257.54
5.1.6. 400 бр. 296.82
5.1.7. 475 бр. 331.74
5.1.8. 546 бр. 462.69

5.2.Чрез подмяна на парче тръба

Цената включва:

монтаж на парче тръба с дължина от 1 м’ -  4 м' /труд + материали / 
направа на 2 броя връзки чрез фитинги /труд + материали /; 
отстраняване на всички негодни материали; 
спиране и пускане на водоподаването; 
изпомпване на водата от изкопа;
всички други помощни операции свързани с отстраняване на аварията;

Позиция Описание Ф /мм/ Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№1 №2 №3 №4
5.2.1. 200 бр. 576.18
5.2.2. 225 бр. 680.94
5.2.3. 250 бр. 737.69
5.2.4. 300 бр. 845.06
5.2.5. 350 бр. 977.76
5.2.6. 400 бр. 1169.82
5.2.7. 475 бр. 1 553.94
5.2.8. 546 бр. 1711.08



6. Ремонт на тръби поцинковани чрез подмяна на парче тръба

Цената включва:

монтаж на парче тръба /труд + материали /; 
направа на връзките;
отстраняване на всички негодни материали; 
спиране и пускане на водоподаването; 
изпомпване на водата;

всички други помощни операции свързани с отстраняване на аварията

Позиция Описание Ф /мм/ Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№1 №2 №3 №4
6.1 1/2" бр. 15.71
6.2 3/4" бр. 21.83
6.3 1" бр. 27.94
6.4 11/4" бр. 39.29
6.5 1Ш" бр. 45.40
6.6 2" бр. 55.00

7. Други видове СМР извършвани при ремонт на водопроводи

Позиция Описание Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№1 №2 №3 №4

7.1. Подбиване глави на стоманени водопроводи с кълчища и 
олово /труд + материали/

м'
148.41

7.2. Доставка и полагане на изолационна лента /труд + 
материали/

м' 74.47

7.3. Направа на гама снимки на заварките
7.3.1. Ф 426-Ф 530 бр. 135.14
7.3.2. Ф 530- Ф  630 бр. 168.27
7.3.3. Ф 630- Ф  820 бр. 193.02
7.3.4. Ф 820-Ф1020 бр. 217.42
7.3.5. Ф 1020 - Ф 1220 бр. 241.93
7.4. Изпитване на водопроводи

7.4.1. Ф 400 мм м' 2.20
7.4.2. Ф 500 мм м' 2.46
7.4.3. Ф 600 мм м' 2.64
7.4.4. Ф 800 мм м' 2.81
7.4.5. Ф 1000 мм м' 3.45
7.4.6. Ф 1200 мм м' 3.75

II. ПОДМЯНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ



1. Подмяна на СК разположен в шахта

Цената включва:

- демонтаж на съществуващ и монтаж на нов СК /труд + материали /;
- почистване и изпомпване на водата от шахтата;
- всички други помощни операции необходими за подмяната;

Позиция Описание Ф /мм/ Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№1 №2 №3 №4
1.1 150 бр. 425.15
1.2 200 бр. 570.94
1.3 250 бр. 861.83
1.4 300 бр. 1 517.27
1.5 350 бр. 2 819.79
1.6 400 бр. 3 079.07
1.7 500 бр. 6 448.85
1.8 600 бр. 9 934.74
1.9 800 бр. 12 850.56
1.1 1000 бр. 15 041.79

2. Подмяна на СК на съществуващ водопровод

Цената включва:

- демонтаж на съществуващ и монтаж на нов СК /труд + материали /;
- отстраняване на всички негодни материали;
- спиране и пускане на водоподаването;
- изпомпване на водата от изкопа;
- всички други помощни операции свързани с отстраняването на аварията

Позиция Описание Ф /мм/ Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№1 №2 №3 №4
2.1 150 бр. 513.32
2.2 200 бр. 674.22
2.3 250 бр. 982.22
2.4 300 бр. 1653.35
2.5 350 бр. 3 102.82
2.6 400 бр. 3 404.05
2.7 500 бр. 6 819.00
2.8 600 бр. 10 222.83
2.9 800 бр. 13 182.30

2.10 1000 бр. 15 452.10



3. Рехабилитация на спирателни кранове

Цената включва:

- подмяна на отдели видове елементи по приложената в таблицата спецификация /труд + 
материали/;

- отстраняване на всички негодни материали;
- спиране и пускане на водоподаването;
- изпомпване на водата от изкопа или шахтата;
- всички други помощни операции свързани с отстраняване на аварията;

3.1 Рехабилитация на СИ Ф 1000 мм

Позиция Описание Ф /мм/ Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№1 №2 №3 №4
3.1.1. Смяна на лоена набивка на салника бр. 130.95
3.1.2. Отваряне и затваряне на връшника без подмяна на болтове и 

гайки бр. 331.74

3.1.3. Подмяна на 1 бр. болт и гайка на връшника бр. 4.20
3.1.4. Подмяна гарнитура на връшника бр. 130.95
3.1.5. Подмяна на вретено бр. 855.54
3.1.6. Подмяна на водеща гайка бр. 637.29
3.1.7. Изваждане и поставяне на замока бр. 593.64
3.1.8. Изстъргване и почистване водачите и леглото на замока.

бр. 56.75

3.1.9. Подмяна шпилките на салника -  2 бр. бр. 34.92

3.2 Рехабилитация на СК от Ф 700 мм до Ф 800 мм

Позиция Описание Ф/мм/ Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№1 №2 №3 №4
3.2.1. Смяна на лоена набивка на салника

бр. 113.49

3.2.2. Отваряне и затваряне на връшника без подмяна на болтове и 
гайки бр. 279.36

3.2.3. Подмяна на 1 бр. болт и гайка на връшника бр. 4.19
3.2.4. Подмяна гарнитура на връшника бр. 122.22
3.2.5. Подмяна на вретено бр. 803.16
3.2.6. Подмяна на водеща гайка бр. 593.64
3.2.7. Изваждане и поставяне на замока бр. 563.09
3.2.8. Изстъргване и почистване водачите и леглото на замока.

м' 45.40

3.2.9. Подмяна шпилките на салника -  2 бр. бр. 34.92



3.3 Рехабилитация на СИ от Ф 400 мм до Ф 600 мм

Позиция Описание Ф /мм/ Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№1 №2 №3 №4
3.3.1. Смяна на лоена набивка на салника бр. 113.49
3.3.2. Отваряне и затваряне на връшника без подмяна на болтове и 

гайки бр. 261.90

3.3.3. Подмяна на 1 бр. болт и гайка на връшника бр. 3.49
3.3.4. Подмяна гарнитура на връшника бр. 122.22
3.3.5. Подмяна на вретено бр. 680.94
3.3.6. Подмяна на водеща гайка бр. 453.96
3.3.7. Изваждане и поставяне на замока бр. 377.14
3.3.8. Изстъргване и почистване водачите и леглото на замока. м' 45.40

3.3.9. Подмяна шпилките на салника -  2 бр. бр. 30.56

3.4 Рехабилитация на СИ от Ф 200 мм до Ф 350 мм.

Позиция Описание Ф /мм/ Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№1 №2 №3 №4
3.4.1. Смяна на лоена набивка на салника бр. 82.94
3.4.2. Отваряне и затваряне на връшника без подмяна на болтове и 

гайки бр. 192.06

3.4.3. Подмяна на 1 бр. болт и гайка на връшника бр. 4.19
3.4.4. Подмяна гарнитура на връшника бр. 49.11
3.4.5. Подмяна на вретено бр. 331.74
3.4.6. Подмяна на водеща гайка бр. 279.36
3.4.7. Изваждане и поставяне на замока бр. 257.54
3.4.8. Изстъргване и почистване водачите и леглото на замока.

м' 45.40

3.4.9. Подмяна шпилките на салника -  2 бр. бр. 10.48

III. ПОДМЯНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТАБЛЕНИ САВАЦИ ПО ВОДОПРОВОДИ И ВОДОХВАЩАНИЯ 

1. Подмяна на таблен савак по водопроводи /в камери/

Цената включва:

- демонтаж на съществуващ;
- направа на: табла, вретено, водеща гайка, носеща конструкция, уплътнения и монтаж на същите 

/труд + материали/;
- изпомпване на водата в камерата;

- всички други помощни операции необходими за подмяната;



Позиция Площ /м2/ Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№1 №2 №3 №4
1.1 до 1 м2 бр. 1553.94
1.2 от 1 м2 до 1.5 м2 бр. 1 850.76
1.3 от 1.5 м2 до 2.0 м2 бр. 2 098.69

2. Подмяна на таблен савак при водохващания

Цената включва 

* демонтаж на съществуващ;
- направа на: табла, вретено, водеща гайка, носеща конструкция, уплътнения и монтаж на същите /труд 
+ материали/

отбиване на водата;
- асички други помощни операции необходими за подмяна;

Позиция Площ /m2/ Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№1 №2 №3 №4
2.1 До 1 м2 бр. 1 553.94
2.2 От 1 м 2 до 1.5 м2 бр. 1 850.76
2.3 От 1.5 м 2 до 2.0 м2 бр. 2 098.69
2.4 От 2.0 м2 до 2.5 м2 бр. 2 217.42
2.5 От 2.5 м2 до 3.0 м2 бр. 2 287.26

3. Рехабилитация на таблен савак

цената включва:

- подмяна на отделни видове елементи по приложената в таблицата спецификация /труд + материали/
- отстраняване на всички негодни материали;
- отбиване на водата;
- всички други помощни операции

Позиция Наименование Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№1 №2 №3 №4
3.1 Рехабилитация на савак с квадратура до 1 м2

3.1.1. Подмяна на вретено бр. 673.78
3.1.2. Подмяна на водеща гайка бр. 298.83



3.1.3. Подмяна на ] профил м' 32.13
3.1.4. Подмяна на ламарина м2 128.51
3.1.5. Подмяна на колело за въртене /върток/ бр. 56.75
3.1.6. Подмяна на уплътнителна гума м' 15.71
3.1.7. Изправяне на огънат ] профил м' 4.54

3.2 Рехабилитация на савак с квадратура от 1 м2 до 3 г

3.2.1. Подмяна на вретено бр. 846.81
3.2.2. Подмяна на водеща гайка бр. 340.47
3.2.3. Подмяна на ] профил м' 32.13
3.2.4. Подмяна на ламарина м2 128.56
3.2.5. Подмяна на колело за въртене /върток/ бр. 56.75
3.2.6. Подмяна на уплътнител на гума м' 15.71
3.2.7. Изправяне на огънат] профил м' 4.54

1У.ИЗГРАЖДАНЕ НА ШАХТИ ЗА СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ. ВЪЗДУШНИЦИ И ИЗПУСКАТЕЛИ

Позиция Описание Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№1 №2 №3 №4
1 Изкопни работи

1.1 Ръчно в земни почви / труд/ м3 23.07
1.1 Машинно в земни почви / труд / м3 14.75
1.2 Ръчно в скални почви / труд / м3 34.48
1.3 Машинно в скални почви / труд/ м3 23.05
1.4 Обратен насип с уплътняване в земни почви / труд / м3 4.02
1.5 Обратен насип с уплътняване в скални почви / труд / м3 7.33
1.6 Направа на пясъчна подложка с дебелина до 20 см. / труд + 

материали / м2 40.42

2 Армировъчни работи

2.1 Полагане на армировка за плоча/ труд + материали / кг. 2.27
2.2 Полагане на армировка за стени / труд + материали / кг. 2.27

3 Кофражни работи

3.1 Кофраж за вертикални шахти с метални платна / труд + 
материали / м2 19.56

3.2 Направа на дървен крепеж във вертикални шахти / труд + 
материали / м2 29.94

4 Бетонови работи



4.1 Полагане на бетон за дъно и стени с и без армировка -  
машинно / труд + материали / м3 139.94

4.2 Полагане на бетон за дъно и стени с и без армировка -  ръчно 
/ труд + материали / м3 148.10

4.3 Направа и монтаж на стомано -  бетонов капак със 
заключалка / труд + материали/ бр. 257.54

V. ВОДОХВАЩАНИЯ

Позиция Описание Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№1 №2 №3 №4
1 Изкопни работи

1.1 Почистване на водохващания от дребно -  наносен материал / 
Ф до 10 см на чакъла /

1.1.1. Машинно / труд / м3 22.70
1.1.2. Ръчно / труд/ м3 29.86
1.2. Почистване на водохващания от едро -  наносен материал /Ф 

от 10 до 40 см /
1.2.1. Машинно / труд/ м3 26.02
1.2.2. Ръчно / труд/ м3 33.52
1.3. Направа и разваляне на насип за отбивна дига м3 16.24

2 Зидарски работи

2.1 Направа и монтаж на габиони за укрепване на съоръжения 
/труд + материали/ м3 284.95

2.2 Направа на каменна заскалявка по дъно /труд + материали/
м2 54.48

2.3 Направа на каменна зидария с 1 лице на ЦП разтвор за праг и 
подпорни стени /труд + материал/

2м 70.36

2.4 Фугиране с ЦП разтвор 1:2 на заскалявка по дъно и стени 
/труд + материали/

2М 11.00

2.5 Обмазка на фуги с хидроизолационен материал /труд + 
материали/

2М 16.06

VI. СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ВОДОПРОВОДИ В ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ

Позиция Описание Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№1 №2 №3 №4
1 Обработка на пукнатини и работни фуги



1.1 Ръчна обработка (очукване и разкъртване с шило) на 
компрометираните слоеве от бетона около пукнатините и 
фуги с ширина до 20см.

м' 4.23

1.2. Грундиране на пукнати и фуги с ширина до 20см. с 
дълбокопроникващ грунд/труд + материали/

м'
1.35

1.3. Ръчно нанасяне на репрофилиращ материал /труд +
м я т о п м а п м /

м' 38.39
1.4. Ръчно нанасяне на защитна система в зоните на дефектите 

/труд + материали/
м'

17.95

1.5. Ръчно събиране, натоварване и извозване на отпадъчни 
материали от тунелния участък на разстояние 100т м3 7.77

1.6. Ръчно натоварване и извозване до 20 км на отпадъчен
материал м3 20.60

VII. ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНО -  МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО СЪОРЪЖЕНИЯ

7 3 И Ц И Я Описание Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№ 1 № 2 №3 №4
1 Кофражни работи

1.1 Направа и разваляне на кофраж за колони /труд +  

материали/
2

М 19.92

1.2 Направа и разваляне на кофраж за плочи и греди с кофражни 
платна /труд + материали/ м2 24.71

1.3 Направа и разваляне на кофраж за стълби /труд+ материали / м2 25.84

1.4 Направа и разваляне на кофраж за бетонни стени, канали, 
парапети /труд+ материали / м2 28.20

1.5
Направа и разваляне на кофраж за дюкери, кръгли отвори, 
качулкообразни канали, включително и кръжила за всички 
сечения и наклони до 30 % /труд + материали /

м2 28.29

1.6
Направа и разваляне на кофраж за опорни блокове по 
тръбопроводи, дюкери и укрепителни работи при корекция 
на реки над 2 м2 и височина до 6 м. /труд +  материали /

м2 22.96

1.7 Направа и разваляне на кофраж за ремонт на малки 
конструкции /труд+ материали /

2м 32.13

2 Армировъчни работи

2.1 Изработка и монтаж на армировка от всички сложности при 
дебелина до 5 мм. /труд +  материали /

КГ 1.83

2.2 Изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна 
сложност от Ф 6 мм до Ф 12 мм. /труд+ материали /

КГ 1.55

2.3 Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна 
сложност от Ф 14 до Ф 50 мм /труд+ материали /

кг 1.41



2.4 Изработка и монтаж на армировка сложна и особено сложна 
от Ф 6 до Ф 12 мм /труд+ материали / КГ 1.60

2.5 Изработка и монтаж на армировка сложна и особено сложна 
от Ф 14 до Ф 50 мм /труд+ материали / КГ 1.46

2.6 Монтаж на рабиц за покриване на канали /труд+ материали / 2М 11.02
2.7 Монтаж на рабиц за стени /труд + материали / 2М 14.32
2.8 Поставяне на рабиц за тавани /труд + материали / 2М 10.96

2.9 Монтаж на мрежа или армировка до 6 мм по стени за 
полагане на торкрет /труд+ материали / м2 16.06

2.10 Монтаж на мрежа или армировка до 6 мм по тавани за 
полагане на торкрет /труд+ материали / м2 16.06

2.11 Монтаж на мрежа или армировка до 6 мм по греди и колони 
за полагане на торкрет /труд+ материали / м2 16.06

3 Бетонови работи

3.1 Полагане на неармиран и армиран бетон за основи, 
фундаменти и настилки ръчно /труд+ материали / м3 148.41

3.2
Полагане на неармиран и армиран бетон за
основи.фундаменти и настилки машинно с автобетонпомпа
/труд + материали /

м3 162.38

3.3 Полагане на неармиран и армиран бетон за стени /ръчно/ - 
/труд + материали/ м3 169.36

3.4 Полагане на неармиран и армиран бетон за стени машинно -  
с автобетонпомпа - /труд + материали / м3 162.38

3.5 Полагане на армиран бетон за колони и греди ръчно /труд + 
материали / м3 155.39

3.6 Полагане на армиран бетон за колони и греди машинно -  с 
автобетонпомпа /труд + материали / м3 160.63

3.7 Полагане на армиран бетон за плочи с наклон над 20° ръчно 
/труд + материали / м3 112.03

3.8 Полагане на армиран бетон за плочи с наклон над 20° 
машинно -с  автобетонпомпа /труд + материали/ м3 164.12

3.9 Разбиване на бетон счук и шило /труд/ м3 61.82
3.10 Разбиване на стоманобетон с чук и шило /труд / м3 78.30
3.11 Разбиване на неармиран бетон с къртач /труд/ м3 82.94
3.12 Разбиване на стоманобетон с къртач /труд/ м3 82.94

3.13 Събиране, натоварване и извозване до 20 км на отпадъчен 
материал м3 20.60

4 Зидарски работи
4.1 Направа на суха каменна зидария /труд + материали / м3 53.12

4.2 Каменна зидария над основа с едно лице на вароциментов 
разтвор /труд + материали / м3 65.38

4.3 Каменна зидария над основа с две лица на вароциментов 
разтвор /труд+ материали / м3 110.00

4.4 Декоративна каменна зидария от облицовъчни камъни на 
циментов разтвор /труд+ материали / м3 107.22

4.5 Фугиране на каменна зидария /труд+ материали / м2 7.85

4.6 Тухлена зидария 65 мм на циментов разтвор /труд + 
материали / м2 18.25



4.7 Тухлена зидария 120 мм с плътни тухли на вароциментов 
разтвор /труд+ материали / м2 23.22

4.8 Тухлена зидария 120 мм с тухли 25/25/12 на вароциментов 
разтвор /труд + материали / м2 14.56

4.9 Фугировка на тухлена зидария /труд + материали / м2 332.09
4.10 Разваляне на каменна зидария /труд/ м3 52.64
4.11 Разваляне на тухлена зидария /труд / 2М 23.05
4.12 Очукване на тухлена зидария /труд/ 2М 8.90
4.13 Очукване на бетон с дебелина до 7 см. /труд/ м2 5.27

4.14 Събиране, натоварване и извозване до 20 км на отпадъчен 
материал м3 20.78

5 Покривни работи

5.1 Покриване с керемиди върху дъсчена обшивка или бетон на 
разтвор /труд + материали /

2М 17.72

5.2 Покриване с керемиди върху дъсчена обшивка или бетон и 
наклон над 30 % на разтвор /труд+ материали /

2М 17.72

5.3 Покриване с битумизирана мушама от един пласт със 
застъпване и лепене /труд + материали /

2М 2.79

5.4 Покриване с битумизирана мушама от два пласта със 
застъпване и лепене /труд + материали / м2 5.33

5.5 Покриване с вълнообразна ламарина /труд+ материали / м2 14.74

5.6 Покриване с вълнообразен етернит /труд + материали / 2м 17.81

5.7 Покриване с керемиди върху летви /труд + материали / 2М 19.52

5.8 Покриване с PVC фолио върху масивна плоча /труд + 
матепиали/

2М 11.70

5.9 Покриване с дъски със застъпване /труд + материали / 2М 9.42

5.10
Препокриване с керемиди върху дъсчена обшивка и варов 
разтвор с летви при наклон 30 0 /труд + материали/ м2 35.18

5.11 Препокриване с керемиди върху летви и наклон 30 о /труд + 
материали/ м2 7.41

5.12 Направа на летвена обшивка по покрив за керемиди /труд + 
материали м2 2.28

5.13 Разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди /труд/ м2 0.35

5.14 Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди /труд/ м2 0.82

5.15 Събиране, натоварване и извозване до 20 км на отпадъчен 
материал м3 16.24

6 Тенекеджийски работи

6.1 Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм до 30 0 /труд + 
материали / м2 12.57

6.2 Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм над 30 °/труд + 
материали / м2 17.72



6.3
Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм над 30 0 на 
покриви, корнизи, улами, поли, капандури, шахти, калкани и 
др. /труд + материали /

м2 17.46

6.4 Подмяна на обшивката на покрив с поцинкована ламарина / 
труд + материали / м2 24.79

6.5 Висящи олуци от поцинкована ламарина /труд + материали / м1 9.86

6.6 Седящи олуци от поцинкована ламарина /труд + материали / м' 22.35

6.7 Монтаж на готови седящи и висящи олуци /труд + материали
/

м' 8.46

6.8 Монтаж на готова водосточна тръба от поцинкована 
ламарина /труд + материали / БР. 9.25

6.9 Водосточно казанче от обикновена поцинкована ламарина/ 
труд +материали / БР. 12.57

6.10 Монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина/ 
труд + материали / БР. 12.57

6.11 Монтаж на олуци от PVC /труд + материали / м' 7.81

6.12 Монтаж на водосточни тръби от PVC / труд + материали / м1 8.38

6.13 Демонтаж на олуци и водосточни тръби / труд / м' 3.67
6.14 Демонтаж на ламаринена обшивка и обшивка на стрехи/труд 

/
2м 3.93

6.15 Събиране, натоварване и извозване до 20 км на отпадъчен 
материал кг 0.52

7 Дърводелски работи

7.1 Направа и разваляне на вътрешно масивно скеле от смесен 
дървен материал / труд + материали / м3 105.02

7.2 Направа и разваляне на външно скеле с два реда бандери от 
смесен дървен материал / труд + материали / м2 22.40

7.3 ггаттр ггта  п р гп л п ш тп гс па ^а^а,цни грвини с>1\сле / |рудт
-------------- I м2 3.82

7.4 Направа на дюшеме от дъски 4.5 см. / труд + материали / 2м 30.90

7.5
Направа на обшивка по стени и тавани с рендосани 
иглолистни дъски 2.5 см. / труд + материали /

2м 10.66

7.6 Покривни конструкции и дървени скелети от бичен дървен 
материал / труд + материали/ м3 422.22

7.7 Монтаж на гредоред от бичени греди /  труд +  материали / м3 523.97

7.8 Демонтаж на гредоред от иглолистни греди /  труд / м3 12.82

7.9
демонтаж нй висяща и лежаща покрибна конструкция в 
съществуваща сграда включително и изнасяне на материала /
ТП1/П /

м3 73.86

7.10 Направа на висяща и лежаща покривна конструкция на 
съществуваща сграда /  труд + материали /

м3 524.06

7.11 Демонтаж на дюшеме /  труд / м2 5.06

7.12 Наковаване на телени рендосани дъски на покрив / труд +  

материали /
м2 13.15

7.13 Монтаж на дървени первази при ремонти / труд +  материали 
/

м1 2.98



7.14 Монтаж на первази от PVC при ремонти / труд + материали / м' 4.02

7.15 Събиране, натоварване и извозване до 20 км на отпадъчен 
материал м3 16.24

8 Облицовъчни работи

8.1 Фаянсова облицовка на вароциментов разтвор по стени с 
фуга 2 мм /труд + материали / м 2 35.18

8.2 Фаянсова облицовка с лепило по стени на фуга 2 мм / труд + 
материали /

2м 34.57

8.3 Облицовка с теракотени плочки с лепило на фуга 2 мм / труд 
+ материали /

2М 43.91

8.4 Облицовка на стени с гипсофазер на дюбели / труд + 
матеоиали /

2М 17.40

8.5 Облицовка на стени с твърд стиропор / труд + материали / 2М 13.10

8.6 Облицовка на стени с гранитни плочи / труд + материали / 2М 73.22

8.7 Събиране, натоварване и извозване до 20 км на отпадъчен 
материал м3 20.78

9 Мазачески работи

9.1 Вътрешна варова мазилка по тухлени стени /труд + 
материали / м2 7.09

9.2 Вътрешна варова мазилка по бетонни стени и тавани / труд + 
материали / м2 6.98

9.3 Вътрешна варова мазилка по рабицови стени и тавани / труд 
+ материали / м2 8.14

9.4 Вътрешна варова мазилка по стълбища, стълбищни площадки 
/ труд +материали / м2 6.48

9.5 Вътрешна вароперлитова мазилка по стени и тавани /труд + 
материали / м2 6.18

9.6 Варова шпакловка по прясна мазилка / труд + материали / 2м 1.77
9.7 Варова шпакловка по суха мазилка / труд + материали 2м 4.19
9.8 Гипсова мазилка по тухлени стени / труд + материали / м2 13.44
9.9 Гипсова мазилка по масивни тавани / труд + материали / м2 10.43

9.10 Гипсова мазилка по стени и тавани / труд + материали / м2 10.64

9.11 Гипсова мазилка по стълбища и стълб, площадки / труд + 
материали / м2 13.15

9.12 Гипсова мазилка по ребрени и касетирани тавани, греди, 
колони и подобни / труд + материали / м2 13.07

9.13 Гипсова шпакловка по стени и тавани / труд + материали / м2 3.52

9.14 Декоративна водоустойчива вътрешна мазилка вкл. 
грундиране -  среден разход / труд + материали /

2м 10.98

9.15 Външна пръскана мазилка с готова смес / труд + материали / м2 14.14

9.16 ш ггр п ш та 1 тригтатта шзтгшкп с гсгш та utvtctc / тру7!ртштсрггя7ш
! м2 6.85

9.17 Вътрешна декоративна мазилка ./труд + материали / 2м 9.22

9.18 Външна гладка варо-циментна мазилка по стени / труд + 
материали /

2М 8.61



9.19 Външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени / труд 
+ материали / м2 9.41

9.20 Външна нахвърляна варо-циментна мазилка по стени. / труд + 
материали / м2 7.52

9.21 Външна влачена варо-циментна мазилка по стени /труд + 
материали / м2 9.71

9.22 Външна циментова мазилка по стени ./труд + материали/ м2 7.68

9.23 Външна мазилка по тавани, дъна на балкони и под / труд + 
материали / м2 10.82

9.24 Защитно декоративно фасадно покритие с бутадиен стирол -  
гладко / труд + материали / м2 11.44

9.25 Защитно декоративно фасадно покритие с бутадиен стирол -  
релефно / труд + материали / м2 13.44

9.26 Външна пръскана мазилка с готова смес . / труд + материали / м2 12.46

9.27 Полагане на готова минерална мазилка / труд + материали / м2 21.04

9.28
Направа на гладка циментова замазка в два пласта с 
дебелина 2.5 см. За бетонни стени при хидротехнически 
съоръжения / труд + материали /

м2 14.67

9.29
Направа на гланцирана циментова замазка в два пласта с 
дебелина 2 см.за закрити съоръжения -  канали, дюкери и 
мост канали отвътре. / труд + материали /

2м 24.79

9.30 1 ia i i| jd lD c i  п а  1 л а п ц к 1| ^ а п а  v\ 1У1с1ДТ\Л Ц И М С П  \ U B d l .3<3JVl<33f\d С 2м 21.09
9.31 Направа на инертолови замазки ./ труд + материали / 2м 22.23

9.32 Изкърпване на вътрешни варови мазилки по тухлени стени. / 
труд + материали / м2 18.89

9.33 Изкърпване на вътрешни варови мазилки по бетонни стени ./ 
труд + материали / м2 17.38

9.34 Изкърпване на вътрешни варови мазилки по рабиц. стени. / 
труд + материали / м2 25.44

9.35 Изкърпване на вътрешни варови мазилки по рабиц. тавани. / 
труд + материали / м2 27.64

9.36 Изкърпване на гипсови мазилки по тухлени стени. / труд +  

материали / м2 22.17

9.37 Изкърпване на гипсови мазилки по бетонни тавани / труд +  

материали / м2 19.54

9.38 п з ? п ф т т т а т т с  п а  i k i i i c u d k i  ш и з т о ж и  н и  р з и п ц т т с т т и  / 1 р у ^ Ц  V  ”
--------------------  . .  / м2 24.71

9.39 Изкърпване на гипсови шпакловки. / труд +  материали / м2 6.78

9.40 Изкърпване на външна гладка варо-циментна мазилка, / труд 
+  материали /

2м 20.75

9.41 Изкърпване на външна пръскана мазилка / труд +  материали 
/

м2 22.53

9.42 Изкърпване мазилка по канали, врати и прозорци с ширина 
до 20 см. / труд +  материали / м2 21.60

9.43 Изкърпване мазилка по канали, врати и прозорци с ширина 
до 15 см. /труд +  материали / м2 32.21



9.44 Водоплътна външна гладка мазилка / труд + материали / м2 16.24

9.45 Изкърпване на водоплътна външна гладка мазилка /труд + 

материали /
м2 19.56

9.46 1 юлагане на дълооко импрегниращ грунд./ труд + материали
/

м2 16.24
9.47 Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани / труд / м2 0.97
9.48 Очукване на варо-циментна мазилка, / труд / м2 0.88
9.49 Очукване на циментна мазилка ./ труд / м2 1.41

9.50 Торкрет на бетонни повърхности при набраздяване на 
бетонната повърхност / труд + материали /

2м 43.70

9.51
Полагане на торкрет по стени, тавани, греди и колони без 
мрежа или арматура, в два пласта с обща дебелина до 20 мм 
/ труд + материали /

2
М 26.22

9.52
Полагане на торкрет по стени, тавани, греди и колони с 
мрежа или арматура, в два пласта с обща дебелина до 30 мм 
/ труд + материали /

2
М 34.77

9.53
Торкрет на бетонни повърхности чрез бучардисване с 
пистолет и сваляне до 3 мм на повърхностния слой на бетона 
/ труд + материали /

2
М 111.30

9.54 Изчукване, сваляне и почистване на повърхности от стара 
мазилка /труд /

2
М 3.43

9.55 Монтаж метална рабицова мрежа по стени и тавани / труд + 

материали /

2
М 12.40

9.56 Монтаж пластмасова мрежа по стени и тавани / труд + 

материали /

2
М 1.57

9.57 Направа на шпакловка по стени и тавани с теракол / труд + 

материали / м2 11.00

9.58 Събиране, натоварване и извозване до 20 км на отпадъчен 
материал м3 20.78

Забележка

цените за видовете СМИ посочени в т.У.ьи до У.53 да 
включват продухването и измиването на бетоновата 
повърхност с въздух или вода преди торкретирането. както и 
почистване на отпадъците рикоширали след полагане на
nroi/M  п п а г т

1 0 Настилки
10.1

и с  l u n n a  11 dq  т тгп тп тп та  ĴLU LIVIJ U C5  <Я|ЛУ1УГриВЛ<3 / 1 р у Д Т  “

. . .  ------------ / м2 15.57
10.2 Настилка от линолеум или подобни / труд + материали / м2 90.10
10.3 Изравнителна шпакловка. / труд + материали / 2м 4.02
10.4 Настилка от мокет-обикновен ./труд + материали / м2 10.03
10.5 Настилка от каменинови плочи / труд + материали / м2 47.78
10.6 I i a u  v\j\T\ck u i  ic^ ja rw jirm  iuicj'iki j u / J u  n a  i>Ui,r / k jjy,^ ~f IVIdl С р И Д Л  И

/ м2 33.44
10.7 Настилка от теракотни плочи на лепило / труд + материали / м2 23.13
10.8 Настилка от бетонни плочи / труд + материали / м2 35.44
10.9 i ia^-iИ7ТТСП u i  р с ч с п  i\aivmr\ НД ц и т с ш с п  р И З Т Т О р 7  * МУМ Т

-------------------/
2м 32.61

10.10 Мита бучарда по стени и цокли / труд + материали / м2 22.51
10.11 Чукана бучарда по стени и цокли / труд + материали / м2 24.94

10.12 Пердашена циментна замазка по подове, тераси, покриви и 
др. -1 .5  см. / труд + материали / м2 7.33



10.13 Пердашена циментна замазка по подове -  2 см./ труд + 
материали / м2 9.25

10.14 Пердашена циментна замазка по подове, тераси, покриви и 
др. -  2.5 см. / труд + материали / м2 9.78

10.15 Пердашена цементна замазка по стени -  2 см. / труд + 
материали /

2м 7.05

10.16 ■ 1с^ ,ца1х1С па  ц е п н е ш  п а  о а т а о г ч а  м и  ГсЯВсЯПИ “  Z. LIVI. } 1 |7уд  Т

________ / 2М 13.27

10.17 Пердашена армирана замазка -  4 см / труд + материали / м2 12.77

10.18 Изпердашване на бетонна настилка със сух цимент / труд + 
материали / м2 1.42

10.19 Водоустойчиво еластично покритие / труд + материали / м2 8.10

10.20 Водоизолираща настилка (мазилка)-за 1 мм дебелина / труд 
+ материали / м2 2.72

10.21 Универсална замазка от суха смес /труд + материали/ 2м 6.27

10.22 Полимерна хидроизолационна замазка / труд + материали / 2М 3.48

10.23 Разливна настилка по подове при ремонти / труд + 
материали / м2 4.90

10.24 Универсална суха полимерна замазка 5 мм при ремонти / 
труд + материали / м2 2.94

10.25 Подова замазка с перлитобетон - 4 см. / труд + материали / м2 8.90

10.26 Бетонна подова настилка не армирана -1 0  см. / труд + 
материали / м2 15.89

10.27 Събиране, натоварване и извозване до 20 км на отпадъчен 
материал м3 20.78

11 Стъкларски работи

11.1 Остъкляване с 3 мм стъкла върху дървени рамки / труд + 
материали / м2 11.70

11.2 Остъкляване с 4 мм стъкла върху дървени рамки / труд + 
материали / м2 16.24

11.3 Остъкляване с 5 мм стъкла върху дървени рамки / труд + 
материали /

2м 19.47

11.4 Остъкляване с 3 мм стъкла върху метални рамки /труд + 
материали / м2 14.23

11.5 Остъкляване с 4 мм стъкла върху метални рамки / труд + 
материали / м2 16.76

11.6 Остъкляване с 5 мм стъкла върху метални рамки / труд + 
материали / м2 20.43

11.7 Подмяна на единични стъкла с дебелина до 4 мм на метални 
рамки / труд + материали /

2м 22.52

11.8 Подмяна на единични стъкла с дебелина над 4 мм на 
метални рамки / труд + материали / м2 30.90

11.9 Подмяна на единични стъкла с дебелина до 4 мм на дървени 
рамки / труд + материали / м2 20.60

11.10 Подмяна на единични стъкла с дебелина над 4 мм на 
дървени рамки / труд + материали / м2 29.33

12 Бояджийски работи



12.1 Варосване на стени и тавани / труд + материали /
2

М 0.73

12.2 Постно боядисване по стени и тавани / труд + материали / 2
М 1.07

12.3 Блажно боядисване по дървени повърхности двукратно / 

труд + материали / м2 4.92

12.4 Блажно боядисване по стоманени повърхности двукратно / 

труд + материали /
м2 2.27

12.5 Блажно боядисване по варови и гипсови повърхности 
двукратно / труд + материали / м2 3.51

12.6 Блажно боядисване по стоманени парапети, решетки, 
двукратно / труд + материали /

2м 4.19

12.7 Минизиране на стоманени повърхности / труд + материали / м2 3.32

12.8 Боядисване на стени и тавани с бял латекс двукратно / труд + 

материали / м2 1.49

12.9 ОШ Щ ГГСВаТТС о и <ц и |цк1С 11с:р^ п1',1 \j \j v \ о о п ш п и  / i т  ivia rCJTTTZJTTTI 

!
2м 6.29

12.10 Боядисване c вододисперсни бои вътрешно / труд + 

материали /

2
М 4.15

12.11 Стъргане на блажна боя по дървени или метални 
повърхности / труд /

м2 1.40

12.12 1 f jy n ^ K ip a n c  с  a m  K irv u jjU iW U n cn  1 Jjy п,ц u y jv i p c iv iU n  1 И / 1 ^ у д  Т

------------------ / м2 1.68

12.13 Грундиране с готов грунд върху мазилка / труд + материали /
2

М 1.68

12.14 Грундиране на стоманени повърхности с епоксиден грунд при 
ремонти / труд + материали /

2
М 7.61

12.15 Инертолиране на метални повърхности / труд + материали / м2 2.27

12.16 Почистване на метални повърхности чрез пясъкоструене / 

труд /
м2 3.40

12.17 Почистване на метални повърхности чрез хидробластиране / 

труд /
м2 2.44

12.18 Почистване на метални повърхности с метална четка (ръчно)
/ труд /

м2 4.71

12.19 Почистване от ръжда на тръбопроводи и метални части с 
водоструене на 110 атм./ труд + материали / м2 2.53

12.20 Нанасяне на течно фолио за изолация на тръбопроводи./ 
труд + материали /

м2 8.12

12.21 1 ю п а с л п с  п а  c D D p D a u ^ a  СТУГуЛСИП u i  а л ivdJIUyL 1 —

------------------- / ..............-  -------------/ м2 7.33
12.22 Нанасяне хидроустойчив шлам./ труд + материали / м2 5.46

12.23 Нанасяне изолираща боя / висококачествен битумен разтвор 
./ труд + материали / м2 7.51

12.24 Нанасяне на битумна / каучукова / хидроизолация ./ труд + 

материали / м2 8.96

12.25 Измазване с многофункционални полиакрилни бои - 
двупластово / труд + материали /

м2 11.70

13 Изолационни работи -  хидро и топлоизолации



13.1 Хидроизолация от един пласт АРР мембрана на 
газопламъчно залепване / труд + материали / м2 6.60

13.2
Хидроизолация с 3 пласта покривна мушама на топло 
битумно лепило и 2 студено азбобитумни замазки /труд + 
материали

м2 22.35

13.3 Хидроизолация от 1 пласт SBS мембрана на газопламъчно 
залепване / труд + материали / м2 6.60

13.4 Хидроизолация с един пласт усилен воалит на газопламъчно 
залепване /труд + материали/ м2 6.58

13.5 Хидроизолация с два пласта усилен воалит на газопламъчно 
залепване /труд + материали/ м2 12.69

13.6 Грундиране два пласта с битумен грунд / 300 г/м2/ /труд + 
материали/ м2 2.01

13.7 Топло и хидроизолация с двустранно каширан стиропор 4 см. 
и 2 пласта рахнебит /труд + материали/ м2 42.08

13.8 Топло и хидроизолация с двустранно каширан стиропор 4 
см., 1 пласт воалит и 2 пласта рахнебит / труд + материали /

2м 46.62

13.9 Хидроизолация с 1 усилен пласт воалит на топло битумно 
лепило /труд + материали/ м2 14.23

13.10 Хидроизолация с 2 усилени пласта воалит на топло битумно 
лепило /труд + материали/ м2 16.06

13.11 Топлоизолация от каширани плоскости от стиропор с 
дебелина 4 см. /труд + материали/ м2 11.56

13.12 Топлоизолация от битумоперлитови плочи 4 см. на 
вароциментов разтвор /труд + материали/

2м 8.00

13.13 Топло изолация от пенополистирол /труд + материали/ 2м 11.31

13.14 Двупластова водоизолация на стена с мазане /труд + 
материали/ м2 5.16

13.15
Хидроизолация с 2 пласта усилен воалит с първи пласт у=4 
кг/м2 без посипка на газопламъчно залепване /труд + 
материали /

м2 24.97

13.16 Циментно полимерна мазана изолация / труд + материали / м2 4.91

13.17
Фасадна топлоизолация външно по стени и покриви в два 
пласта стиропор х 4 см. с два пласта лепило за залепване, 
мрежа и дюбели / труд + материали /

м2 31.78

13.18 Инжектиране на полимерни смоли / труд + материали / м2 14.67

13.19 Изкърпване на кръпки до 35 % от стария пласт 
хидроизолация / труд н-материали /

2м 42.25

13.20 Хидроизолация с 1 пл. воалит 6 = 4 мм с минерална посипка 
на газопламъчно залепване / труд + материали /

2м 10.74

13.21 Полагане студено битумно лепило за залепване / труд + 
материали/

2М 1.13

13.22 Полагане топло битумно лепило за залепване / труд + 
материали / |

2М 2.44



13.23 Циментно полимерна мазана изолация / труд + материали / м2 7.51

13.24
Фасадна топлоизолация външно по стени и покриви в два 
пласта XPS х 4 см. с два пласта лепило за залепване, мрежа и 
дюбели / труд+ материали /

м2 31.60

13.25 Направа на минерална мазилка / труд + материали / м2 20.43
13.26 Направа на бяла шпакловка / труд + материали / м2 7.16

13.27 Полагане на дълбоко импрегниращ грунд/труд + материали
/ м2 10.83

13.28 Полагане на ръбо-охранителна мрежа/ труд + материали / 2м 15.89

13.29 Фасадна топлоизолация външно по стени и покриви от мин. 
вата б = 50мм - лепена / труд + материали /

2м 35.18

13.30 Вътрешна топлоизолация от мин. вата б=50мм /труд + 
материали / м2 33.70

13.31 Двупластова водоизолация на стена с мазане / труд + 
материали / м2 15.89

13.32 Направа на изолация по стени и тавани с полимерна емулсия 
в три пласта / разход 4 кг/м2/ труд + материали / м2 14.14

13.33 Събиране, натоварване и извозване до 20 км на отпадъчен 
материал м2 11.35

14 Изработка и монтаж на метални изделия

14.1 Изработка и монтаж на стоманена врата, включително и 
рамката с тегло до 60 кг. / труд + материали / кг 8.80

14.2 Изработка и монтаж на стоманена врата, включително и 
рамката с тегло над 60 кг. / труд + материали / кг 8.80

14.3 Изработка и монтаж на стоманен капак и рамка с тегло до 20 
кг. / труд + материали / кг 10.53

14.4 Изработка и монтаж на стоманен капак и рамка с тегло над 
20 кг. / труд + материали / кг 10.53

14.5 Изработка и монтаж на метална решетка с тегло до 10 кг. / 
труд + материали / кг 11.94

14.6 Изработка и монтаж на метална решетка с тегло над 10 кг/ 
труд + материали / кг 119.40

14.7 Изработка и монтаж на метална стълба с височина до 2 м/ 
труд + материали / кг 119.40

14.8 Изработка и монтаж на метална стълба с височина над 2 м. / 
труд + материали / кг 12.81

14.9 Изработка и монтаж на пасарелка с парапет / труд + 
материали / кг 12.81

14.10 Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и 
капаци / труд + материали / бр. 146.14

14.11 Доставка, направа и монтаж на закладни части / труд + 
материали / кг 16.19

14.12 Доставка и монтаж на PVC дограма м2 125.71

14.13
Изработка и монтаж на 1 брой панта за врати и капаци /само 
в случаите, когато е необходим ремонт само на тази част/ / 
труд + материали /

бр. 20.11



14.14 Демонтаж на метални изделия / труд/натоварване и 
извозване кг 4.87

14.15 Направа на ограда от стоманени колове 70/70/Змм и бодлива 
тел с височина 2.0 м. / труд + материали / м' 20.66

14.16
Направа на ограда от стоманени колове 70/70/Змм и 
поцинкована плетана мрежа ф2,2мм с височина 2 м. / труд + 
материали /

м' 28.66

14.17 Направа на ограда от стоманобетонови колове и бодлива тел 
с височина 2 м/труд + материали / м' 17.84

14.18
Направа на ограда от стоманобетонови колове и 
поцинкована електрозаваряема мрежа ф2.2мм, каре 100/60 с 
височина 2 м. / труд + материали /

м' 25.46

14.19
Направа на ограда от стоманобетонови колове и 
поцинкована електрозаваряема мрежа ф2.2мм, каре 100/60 с 
височина 1,50 м. / труд + материали /

м' 23.11

14.20
Направа на ограда от стоманени колове 70/70/Змм и 
поцинкована електрозаваряема мрежа ф2.2мм, каре 100/60 с 
височина 2 м. / труд + материали /

м' 29.41

14.21
Направа на ограда от стоманени колове 70/70/Змм и 
поцинкована електрозаваряема мрежа ф2.2мм, каре 100/60 с 
височина 1,50 м. / труд + материали /

м' 26.39

14.22 Събиране, натоварване и извозване до 20 км на отпадъчен
материал кг 0.09

15 Електроинсталации

15.1 Доставка и монтаж на метален стълб за дворно /парково/ 
осветление с Н = 4.5 м/ труд + материали / . бр. 628.56

15.2 Ръчен изкоп за полагане на кабел / труд + материали / m3 21.65

15.3 Ръчно полагане на бетон за фундамент на метален стълб / 
труд + материали / m3 157.66

15.4 Минизиране на тръби до 3" с два слоя / труд + материали/ м' 2.01

15.5 Боядисване с блажна боя на тръби до 3" с два слоя / труд + 
материали / м' 2.44

15.6 Изработване и укрепване на метална конструкция / труд + 
материали / кг 13.36

15.7 Пробивавне на отвори 10 х 10 (електропробивна машина) / 
труд + материали / м.смени 0.70

15.8 Пробиване на отвори в тухлен зид 1 ЛА тухла в см. до 80/80 / 
труд + материали / бр. 0.80

15.9 Полагане на стоманени тръби до 2" за изтегляне на ел. 
проводник в изкоп / труд + материали / м' 8.90

15.10 Полагане на сигнална лента в изкоп / труд + материали / м' 0.54

15.11 Демонтаж на съществуващи ел. инсталации / труд + 
материали / бр. 9.08

15.12 Демонтаж на ключове и контакти / труд + материали / бр. 0.89

15.13 Демонтаж на осветителни тела до 2 м. височина / труд + 
материали / бр. 11.20

15.14 Демонтаж на осветителни тела над 2 м. височина / труд + 
материали / бр. 13.36



15.15 Демонтаж на съществуващи ел. табла / труд + материали / бр. 17.72

15.16 Изтегляне на кабел в стоманотръбен стълб до 3"/ труд + 
материали / м' 7.25

15.17 Изтегляне на кабел в стоманена тръба до 2" / труд + 
материали / м' 7.25

15.18 Откриванане и отстраняване на повреди в ел. инсталации и 
осветителни тела / труд + материали / бр. 22.17

15.19 Полагане на тръби PVC до 16 мм открито по стени / труд + 
материали / м' 5.41

15.20 Полагане на тръби PVC до 25 мм открито по стени / труд + 
материали / м' 6.29

15.21 Полагане на тръби PVC до 32 мм открито по стени / труд + 
материали / м' 7.16

15.22 Полагане на тръби PVC ф  20 мм по стоманени конструкции / 
труд + материали/ м' 7.25

15.23 Полагане на гофрирани тръби ф  13- мм / труд + материали/ м' 4.89

15.24 Полагане на гофрирани тръби ф  23- мм / труд + материали / м' 7.33

15.25 Полагане на кабелоподобен ел.проводник САВТ 3x10 + 6 m m 2 

- в изкоп ръчно / труд + материали/ м' 4.71

15.26 Полагане на кабелоподобен ел.проводник СВТ 3x6 + 4 m m 2 в 
изкоп ръчно / труд + материали / м' 5.92

15.27 Полагане на кабелоподобен ел.проводник СВТ 3x4 + 2.5 m m 2 

в изкоп ръчно / труд + материали/ м1 5.13

15.28 Полагане на кабелоподобен ел.проводник СВТ 5 х 4мм2 в 
изкоп ръчно / труд + материали / м' 3.14

15.29 Полагане на кабелоподобен ел. проводник СВТ 3 x6  + 4 m m 2 с 
ПКОМ скоби по бетон /  труд +  материали / м' 4.96

15.30 Полагане на кабелоподобен ел. проводник СВТ 3 х 4 + 2.5 
m m 2 с  ПКОМ скоби по бетон /  труд +  материали / м' 4.63

15.31 Полагане на кабелоподобен ел. проводник СВТ 5 x 4  m m 2 с 
ПКОМ скоби по бетон /  труд + материали / м' 4.13

15.32 Полагане на кабелоподобен ел. проводник СВТ 3 х 2.5 m m 2 с 
ПКОМ скоби по бетон / труд + материали / м' 3.95

15.33 Полагане на кабелоподобен ел. проводник СВТ 3 х 1.5 m m 2 с 
ПКОМ скоби по бетон /  труд +  материали /

м' 2.31

15.34 Полагане на кабелоподобен ел.проводник СВТ 3 x6  + 4 m m 2 с 
обикновени скоби по тухлени стени /  труд +  материали /

м' 4.89

15.35 Полагане на кабелоподобен ел.проводник СВТ 3 х 4 +  2.5 m m 2 

с обикновени скоби по тухлени стени /  труд +  материали /
м' 4.49

15.36 Полагане на кабелоподобен ел.проводник СВТ 5 x4  m m 2 с 
обикновени скоби по тухлени стени /  труд +материали /

м' 4.32

15.37 Полагане на кабелоподобен ел.проводник СВТ 3 х 2.5 m m 2 с 
обикновени скоби по тухлени стени /  труд +  материали /

м' 3.67



15.38
Полагане на кабелоподобен ел.проводник СВТ 3 х 1.5 m m2 с 
обикновени скоби по тухлени стени /  труд + материали /

м' 2.14

15.39
Полагане на кабелоподобен ел. проводник СВТ 3 x 6  + 4 m m 2 с 
обикновени скоби по бетон/ труд + материали /

м 1 4.71

15.40
Полагане на кабелоподобен ел. проводник СВТ 3 х 4 + 2.5 
m m 2 с обикновени скоби по бетон / труд + материали /

м ’ 5.54

15.41
Полагане на кабелоподобен ел. проводник СВТ 5 x 4  m m2 с 
обикновени скоби по бетон /  труд + материали /

м' 4.06

15.42
Полагане на кабелоподобен ел. проводник СВТ 3 х 2.5 m m2 с 
обикновени скоби по бетон / труд + материали /

м' 3.58

15.43
Полагане на кабелоподобен ел, проводник СВТ 3 х 1.5 m m2 с 
обикновени скоби по бетон / труд + материали /

м' 2.18

15.44 М онтаж на носещо въже до 20 м /  труд + материали / м' 3.71

15.45
Полагане на кабелоподобен ел. проводник СВТ 3 x 6  + 4 m m 2 с 
обикновени скоби по носещо въже / труд + материали /

м' 4.32

15.46
Полагане на кабелоподобен ел. проводник СВТ 3 х 4 + 2.5 
m m 2 с обикновени скоби по носещо въже / труд + материали 
/

м' 3.77

15.47
Полагане на кабелоподобен ел. проводник СВТ 5 x 4  m m2 с 
обикновени скоби по носещо въже /  труд + материали /

м' 3.67

15.48
Полагане на кабелоподобен ел. проводник СВТ 3 х 2.5 m m 2 с 
обикновени скоби по носещо въже / труд + материали /

м' 2.79

15.49
Полагане на кабелоподобен ел. проводник СВТ 3 х 1.5 m m2 с 
обикновени скоби по носещо въже / труд + материали /

м' 2.44

15.50
Полагане на крайни разпределителни муфи / труд + 
материали /

бр. 6.29

15.51
ш итггаж  на каиелни 1лави за каиели с медни или алуминиеви
жила - напрежение 1 КВ - вътрешни със сечение до 35 m m 2 /
----- , ------------------/

бр. 8.21

15.52
М онтаж на кабелни глави за кабели с медни или алуминиеви 
жила - напрежение 1 КВ - външни със сечение до 35 m m 3 / 
труд + материали /

бр. 8.14

15.53
Направа и монтаж на сухи кабелни глави по силови кабели с 
напрежение до 10 КВ - сечение 35 m m 2/ труд + материали /

бр. 8.14

15.54
Направа и монтаж на сухи кабелни глави по силови кабели с 
напрежение до 10 КВ - сечение 85 m m 2 / труд + материали /

бр. 12.92

15.55
Привързване към съоръжения на кабел с ф до 16 мм / труд + 
материали /

м' 4.63

15.56 М онтаж на витлов предпазител 25 А /труд + материали / бр. 5.59

15.57 Монтаж на разклонителна кутия / труд + материали / бр. 4.10
15.58 Монтаж на трифазен к о н так т/тр уд  + материали / бр. 2.56



15.59 Монтаж на ключове и контакти за скрита инсталация/труд + 
материали / бр. 4.68

15.60 Монтаж на ключове и контакти за открита инсталация / труд 
+ материали / бр. 4.59

15.61 Монтаж на трифазен контакт противовлажен за открита 
инсталация / труд + материали бр. 36.75

15.62 Монтаж на парково осветително тяло - глобус 400 мм / труд 
+ материали / бр. 39.11

15.63 Монтаж на парково осветително тяло с натриева лампа с 
високо налягане / труд + материали / бр. 127.46

15.64 Монтаж на улично осветително тяло - живачно тип "змийска 
глава" / труд + материали / бр. 136.19

15.65 Монтаж на прожектор метал - халогенен 150W / труд + 
материали / бр. 78.57

15.66 Монтаж на пендел, аплик или плафониера / труд + материали
/

бр. 4.65

15.67 Монтаж на противовлажно осветително тяло / труд + 
материали / бр. 5.91

15.68 Монтаж на луминисцентно, висящо осветително тяло / труд 
+ материали / бр. 19.03

15.69 Монтаж на луминисцентно осветително тяло на обтяжка / 
труд + материали / бр. 21.75

15.70 Монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена/ труд + 
материали / бр. 11.28

15.71 Монтаж на фалтови табла 0.5 m2 на стена / труд + материали 
/

бр. 135.32

15.72 Монтаж на табла 0.5 m2 на стълб / труд + материали / бр. 103.01
15.73 Монтаж на стоящи табла до 1.5 м / труд + материали / бр. 143.17
15.74 Монтаж на стоящи табла до 2.0 м / труд + материали / бр. 162.38
15.75 Монтаж на стоящи табла над 2.0 м / труд + материали / бр- 162.38
15.76 Монтаж на прекъсвачи на стена / труд + материали / бр. 4.64
15.77 Монтаж на контактор / труд + материали / бр. 59.89

.5,78 Монтаж на гръмоотводни прътове до 4 м. / труд + материали
/

бр. 65.94

15.79 Монтаж на гръмоотводни уредби - мрежа от бет.стомана ф 8 
мм. / труд + материали / бр. 415.55

15.80 Набиване на оземителен кол поцинкован 3 м 5/50/50/ /труд + 
материали / бр. 68.62

15.81 Монтаж на заземление от поцинкована шина 3/30 мм / труд 
+ материали / м' 22.70

15.82 Монтаж на звънчев трансформатор / труд + материали / бр. 10.42

15.83 Доставка и монтаж на кабел канали / труд + материали / м 3.75



Забележка: Тежката механизация, която се ползва при изпълнение на СМР посочени в точки от т.1 до т. 
VII с изключение на случаите, когато остойностяване на същата влиза в цената на определен вид СМР: 
т.1.1; т.1.2. 2.3; т.1.3; т.1.4; т.1.5; т.11.1; т.11.2; т.М.З; т.111.1; т.111.2; T.IV.1.3; T.IV.1.4; t.IV.1.5; t.IV.4.1; T.V.1.1.1.1; 
T.V.1.1.2.1; t .V.1.1.3; T.VII.3.2; t .VII.3.4; t .VII.3.6; t .VII.3.8 -  да се остойностяват по цени посочени в таблица 
2 T.VIII. от Техническа спецификация

VIII. СМР, ПРИ КОИТО ОТЧИТАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЧАСОВА СТАВКА

Изпълнението на всички видове СМР, които не са отбелязани в спецификациите приложени в точки от I 
до VII. ще бъдат заплащани на основание почасово вложен труд от съответния брой и специалност 
работна ръка и вида на използваната механизация.

Възлагането, изпълнението и отчитането на такива видове СМР, ще става само при изрична писмена 
инструкция от Възложителя.

Работна ръка - почасово

Таблица 1

Позиция Описание Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№1 №2 №3

1 Водопроводчик лв/човекоча
с

9.17

2 Заварчик лв/човекоча
с

14.67

3 Общ работник лв/човекоча
с 7.07

4 Шофьор лв/човекоча
с

10.82

5 Ел.специалист лв/човекоча
с

12.40

6 Зидаро -мазач лв/човекоча
с 12.40

7 Тенекеджия лв/човекоча
с 12.40

8 Дърводелец лв/човекоча
с 12.40

9 Шлосер -стругар лв/човекоча
с 12.40

10 Арматурист лв/човекоча
с 12.40

11 Кофражист лв/човекоча
с 12.40

12 Технически р-л лв/човекоча
с

24.75

Механизация -  почасово



таблица 2

Позиция Описание Единица
Пределна цена 
в лева без ДДС 
с 10% отстъпка

№1 №2 №3 №4
1 Багер верижен с обем на кофата -1.5 m3 лв./м.см 279.36
2 Багер тип колесен лв./м.см 244.44
3 Багер с хидрочук лв./м.см 180.00
4 Булдозер 180 - 235 к.с. лв./м.см 351.00
5 Валяк вибрационен самоходен 8т. лв./м.см 99.90
6 Валяк двубандажен 2,5т лв./м.см 81.90
7 Работилница със заваръчен апарат лв./м.см 244.44
8 Ел. агрегат /на теглич/ лв./м.см 139.68
9 Автокран лв./м.см 244.44

10 Автобетонпомпа лв./м.см 497.61
11 Компресор-подвижен електрически -  5 м3/ мин лв./м.см 52.37
12 Мазаческа машина -  6 м3/ час лв./м.см 113.49
13 Ударнопробивна машина Ф до 40 мм лв./м.см 10.48
14 Автобетоносмесител лв./м.см 392.85
15 Бордови камион лв./км 1.92
16 Самосвал до 5 т. лв./км 1.57
17 Самосвал до 10 т. /4x4/ лв./км 2.18
18 Лекотоварен автомобил до 1.5 т лв./км 1.57



РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
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Специфични условия на договора

1 НЕУСТОЙКИ
1. В случай, че Изпълнителят забави и не спази който и да е от 

сроковете посочени в т.2.1, т.2.2, т.2.4 и т.2.7 - Ред на възлагане от 
Раздел А, последният дължи неустойка в размер на 100 лв. за всеки 
просрочен ден.

2. При некачествено изпълнение на възложени СМР от дадена поръчка, 
Контролиращият служител предоставя по своя преценка срок за 
повторно изпълнение на част или на всички работи. Повторното 
изпълнение на некачествено изпълнените видове СМР са за сметка на 
Изпълнителя.

3. В случаи, че Изпълнителят повторно извърши възложените му видове 
СМР некачествено, стойността на същите ще бъдат приспаднати от 
окончателно одобрената количествено - стойностна сметка.

4. При неспазване предписанията и/или неосигурено оборудване в 
съответствие с изискванията по БЗР, от Изпълнителя:

a. при наличие на не обезопасени изкопи;
b. при неосигурени безопасни маршрути за преминаване на
пешеходци;
c. при не извозени строителни отпадъци, най-късно до 24 часа 

след изпълнението на съответните видове СМР;
d. при неосигурено подходящо работно облекло /светло 

отразителни жилетки, каски и други предпазни средства/ на 
работниците и служителите на Изпълнителя;

на последният се налагат следните санкции - при първо нарушение 
санкцията е в размер на 1000лв; при второ нарушение санкцията е в размер 
на 2000лв; при трето нарушение санкцията е в размер на 10% от 
договорната стойност на поръчката за всеки един обект, но не по-малко от 
3000лв. Стойността на тези санкции ще бъдат приспаднати от окончателно 
одобрената количествено - стойностна сметка.

5. При следващи нарушения виновните служители на Изпълнителя няма 
да бъдат допускани до работа на обекти на Възложителя за срок не 
по-малко от две години.

6. В случай, когато Изпълнителят едностранно прекрати изпълнението 
на договора, без за да има правно основание за това, същият дължи 
неустойка в размер на 10% от общата стойност на договора.

7. Изпълнителят е длъжен да изплати всяка наложена му неустойка, в 
срок до 5 (пет) дни от получаването на писмено уведомление от 
Възложителя за налагането на съответната неустойка с искане за 
нейното заплащане.

2 САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА "СОФИЙСКА ВОДА" АД

2.1 Ако в който и да е момент, поради действие или бездействие от страна 
на Изпълнителя и/или негови служители, на "Софийска вода" АД бъдат 
наложени санкции по силата на действащото законодателство, 
Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя по всички 
санкции в пълния им размер.
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3 ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

3.1 Размер на гаранцията за изпълнение на договора е 5% от прогнозната 
стойност на договора.

3.2 В случай, че Изпълнителят откаже да изплати неустойка, глоба или 
санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия Договор, 
Възложителят има право да приспадне дължимата му сума от 
гаранцията за изпълнение на договора, внесена от Изпълнителя, за да 
гарантира изпълнението на настоящия Договор или от стойността на 
съответната месечна фактура за извършени от Изпълнителя 
възстановителни работи.

3.3 В случай, че стойността на гаранцията за изпълнение се окаже 
недостатъчна, Изпълнителят се задължава в срок от 5 работни дни да 
заплати стойността на дължимата неустойка и да допълни своята 
гаранция за изпълнение до нейния пълен размер.
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РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО
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РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО  
Съдържание:

Член Наименование
1. ДЕФИНИЦИИ
2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5. НЕУСТОЙКИ
6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
8. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
9. ПУБЛИЧНОСТ
10. НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
11. ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ
12. ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ -  ПЛАН ЗА

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
13. ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ
14. СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
15. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ
16. ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ
17. ТЕСТВАНЕ
18. ГАРАНЦИИ
19. ФОРС МАЖОР
20. ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ
21. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
22. ПРЕКРАТЯВАНЕ
23. РАЗДЕЛ НОСТ
24. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
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Общи условия на договора за строителство

Общите условия на договора за строителство, са както следва:

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в 
единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в 
даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо 
при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които 
описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни 
по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския 
закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане 
към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят 
и/ или допълват.

1.1. "Възложител" означава "Софийска вода" АД, което възлага 
изпълнението на Работите, предмет на този договор.

1.2. "Контролиращ служител" означава лицето, определено от 
Възложителя, за което Изпълнителят е уведомен и което действа от 
името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите 
на този договор.

1.3. "Инвеститорски контрол" означава представител на Контролиращия 
служител, който ще извършва инвеститорски контрол върху 
изпълнението на договора от името на Контролиращия служител.

1.4. "Изпълнител" означава физическото или юридическо лице, както и 
техни обединения, определено в договора и неговите представители и 
правоприемници.

1.5. "Отговорно лице" означава лицето, определено от Изпълнителя, за 
което Възложителят е уведомен и което действа от името на 
Изпълнителя, и като представител на Изпълнителя за целите на този 
договор.

1.6. "Договор" означава цялостното съглашение между Възложителя и 
Изпълнителя, състоящо се от посочените по -  долу части, като в 
случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в следния 
ред:

• Договор;
• Раздел А: Техническо задание -  предмет на договора (вкл. Работен 

проект и График за изпълнение на работите)
• Раздел Б: Цени и данни;
• Раздел В: Специфични условия;
• Раздел Г: Общи условия;
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1.7. "Дата на влизане в сила на договора" означава датата на 
подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.

1.8. "Цена по договора" означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: 
Цени и данни.

1.9. "Максимална стойност на договора" -означава пределната сума, 
която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на 
договора.

1.10. "Срок на договора" означава предвидената продължителност на 
договора.

1.11. "Официална инструкция" означава възлагане, чрез което 
Възложителят определя началната дата на изпълнението на конкретни 
работи, съобразно Раздел А: Техническо задание.

1.12. "Работи" означава строителни и монтажни работи (СМР), описани в 
Раздел А: Техническо задание.

1.13. "Обект" означава всяко местоположение (земя, улица, сграда или 
съоръжение), на който се осъществяват Работите, както и всяко друго 
място, предоставено от Възложителя за целите на договора.

1.14. "Машини и съоръжения" означава всички активи, материали, 
машини, съоръженията, инструменти и други подобни, предоставени от 
Възложителя на Изпълнителя за изпълнението на Работите.

1.15. "Работен проект" означава комплект чертежи, записки и т.н., който 
се дава на Изпълнителя от Възложителя за изпълнението на работите, 
предмет на настоящия договор. Работният проект е неразделна част от 
Раздел А: Техническо задание.

1.16. "График за изпълнение на работите" е планът за изпълнение на 
работите, предмет на настоящия договор, съгласно Работния проект. 
Графикът за изпълнение на работите се представя в предложението на 
Изпълнителя или съобразно уговореното в Раздел А: Техническо 
задание.

1.17. "Системи за безопасност при работа" означава комплект от 
документи на Възложителя или нормативни актове съгласно 
българското законодателство, които определят начините и методите за 
опазване здравето и безопасността при изпълнение на работите, 
предмет на договора.

1.18. "Начална дата на изпълнение на работите" означава денят на 
подписване на Образец №2 съгласно чл.157 (1) от ЗУТ: протокол за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия 
и ниво, а когато такъв не се изисква, датата на заверка на 
заповедната книга.
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1.19. "Срок за изпълнение на Работите" означава периодът от Началната 
дата на изпълнение на Работите до Цялостно приключване на 
Работите. Срокът на изпълнение на работите се измерва в работни 
дни, освен ако не е уговорено друго.

1.20. "Цялостно приключване на Работите" означава, подписването на 
Акт 16, когато законът предвижда съставянето на такъв акт или с 
приемо-предавателен протокол, подписан без възражения от 
Възложителя.

1.21. "Неустойки" означава санкции или обезщетения, които ще бъдат 
налагани на Изпълнителя в случай, че работите не са изпълнени в 
съответствие с изискванията, установени в договора и действащата 
нормативна уредба.

1.22. "Строителен надзор" означава лице или фирма за строителен 
надзор, на които "Софийска вода" АД е възложило да контролира 
изпълнението на обекта съгласно чл.16б от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ).

1.23. "Заповедна книга на строежа" съгласно Приложение №4 на 
Наредба №3 от 31.07.03г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството. Заповедната книга на строежа се съставя, 
попълва и подписва от лицето, упражняващо строителен надзор, или 
от Технически ръководител на Изпълнителя за строежите от пета 
категория. Същата се представя на органа, издал разрешението за 
строеж за заверка и регистрация.

1.24. "Гаранция за изпълнение" означава паричната сума или банковата 
гаранция, която Изпълнителят предоставя на Възложителя, за да 
гарантира доброто изпълнение на договора.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. При изпълнение на условията на настоящия договор, Възложителят 
възлага на Изпълнителя да изпълнява работите за срока на договора 
срещу заплащане на договорната цена.

2.2. Всяка страна приема, че този договор представлява цялостното 
споразумение между страните

2.3. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение 
между страните по него и никоя от страните няма право да извършва 
разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на 
задълженията си по договора нито една от страните не следва да 
предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето 
лице да приеме, че действа като законен представител на другата 
страна.

2.4. Номерът и Датата на влизане в сила на договора следва да се цитират 
във всяка релевантна кореспонденция.
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2.5. Заглавията в този договор са само с цел препращане и не следва да се 
ползват като водещи при тълкуването на клаузите, до които се 
отнасят.

2.6. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва 
да се изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се 
счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната 
разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до 
правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на 
насрещния факс е изписано ОК) на адресата.

2.7. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване 
на нов адрес, телефонен или факс номер, използвани за 
кореспонденция, при най-ранна възможност, но не по-късно от 
четиридесет и осем (48) часа след такава промяна.

2.8. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в 
който и да е момент, някое от условията на настоящия договор не 
трябва да се приема като отмяна на съответното условие или на 
правото да се прилагат всички условия на настоящия договор.

2.9. Приема се, че на Изпълнителя са известни всички негови нормативно 
установени отговорности съгласно българското законодателство, по 
повод изпълнението на Работите. Отговорности или разходи, 
възникнали в резултат на сключването на договора се приема, че са 
включени в договорната цена.

2.10. Евентуален спор или разногласие във връзка с изпълнението на 
настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и 
взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще 
бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат 
арбитражно споразумение.

2.11. Ако Изпълнителят изпълни Работи, които не отговарят на изискванията 
на договора, Възложителят може по собствено усмотрение да откаже 
да приеме тези Работи и да търси обезщетение за претърпени вреди и 
пропуснати ползи. Възложителят може да представи на Изпълнителя 
възможност да повтори изпълнението на неприетите Работи преди да 
потърси други изпълнители.

2.12. Изпълнителят се задължава да обезщети изцяло Възложителя за 
всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им 
размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно 
с дължимите лихви, направените разноски, разходи, предявени към 
Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и 
дължащи се на действия, бездействия или забава на необходими 
действия на Изпълнителя и/или негови подизпълнители при или по 
повод строителството.

2.13. Никоя клауза извън чл.8 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава 
действието си след изтичане на срока или прекратяване на договора, 
освен ако изрично не е определено друго в договора.
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3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Изпълнителя 
съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

3.1. Изпълнителят ще изпълнява Работите точно и с грижата на добър 
търговец, като ползва в максимална степен познанията си и тези на 
подизпълнителите си, за да осигури използването на най-ефективни и 
ефикасни средства за работа.

3.2. Изпълнителят следва да предприеме необходимото изпълнените 
Работи да отговарят на поетите задължения и гаранции за качество, 
както са посочени в договора.

3.3. През срока на договора Изпълнителят ползва така своя персонал, 
време и способности, както е необходимо за точното изпълнение на 
задълженията му по договора.

3.4. Изпълнителят се задължава да спазва инструкциите на Възложителя, 
както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя във всеки 
един момент.

3.5. Изпълнителят извършва работите съгласно изискванията на договора, 
а когато те не са подробно описани, по начин, приемлив за 
Възложителя.

3.6. Изпълнителят поставя подходящи условия в договорите си с 
подизпълнители, когато е допуснато използването на подизпълнители, 
които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор. 
Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на Работите, 
включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.

3.7. Изпълнителят спазва и предприема необходимото, така че неговите 
служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на 
приложимото право по повод осигуряването на здравословни и 
безопасни условия на труд и изискванията на Възложителя за 
безопасност при работа.

3.8. Изпълнителят представя фактури за плащане съгласно чл.б ПЛАЩАНЕ, 
ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

3.9. Изпълнителят е длъжен преди влагането в конкретния строеж, в срок 
указан от Възложителя, да предостави на Възложителя документи 
и/или сертификати, които доказват качеството на използваните от него 
материали.

3.10. Изпълнителят се задължава при и във връзка с изпълнението на 
Работите по настоящия договор да събира, извозва и депонира 
получените отпадъци при стриктно спазване на действащото 
закон одател ство.

3.11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване 
на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества,
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които могат да препятстват нормалното изпълнение на работите, както 
и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се 
предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са 
употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, 
позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя 
съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което 
своевременно уведомява Изпълнителя. Възложителят може да заменя 
Контролиращия служител през срока на договора по свое усмотрение.

4.2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя 
съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване 
и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на 
назначаването си Контролиращият служител следва да получава 
изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено 
правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му 
не може да се противопостави на Изпълнителя.

4.3. Освен ако не е изрично уговорено в договора, Контролиращият 
служител не може да променя условията по договора или да отменя 
някое от задълженията на Изпълнителя по договора.

4.4. Контролиращият служител определя Инвеститорски контрол, като 
писмено уведомява Изпълнителя за това.

4.5. Инвеститорският контрол няма правомощие да:
4 .5 .1 .отменя, което и да е от задълженията на Изпълнителя по 

договора.
4 .5 .2 .поръчва изпълнението на допълнителна работа, включваща 

допълнително заплащане на Изпълнителя.

4.6. Инвеститорският контрол осъществява срещи с Изпълнителя, за да 
обсъди с него изпълнението на договора.

4.7. В случай, че Инвеститорският контрол констатира отклонения от 
Работния проект, той информира писмено Строителния надзор, след 
което Инвеститорският контрол, ДИСК и Строителният надзор имат 
право да прекратят изпълнението на работите. Заповедта за 
прекратяване ще бъде записана в Заповедната книга на строежа.

4.8. Възложителят си запазва правото да отмени извършването на работи 
или на всяка незавършена част от тях, ако изпълнението и 
приключването на тези работи не е извършено в договорните срокове 
и ако е необходимо, да възложи изпълнението на тези работи на друг 
Изпълнител, като задължи Изпълнителя с всички възникнали 
допълнително разходи, но без да ограничава други права на 
Възложителя спрямо Изпълнителя.
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5. НЕУСТОЙКИ

5.1. Неустойките за забава за извършване и предаване на СМР и 
некачествено изпълнение на СМР, предмет на договора са определени 
в Раздел В: Специфични условия на договора.

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. Контактите между Възложителя и Изпълнителя по повод на 
ежедневното изпълнение на Работите се осъществяват между 
Контролиращия служител и/или Инвеститорския контрол и 
Изпълнителя.

6.2. Плащане се извършва по искане на Изпълнителя след приключване и 
приемане изпълнението на Работите, предмет на този договор.

6.3. Искането за плащане трябва да бъде придружено от Протокол за 
изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, включващ 
съответните доказателства: актове за скрити работи, констативни 
протоколи, протоколи от проби (изпитвания) и др., доказващи 
качественото изпълнение на строежа -  приети и подписани от 
Инвеститорски контрол и съответния Строителен надзор. Протоколът 
за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР се адресира до 
Възложителя и се предоставя за одобрение от Инвеститорския 
контрол.

6.4. След получаване на Протокол за изпълнени и подлежащи на 
изплащане видове СМР, Инвеститорският контрол проверява данните в 
него не по-късно от 5 (пет) работни дни след получаването. 
Възникнали въпроси се разрешат между Контролиращия служител или 
Инвеститорския контрол и Изпълнителя преди съставянето на 
следващия Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове 
СМР.

6.5. След като протоколът се подпише от двете страни без възражения, 
Изпълнителят издава коректно съставена фактура в петдневен срок от 
възникване на основанието за плащане съгласно документите, 
потвърждаващи изпълнението на работите.

6.6. Възложителят превежда на Изпълнителя дължимата сума до 45 
(четиридесет и пет) дни от датата на коректно съставената фактура на 
Изпълнителя, представена в отдел "Финансово-счетоводен" на 
Възложителя.

6.7. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу 
насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него в случай, 
че има основания за това.

6.8. Всички суми, платими по договора, са без ДДС, освен ако изрично не е 
посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се 
начислява допълнително към сумите.

6.9. Възложителят не предоставя авансови плащания по този договор.
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6.10. Гаранцията за изпълнение се освобождава съгласно уговореното в 
Раздел В: „Специфични условия на договора".

7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Извън права на Изпълнителя или трети лица, съществуващи преди 
подписването на договора, Работният проект, включващ чертежи, 
обяснителни записки и други резултати, следствие от работата по 
договора, включително изобретения, става собственост на 
Възложителя, освен ако изрично не е уговорено друго.

7.2. Всяко изобретение, проект, откритие, полезен модел или подобрение в 
процедурите, направени от Изпълнителя или негови служители по 
време на изпълнението на договора с Възложителя или отнасящи се по 
какъвто и да е начин към дейността на Възложителя, или биха могли 
да бъдат използвани от Възложителя, следва да бъдат предоставени на 
Възложителя като негова собственост. Изпълнителят следва веднага да 
съобщи на Възложителя и да му предостави цялата необходима 
информация по повод на направата на такова изобретение, проект, 
откритие, полезен модел, или подобрение.

7.3. Изпълнителят следва да отбелязва или да осигури отбелязването на
правата на интелектуалната собственост на Възложителя, както 
следва: "Собственост на "Софийска вода" А Д ............. (дата)".

7.4. Ако бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят оказва 
необходимото съдействие при регистрирането на интелектуалната 
собственост, независимо в коя държава, за сметка на Възложителя, и 
предприема всичко необходимо така, че правата на интелектуална 
собственост да са за Възложителя. В случай, че се наложи и бъде 
поискано от Възложителя, Изпълнителят следва да предприеме всички 
действия за прехвърлянето на право на интелектуална собственост на 
Възложителя, като възможността на Възложителя да ползва обектите 
на такава собственост следва да е неограничена.

7.5. Правото на интелектуална собственост върху компютърна програма, 
проект за такава или друг софтуерен обект на интелектуална 
собственост, изготвен от Изпълнителя, негови служители, или 
подизпълнители за Възложителя по този договор, се прехвърля върху 
Възложителя при получаването от Изпълнителя на плащането по 
договора и от този момент Възложителят отговаря за предприемането 
на всички стъпки за защита на правата на интелектуална собственост, 
както Възложителят намери за добре.

7.6. Разходи, направени от Изпълнителя и предварително одобрени от 
Възложителя в изпълнение на чл.7.4 и чл.7.5, следва да се 
възстановят от Възложителя.

8. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

8.1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не 
може да използва договора или информация, придобита по повод на 
договора, за цели извън изрично предвидените в договора.
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8.2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по 
време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава 
разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с 
дейността на другата страна, както и друга конфиденциална 
информация, която е получена или е могла да бъде получена по време 
на договора.

8.3. В случай, че Възложителят поиска, Изпълнителят прави необходимото 
така, че неговите служители или подизпълнители да поемат директни 
задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във 
форма, приемлива за Възложителя

9. ПУБЛИЧНОСТ

9.1. Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като 
необходимо за изпълнението на договора, Изпълнителят не публикува 
по своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго 
лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал 
от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на 
Възложителя преди предварителното представяне на материала пред 
Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова 
съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, 
което е изрично поискано.

9.2. Информация до обществеността. Изпълнителят трябва да предоставя 
чрез табло с информация съгласно изискванията на Възложителя.

10. НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Преди започване на изпълнение на работите или на някоя част от 
изпълнение на работите Изпълнителят уведомява за това 
Контролиращия служител или Инвеститорския контрол на Възложителя 
и подписва декларация, че е запознат с приложимите вътрешни 
правила на Възложителя, ако има такива, и ще ги спазва в процеса на 
работата си.

11. ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

11.1. Приема се, че Изпълнителят се е запознал и приел условията на 
достъпа и другите комуникации към даден обект, неговия размер, 
рисковете от наранявания и увреждане на собственост на или около 
обекта, както и на живеещите около обекта лица, условията, при които 
ще бъдат изпълнявани работите, условията на труд, местата за 
получаване на материали и друга информация, необходима на 
Изпълнителя за осъществяване на работите на този обект.

11.2. Изпълнителят няма право да търси допълнителни плащания поради 
неправилно възприемане на условията на обектите или на основание, 
че не му е била предоставена точна информация от Възложителя или 
негови служители или че не е успял да получи правилна информация, 
или да предвиди възникването на някакви условия, които да повлияят 
на работата му. Изпълнителят няма право да търси увеличаване на 
възнаграждението и/или освобождаване или намаляване на
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отговорност и/или освобождаване от някое от задълженията му по 
договора на същите основания.

12. ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ -  ПЛАН 
ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

12.1. Във всеки момент Възложителят има право на достъп до обекта 
(обектите), на които се извършват работите, за да провежда 
инспектиране или по други причини.

12.2. Възложителят има право да провежда инспекция на работите, и има 
право да не приеме извършени работи, в случай, че има основание да 
счита, че те не отговарят на договора. Изпълнителят осигурява на 
Възложителя необходимия за това достъп.

12.3. Изпълнителят предприема необходимите действия оторизираните му 
служители да не навлизат в части от обекта, където не е необходимо, 
и да ползват посочените от Възложителя пътища, маршрути, подстъпи 
и др.

12.4. Освен ако страните не се договорят друго, Изпълнителят отговаря за 
служителите си относно храна, почивки, осигуряване на лични 
предпазни средства и др.

12.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка всичко необходимо за 
Работите, освен ако писмено не е уговорено друго. Въпреки това, 
Изпълнителят може с предварителното съгласие на Възложителя и 
съответните доставчици на комунални услуги да ползва електричество, 
вода, газоснабдяване и др., когато е необходимо за предоставянето на 
работите. Рискът от ползването на такива комунални услуги е за 
Изпълнителя.

12.6. Възложителят не носи отговорност за вреди, причинени от промени в 
налягането, качеството, прекъсване или спиране на такива 
предоставяни комунални услуги. Изпълнителят осигурява за своя 
сметка необходимите му съоръжения за ползването на такива 
комунални услуги и отговаря за щети, нанесени от ползването им от 
него.

12.7. Изпълнителят осигурява за собствена сметка и риск доставката, 
разтоварването и извеждането от обекта на цялата необходима му 
апаратура, машини и съоръжения и материали. Освен ако страните не 
се споразумеят друго, Изпълнителят е отговорен за стопанисването, 
поддръжката, охраната и др. на такива машини и съоръжения, както и 
за извеждането им от обекта, като трябва да го остави почистен на 
края на всяко свое посещение.

12.8. Изпълнителят се задължава в процеса на изпълнение на работите да 
не се пречи или възпрепятства дейността на Възложителя или на друг 
изпълнител или да не се пречи на правата на трети лица да ползва 
дадени обекти, освен ако подобно възпрепятстване е неизбежно. В 
този случай Изпълнителят предприема необходимото 
възпрепятстването да е минимално.
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12.9. При извършване на работите Изпълнителят трябва да направи всичко 
необходимо да няма смущения на плана за временна организация на 
движението. Този план - одобрен от компетентните органи- е част от 
Инвестиционния проект и се предоставя от Възложителя. Изпълнителят 
трябва да инсталира сигнални знаци в съответствие с плана.

12.10. Изпълнителят се задължава да осигури обезопасяване на обектите,
съгласно действащото българско законодателство: ограждане,
маркиране, сигнализиране при изкопни и други работи.

13. ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

13.1. В случай, че Възложителят предоставя Машини и съоръжения на 
Изпълнителя, те остават собственост на Възложителя. Изпълнителят 
поддържа тези Машини и съоръжения в добро състояние съгласно 
добрата търговска практика. Изпълнителят може да използва тези 
Машини и съоръжения само и единствено за изпълнението на 
договора. Вреди на тези Машини и съоръжения, причинени от недобро 
стопанисване от Изпълнителя, се поправят за сметка на Изпълнителя.

13.2. Изпълнителят отговаря за всички Машини и съоръжения, предоставени 
му за обслужване и поддръжка от Възложителя, от момента на 
доставка до приемането им обратно от Възложителя. Изпълнителят за 
своя сметка застрахова тези Машини и съоръжения за всички 
застрахователни рискове за периода, в който отговаря за тях. 
Възложителят може във всеки един момент след сключването на 
настоящия договор да провери тази застрахователна полица и да 
поиска доказателства за плащането на застрахователните вноски.

14. СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

14.1. Изпълнителят осигурява компетентен персонал за изпълнение 
предмета на договора. Възложителят може да инструктира този 
персонал. Инструкции, получени от служителите на Изпълнителя във 
връзка с изпълнението на настоящия договор, са обвързващи за 
Изпълнителя.

14.2. Възложителят има право да поиска удостоверение за компетентността 
на лицата, наети от Изпълнителя за извършване на работите.

14.3. Възложителят има право да отхвърли участието на даден служител или 
представител на Изпълнителя при изпълнението на работите на даден 
обект или друго място в случай, че той/ тя наруши трудовата 
дисциплина, прояви небрежност или некомпетентност. От този момент 
Изпълнителят не може да ползва това лице при изпълнението на 
работите и не може да го включи отново освен със съгласието на 
Възложителя. Прилагането на този член не може да бъде причина за 
забава или неизпълнение на работите съгласно договора.

14.4. Извършването на заваръчни, огневи и други опасни работи от 
Изпълнителя се започва след предварително получаване на 
разрешително за това от възложителя /ръководителя на обекта на 
чиято територия се извършва работата.
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14.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и 
количества изправни и проверени пожарогасителни средства.

15. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

15.1. За всички трудови злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа
помощ включително и на трети лица, Изпълнителят се задължава да 
уведоми незабавно Контролиращия служител, който уведомява отдел 
БЗР на Възложителя, чийто служители имат право на достъп и следва 
да им бъде оказвано пълно съдействие при констатиране и
документално обработване на инцидента.

15.2. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на
Контролиращия служител.

16. ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

16.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на
Изпълнителя, която се отнася до потенциални опасности във връзка с 
транспорта, оперирането или използването на доставени материали се 
предоставя веднага на Възложителя.

16.2. Изпълнителят представя подробности за всякакви рискове за
служителите, произтичащи от специфичното използване на 
материалите, които се доставят на Възложителя или които се ползват 
от Възложителя във връзка с изпълнението на работите.

16.3. Изпълнителят изготвя и предоставя инструкции за безопасното 
ползване на материалите, които се доставят на Възложителя и се 
ползват от Изпълнителя или негови подизпълнители на обектите. 
Инструкциите включват най-малко следното:
16.3.1. информация за опасностите от ползваните материали;
16.3.2. оценка на риска при ползването им;
16.3.3. описание на контролните мерки, които следва да се 

вземат;
16.3.4. подробности за необходимо предпазно облекло;
16.3.5. подробности за максималните ограничения за излагане на 

въздействие от материалите;
16.3.6. препоръки за следене на здравето;
16.3.7. препоръки относно типа, поддръжката, почистването, 

тестването на дихателните и вентилационни съоръжения;
16.3.8. препоръки за боравене с отпадъците, включително 

депонирането им.
16.4. Дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и

азбестосъдържащи продукти се извършват след издаване на 
разрешения по Закона за здравето, издадено на Изпълнителя от 
компетентния орган преди започване изпълнението на работите на 
съответния обект. Изпълнителят е длъжен да предприеме
необходимите мерки за получаване на информация от собственика на 
обекта или от Възложителя, за да определи материалите, за които се 
предполага, че съдържат азбест.
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16.5. Изпълнителят е длъжен преди започване на работите на съответния 
обект да уведоми дирекция "Областна инспекция по труда" и 
регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото 
здраве на територията на която се намира обектът, за дейностите, при 
който работещите може да бъдат експонирани на прах от азбест.

16.6. Изпълнителят е длъжен да определи мерките за осигуряване на защита 
на работещите при премахване или ремонт на строежи, когато се 
очаква превишаване на граничната стойност на концентрация на 
азбестови влакна във въздуха, независимо от приложените 
превантивни технически мерки за ограничаване концентрациите на 
азбест във въздуха. Мерките включват, без да се ограничават до:
16.6.1. Осигуряване на подходящи дихателни и други лични 

предпазни средства, които трябва да се използват по 
предназначение;

16.6.2. Поставяне на предупредителни знаци, които посочват, че е 
възможно превишаване на граничната стойност, определена в 
нормативните документи;

16.6.3. Недопускане на разпространението на прах, получен от 
азбест или азбестосъдържащи материали, извън помещенията 
или мястото на извършване на дейността.

16.7. Изпълнителят е длъжен да осигури обучение за своите работници 
и/или служители, които са или е вероятно да бъдат експонирани на 
прах, които съдържа азбест преди започване на работа и периодично 
на всеки три години.

16.8. Изпълнителят е длъжен да осигури събирането и транспортирането на 
отпадъците от мястото на работа до съответното депо за опасни 
отпадъци, както и да осигури разделно съхраняване, изпиране и 
почистване на работното и защитното облекло на работниците и/или 
служителите си.

16.9. Информацията, която Изпълнителят предоставя във връзка с горното, 
се изпраща преди започване на изпълнението на работите на даден 
обект.

17. ТЕСТВАНЕ

17.1. Възложителят може да поръча на Изпълнителя да извършва тестове на 
всяка част от Машините и съоръженията или на всяка част от работите, 
извършвани по настоящия договор или доставените от Изпълнителя 
материали, за сметка на Изпълнителя.

17.2. В случай че тестовете бъдат неправомерно забавени от страна на 
Изпълнителя, Възложителят може да извести Изпълнителя да ги 
направи в 7-дневен срок от получаване на писменото известие. 
Изпълнителят трябва да извърши тестването в срок от посочените 7 
(седем) дни. Ако Изпълнителят не направи тестовете за това време, 
Възложителят може да ги извърши за сметка на Изпълнителя и 
стойността им ще бъде удържана от възнаграждението, дължимо на 
Изпълнителя.
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17.3. В случай че част от оборудването или част от работите не издържат 
тестването, то ще бъде повторено в допълнително определен от 
Възложителя срок при същите условия. Всички разходи на 
Възложителя от повторното извършване на теста ще бъдат удържани 
от възнаграждението на Изпълнителя.

18. ГАРАНЦИИ

18.1. Изпълнителят гарантира качеството на изпълнените Работи и на 
завършения строителен обект, предмет на този договор, съгласно 
Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти.

18.2. В случай на некачествено изпълнение, за което Изпълнителят е 
отговорен, Възложителят трябва да уведоми Изпълнителя писмено. 
Изпълнителят трябва да отстрани последиците от некачественото 
изпълнение в седемдневен срок от получаване на уведомлението или 
ако това обективно не е възможно, да обоснове писмено защо не е 
възможно да се отстранят.

18.3. Ако Изпълнителят не отстрани последиците от некачественото 
изпълнение в предписания срок или не обоснове обективната 
невъзможност да ги отстрани, Възложителят има право да поиска друг 
изпълнител да ги отстрани (или Възложителят да ги отстрани за своя 
сметка) и да приспадне направените разходи от гаранцията за 
изпълнение.

19. ФОРС МАЖОР

19.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 
от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение 
на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство 
трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и 
възможните последици от нея за изпълнението на договора.

19.2. Изпълнителят или неговите представители трябва да направят това 
уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

20. ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

20.1. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за вреди, 
причинени по повод извършване на дейностите, предмет на този 
договор, както следва:

20.1.1. Нараняване или смърт на някое лице - служител на 
Възложителя, служител на Изпълнителя или наето от него лице 
или на трети лица, намиращи се в границите на обекта;

20.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на 
трети лица, намиращи се в границите на обекта.
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Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури,
имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други
разходи, свързани с гореизложеното.

20.2. Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, 
съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни 
застраховки за своя сметка за срока на договора за рисковете 
професионална отговорност за вреди, причинени на други участници 
при предоставянето на услугите и/или на трети лица в следствие на 
неправомерни действия или бездействие при или по повод изпълнение 
на задълженията му по договора, съгласно чл.171 от Закона за 
устройство на територията.

20.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при 
поискване.

21. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

21.1. Изпълнителят, след сключване на Договора, не може да прехвърли към 
подизпълнител цялостното или частично изпълнение на доставки без 
писменото съгласие на Възложителя.

21.2. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на работите, 
включително и за тези, извършени от подизпълнителите.

22. ПРЕКРАТЯВАНЕ

22.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения 
по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации 
или обезщетения с писмено известие до Изпълнителя при следните 
обстоятелства:
2 2 .1 .1 . ако Изпълнителят и/или служителите на Изпълнителя виновно 

и/или нееднократно предоставят невярна информация или 
сведения, значително нарушат правилата за безопасност и 
здраве при работа, продължително и/или съществено не 
изпълняват задълженията си по договора.

22.1.2. ако за Изпълнителя е открито производство по 
несъстоятелност.

22.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или 
отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и 
не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от 
получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от 
изправната страна.

22.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от 
страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло 
гаранцията за изпълнение, внесена от Изпълнителя.

22.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено 
предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след 
срока на предизвестието.
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22.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно 
съгласие.

22.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, 
възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване 
на договора всяка страна се задължава да върне на другата 
предоставените информация, материали и друга собственост.

22.7. При изтичане или прекратяване на договора Изпълнителят се 
задължава да съдейства на нов изпълнител за поемане изпълнението 
на работите, съгласно инструкциите на Възложителя. Направените от 
Изпълнителя разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото 
предварително одобрение.

23. РАЗДЕЛНОСТ

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се 
окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат 
валидни и подлежащи на изпълнение

24. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно
разпоредбите на българското право.
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ОББ АД КЛОН СОФИЯ ОБЛАСТ

К Р Е Д И Т Е Н П Р Е В О Д

Рефер.: BSRCR7416250 от 18.04.2018
Док. No: 00092550

Получател : Софийска вода АД
Сметка : BG07SOMB91301010307902
Банков клон : ОБЩИНСКА БАНКА

Подпис /наред/

Сума: 13,495.00 BGN
С думи: тринадесет хиляди четиристотин деветдесет и пет лева

Основание : Гаранция за изпълнение
Още пояснения: Номер на обявата 45228/KG4013

Наредител :
"'четка :
_анков клон :

Система: БИСЕРА

Счетоводител: . .

ХИДРОСТРОИТЕЛ ПА ЕООД 
BG4 IBU-I-B'Q 8-8 810 29089200 
СИБАнК--тт'у~Г'т:)ФИя \\
/ 4

\
\  V.'

\Дата: 18.04.2018
Такса: 1.00 BGN
Касиер:........

/


