
Д  О  Г  О  В  О  Р   № ДР-2       

 

З А     С Т Р О И Т Е Л Н О - Р Е М О Н Т Н И    Р А Б О Т И 

 

Днес, 29.08.2016 г., в гр.София между: 

 

1.КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ, гр. София, със 

седалище и адрес на управление бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, с БУЛСТАТ 130098909, 

представлявана от доц. д-р Иван Н. Иванов – Председател и Евгения Сматракалева 

– Главен счетоводител, наричана по-нататък в този договор за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

и 

2. ЕТ „МАРГАРИТА-П-ИВАН КОСТАДИНОВ”, със седалище и адрес на 

управление гр. Благоевград, община Благоевград, ул. „Сан Стефано“№9 Б, ет.1, ЕИК 

203472353, представлявано от Иван Костадинов – собственик, наричано за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с одобрен 

протокол за работа на комисия, определена със заповед № З-ОФ-0005 от 27.07.2016 г. и 

оферта вх. № ВП-ОФ-24/25.07.2016 г., се споразумяха за следното: 

наричана по долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна се сключи настоящия 

договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОКОВЕ. 

 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 

строително ремонтни работи на предоставени на КЕВР жилища - апартамент № 3 на 

адрес: ж.к. „Младост-2“, бл.208а, ет.2, София, и апартамент 133, ж.к „Младост- 1“, 

бл.25, вх.4, ет.8, София с материали, консумативи и машини, доставени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в количества съгласно Количествена сметка (Приложение №1) и по 

цена съгласно Офертата на Изпълнителя с Вх.№ ВП-ОФ-24 от 25.07.2016 г. 

(Приложение № 2,), представляващи неразделна част от настоящия договор, като 

предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обект в напълно завършен вид. 

(2) За извършената услуга ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще заплати посочената в чл.4 цена 

на две части, по описания по-долу ред. 

 

Чл. 2 (1) Срокът за изпълнение на договорените строително ремонтни работи е 18 

(осемнадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за 

осигуряване на достъп до мястото на изпълнение на строително-ремонтните работи, но 

не по-късно от 5 (пет) от датата на подписване на настоящия договор. 

(2) Договорът влиза в сила от деня на подписването му. 

 

Чл.3. (1) Качеството и количеството на изпълнението и приемането на 

изпълнението на работите по чл.1, ал.2 от договора се удостоверява с протокол за 

установяване на действително извършените и приетите строително-ремонтни работи, 

подписан от приемателна комисия на възложителя и представител на Изпълнителя по 

настоящия договор.  

 

ІІ. ЦЕНА 

Чл.4 (1) Цената по договора е в размер на общо: 27 988,56. лв. (двадесет и седем 

хиляди деветстотин осемдесет и осем лева 0,56 лв.) и се формира от 23 323,80 лв. 



(двадесет и три хиляди триста двадесет и три лева 0,80 лв.) и 20 на сто ДДС – 4 664,76 

лв. (четири хиляди шестстотин шестдесет и четири хиляди лева 0,76 лв.) като 

стойността без ДДС включва: 

 Цена на вложените в ремонтите работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали 

и консумативи; 

 Цена за труд; 

 Всички преки и непреки разходи, свързани с изпълнение строително-

ремонтните работи предмет на настоящия договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати цената по ал.1 както следва: 30% 

(тридесет процента) - авансово в срок от 5 (пет) работни дни от подписване на 

договора, след представяне на оригинална фактура за авансово плащане и останалите 

70 % (седемдесет процента) в срок до 10 (десет) календарни дни след представяне на 

оригинална фактура, подписана от координатора по изпълнението на договора за 

Възложителя, придружена от протокол за установяване на действително извършените и 

приетите строително-ремонтни работи, подписан от приемателна комисия на 

възложителя и представител на Изпълнителя. 

(3) Сумата по ал.1 се плаща по посочена банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 

 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава в срок от 5 (пет) дни от датата на 

сключване на договора, да осигури достъп до предвидените за ремонт помещения, 

както и място за съхранение на необходимите за това машини и материали. 

 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в същия срок писмено да посочи лица за 

контакти с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които да осъществяват контрол при изпълнение на 

договорените строително-ремонтни работи. 

 

Чл. 7. (1) За изпълнение и приемането на строително-ремонтите работи предмет на 

настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури технически 

ръководител на обекта с необходимите права за контакти с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

пълномощия за поемане на задължения и отговорности по изпълнението на договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава писмено да посочи лицето, което е определил 

за технически ръководител на обекта в срок от 3 (три) дни от сключването на договора, 

но не по-късно от датата на започване на строително-ремонтните работи. 

 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни изцяло, качествено и предаде в 

срока по чл. 2, ал.1 от настоящия договор възложените му строително-ремонтни работи 

при спазване на строителните правила, нормативи и изискванията за извършване на 

отделните видове строително – ремонтни работи и да осигури гаранционна поддръжка 

на обекта в необходимия обхват и за определения съгласно офертата – Приложение №2 

към настоящия договор срок. 

 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за качеството на изпълнените строително-

ремонтни работи и вложените строителни материали в нормативно определения 

гаранционен срок, който срок започва да тече от датата на подписване на Констативния 

приемателен протокол. 

 



Чл. 10 (1) Ако в гаранционния срок се явят скрити недостатъци или се установят 

явни, но неотразени в приемателния протокол, дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя 

констативен протокол и писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за датата им на 

установяване, размера и сроковете за отстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

поканва последния за съставяне на двустранен протокол.  

(2) За надлежно уведомяване се приема и изпращане на писмо по факс или по 

електронна поща, подписано с универсален електронен подпис. 

(3) За подписване на двустранния протокол за отстраняване на установени скрити 

недостатъци или явни, но неотразени в приемателния протокол, дефекти 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви или да изпрати свой надлежно писмено 

упълномощен представител в срок от 3 (три) работни дни от датата на получаване на 

уведомлението по ал.1. 

 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на изпълнение на строително-

ремонтни работи да поддържа на обекта необходимата чистота и своевременно да 

изхвърля и извозва строителните отпадъци, на разрешените за това от органите на 

Общината места. 

 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен по всяко време при поискване от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предоставя на последния достъп до обекта по чл.1 за проверка 

изпълнението на договорените работи. 

 

Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на строителните и 

ремонтните работи предмет на настоящия договор да спазва и да гарантира спазването 

на нормативните изисквания за осигуряване на здравословни  и безопасни условия на 

труд. 

(2) Всички необходими разходи във връзка с дейността по осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труда на участващите в изпълнението на 

строително-монтажните работи предмет на договора, в това число необходимите лични 

предпазни средства, средства за колективна защита и работно облекло, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, НЕУСТОЙКИ. 

 

Чл. 14. (1) При спиране или прекратяване на договорените работи поради 

настъпване на обективни обстоятелства, независещи от волята на двете страни, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща изпълнените до момента строително-ремонтни работи, 

установени двустранно с подписване на Констативен протокол. В този случай чл. 16, 

ал.1 и 20 не се прилага. 

 

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да спре изпълнението на обекта при 

констатиране на системни нарушения на нормативните и технологичните изисквания за 

изпълнение и приемане на строително-ремонтните работи, до отстраняване на 

нарушението. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спре изпълнението на строително-ремонтните 

работи, ако установи нарушение на нормативните изисквания за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд до отстраняване на нарушението. 

(3) Спирането се извършва с писмено или устно разпореждане на лицето, 

определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за координатор по чл.6 от настоящия договор и за 

същото се уведомява техническия ръководител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



(4) В случаите по ал.1 и 2 извършеното спиране не удължава срока по чл.2, ал.1. 

(5) В случаите на спиране по ал.1 и 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 

на 5 % /пет процента/ от общата договорена по чл.4 цена.  

 

Чл. 16 (1) За незавършване и непредаване на обекта в срока по чл. 2, ал.1 от този 

договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % /половин процент/ 

всеки ден забава, но не повече от 5 % /пет процента/ от общата договорена цена по чл.4, 

ал.1, както и доказаните щети и пропуснати ползи до техния действителен размер. 

(2) При некачествено изпълнение на договорените строително-ремонтни работи, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5 % /пет процента/ от общата 

договорена по чл.4, ал.1 цена, както и доказаните щети и пропуснати ползи до техния 

действителен размер. 

(4) Ако забавата се дължи на спиране по чл.15 от настоящия договор освен 

неустойката по предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойката по чл.15, 

ал.5 от договора. 

 

Чл.17 В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани появилите се дефекти или 

скрити недостатъци в двустранно уточнения срок или не се яви в срока по чл.10, ал.3 за 

подписване на протокола по чл.10, ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в 

размер на 10 % /десет процента/ от общата цена по чл.4, ал.1, както и да получи 

обезщетение в размер на стойността на действително извършените от него разходи за 

отстраняване на появилите се скрити недостатъци или неотразените констативния 

приемателен протокол по чл.3 дефекти. 

 

Чл. 18 При неизпълнение или забавяне на изпълнението на чл.4, ал.2 пo този 

договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 /нула цяло и пет/ % от 

общата договорена в чл.4, ал.1 цена, за всеки просрочен ден, нo не повече от 10 /десет/ 

% от тази цена. След достигане на десетте процента, върху стойността на 

неизпълнението без неустойките, се начислява законната лихва за забава до деня на 

окончателното изпълнение. Виновната страна дължи както неустойките, така и 

законната лихва, изчислени по описания по-горе начин. 

 

Чл. 19 (1). Ако една от страните развали договора преди завършване на 

договореното в предмета без да е налице виновно неизпълнение на поетите по този 

договор задължения от другата страна, то тя дължи на другата неустойка в размер на 5 

% /пет процента/ от общата договорена цена, както и доказаните щети и пропуснати 

ползи до техния действителен размер. 

(2) Когато това е станало поради виновно неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

някое от поетите по този договор задължения, същият няма право да претендира за 

изплащане на извършените до момента на развалянето дейности и е длъжен да приведе 

за своя сметка обекта в годност за работа от други лица. 

 

Чл. 20. При незавършване, непредаване и невъвеждане в действие на обекта в 15 

дневен срок след изтичане на срока по чл. 2, договорът се счита за развален и се 

прилага чл. 19, ал.2 и чл.16, ал.1. 

 

ІV. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ. 

 

Чл. 21. При спор относно качествата на влаганите в строителството на обекта 

материали, конструкции, полуфабрикати и детайли, меродавно е становището на 



акредитирана лаборатория за установяване на съответствието със съществените 

изисквания за строителни материали, а за качеството на строително – ремонтните 

работи - Дирекция за национален строителен контрол, гр. София 

 

Чл. 22. Неразделна част от този договор са Приложения № 1 и 2, условията на 

които се считат за договорни клаузи, както и всички двустранни протоколи и 

съгласувания, утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, скици и подробни количествено 

стойностни сметки. 

 

Чл. 23. За неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото национално законодателство на Република България. 

 

Чл. 24. Изменения и допълнения на настоящият договор могат да се правят само 

по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. 

 

Чл.25. Страните приемат, че ще се считат надлежно уведомени при получаване на 

кореспонденцията си на следните адреси: 

 

 

За Възложителя:     За Изпълнителя: 

Гр.София       

бул.”Дондуков” № 8 - 10     

       тел/факс: 

 

Настоящият договор, заедно с приложенията към него, се изготви в три еднообразни 

екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Техническа спецификация  

 2. Оферта вх. № ВП-ОФ-24/25.07.2016 г. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

            П         П 

........................................      ................................ 

Иван Н. Иванов        Иван Костадинов 

Председател на КЕВР       Собственик 

          П                                                                      

 ..................................... 

 Евгения Сматракалева 

Главен счетоводител на КЕВР 

  



Приложение №1 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 „Ремонт на предоставени на КЕВР жилища - 

апартамент № 3 на адрес: ж.к. „Младост-2“, бл.208а, ет.2, София, и апартамент 133, ж.к 

„Младост- 1“, бл.25, вх.4, ет.8, София“ 
 

АПАРТАМЕНТ 3, Ж.К. „МЛАДОСТ-2“, БЛ.208А, ЕТ.2, СОФИЯ 

№ 

по 

ред 

ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ 
Единична 

мярка 
Количество 

1 2 3 4 

  А. ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ - ОБЩО 

ПОЧИСТВАНЕ      

1 Общо почистване подове и первази настилка мрамор, 

почистване фугите от напластяване - третиране с препарат м2 25 

2 Също, настилка теракота кухня м2 10 

3 Също, стени, кухня,баня и WC при спаднати отвори м2 42 

4 Демонтаж деформирана настилка теракота баня и WC м2 7 

5 Частично демонтиране первази тераси. Почистване за 

повторно залепване м2 3 

6 Изчукване обрушеност - лека стена пред инсталации баня и 

WC, включително демонтаж на фаянсови плочи м2 3 

7 Изчукване обрушеност мазилка по стени - фрагмент кухня м2 1 

8 Изчукване обрушеност мазилка таван - баня и тоалетна до 

вход м2 7 

9 Почистване латексови тавани от опушване и петна 

оцветяване  м2 14 

10 Също, стени м2 7 

11 Демонтаж тапети по стени  - изцяло спални и  дневна при 

спаднати отвори м2 204 

12 Почистване стени, подпрозоречни ниши (затруднени 

условия) м2 9 



13 Почистване мухъл от тавани - баня и WC и защитна 

обработка м2 8 

14 Демонтаж облицовка фаянсови плочи около, частични 

обрушвания - баня и WC до входна врата м2 3 

15 Изваждане дюбели и пирони от стени  бр. 20 

16 Почистване подпрозоречни плотове от напластявания  м2 6 

17 Почистване гипсови профили тавани м' 80 

18 Почистване надлъжни вдлъбнати профили тавани м' 87 

19 Също, и вътрешна плоскост мазан парапет балкон м2 21 

20 Почистване метална част парапет  м2 6 

21 Почистване подове балкони от напластяване м2 24 

22 Почистване вътрешни врати от напластявания  м2 25 

23 Прогонка на еднокрили вътрешни врати  бр. 9 

24 Демонтаж компрометирана фасадна дограма м2 24 

25 Демонтаж входна врата  бр. 1 

26 Демонтаж фаянсови плочи около водопроводни излази м2 1,5 

27 Демонтиране розетка кухня и вентилационна решетка - 

баня, ревизия вана и WC бр. 4 

28 Очукване обрушена мазилка - тавани тераси м2 21 

29 Демонтиране две тоалетни в комплект с казанчета и биде бр. 3 

30 Демонтаж порцеланова мивка във WC до входна врата и 

баня бр. 2 

31 Демонтиране батерия вана  бр. 1 

32 Демонтиране водомери за студена и топла вода бр. 2 

33 Демонтиране самостоятелни фитинги бр. 16 

34 Демонтиране ключове и контакти на скрита инсталация бр. 40 

35 Почистване вана, не абразивно  м2 4 

36 Демонтаж мокет м2 88 



37 Демонтаж дървени первази м' 80 

  Б. РЕМОНТНИ РАБОТИ     

38 Изкърпване обрушена мазилка таван баня и WC до вход м2 7 

39 Нанасяне латекс по стени - утежнени условия, и 

подпрозоречни ниши м2 9 

40 Нанасяне латекс върху почистени тавани  м3 116 

41 Също, по стени при спаднати отвори м2 242 

42 Възстановяване мазилка върху леки разрушени стенички 

пред инсталациите - баня и WC, върху предварително 

монтирана конструкция м2 3 

43 Монтиране конструкция и мрежа преди измазване м2 3 

44 Нанасяне хастарна мазилка върху конструкцията и 

мрежата м2 3 

45 Нанасяне мазилка върху тавани на тераси  м2 21 

46 Също, парапет м2 23 

47 Монтиране фаянсови плочи на места с обрушеност - 

утежнени условия м2 3 

48 Монтиране теракота под баня, и WC до вход, включително 

первази м2 11 

49 Монтиране фасадна PVC дограма, самостоятелни прозорци 

-  WP пет камерна м2 10 

50 Също, самостоятелна врата м2 2 

51 Комбинирана конструкция врата с прозорец м2 13,5 

52 Монтиране блиндирана входна врата 100/200см бр. 1 

53 Ремонт обков врати на гардероб бр. 6 

54 Монтиране розетка кухня, решетка баня, WC , и ревизия 

вана бр. 4 

55 Монтиране частично вратички (ПДЧ ламинат), кухненски 

шкафове 120/60 бр. 6 

56 Също, 60/60см бр. 4 



57 Доставка и монтаж тоалетни с комплект казанчета 

(моноблок) бр. 2 

58 Доставка и монтаж на биде бр. 1 

59 Доставка и монтаж на порцеланова мивка бр. 1 

60 Доставка арматура към порцеланова мивка бр. 1 

61 Доставка и монтаж арматура към кухненска мивка бр. 1 

62 Също, към биде бр. 1 

63 Също към вана, комплект душ/телефон (с керамични 

глави) бр. 1 

64 Монтиране водомери бр. 2 

65 Ревизия апартаментно ел. табло бр. 1 

66 Монтиране самостоятелни фитинги бр. 10 

67 Монтиране подов сифон ф50 бр. 1 

68 Монтиране настилка ламинат 8мм AC4/32 и изолационна 

подложка 5мм . м2 88 

69 Монтаж дървени профилирани первази м' 80 

70 Залепване почистени мраморни первази  м2 3 

71 Блажна боя метални части парапет м2 6 

72 Възстановяване обрушени гипсови профили м' 16 

73 Монтаж ключове и контакти за скрита инсталация  бр. 40 

 

АПАРТАМЕНТ 133.,  Ж.К „МЛАДОСТ- 1“, БЛ.25, ВХ.4, ЕТ.8, СОФИЯ 

№ 

по 

ред 

ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ 
Единична 

мярка 

Количе

ство 

1 2 3 4 

  А. ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ - ОБЩО 

ПОЧИСТВАНЕ      



1 Общо почистване подове и первази теракота, почистване 

фугите от напластяване - третиране с препарат м2 69 

2 Също, стени, плотове, кухня и баня м2 53 

3 Почистване от напластявания фуга стена/под теракота - баня.  м2 3 

4 Изчукване обрушеност - лека стена пред инсталации кухня,  

включително демонтаж на плочи теракота м2 0,5 

5 Изчукване обрушеност мазилка по стени - фрагмент входно 

антре и дневна  м2 2 

6 Изчукване обрушеност мазилка таван - баня, ниша до кухня  м2 3 

7 Почистване латексови тавани от опушване и петна оцветяване  м2 14 

8 Също, стени м2 29 

9 Демонтаж тапети по стени  - изцяло спалня и фрагменти 

дневна м2 32 

10 Също, вътрешна облицовка гардероб, утежнени условия м2 5 

11 Почистване стени подпрозоречни ниши, затруднени условия м2 3 

12 Почистване мухъл от стени и тавани и защитна обработка м2 5 

13 Демонтаж облицовка теракота около обрушения участък 

кухня и частични обрушвания баня.  м2 1 

14 Демонтаж ревизионна вратичка - теракота 50/25см бр. 1 

15 Изваждане дюбели и пирони от стени  бр. 40 

16 Почистване подпрозоречни плотове от напластявания  м2 3 

17 Също, подове и вътрешна плоскост парапет балкон м2 9 

18 Почистване вътрешни врати от напластявания  м2 8 

19 Прогонка на еднокрили вътрешни врати  бр. 3 

20 Демонтаж компроментирана фасадна дограма м2 14 

21 Демонтаж входна врата  бр. 1 

22 Демонтаж кухненски шкафове 120/80 - втори ред бр. 3 



23 Също 60/60 бр. 2 

24 Демонтаж теракотени плочи около водопроводни излази м2 0,5 

25 Демонтиране розетка кухня и вентилационна решетка баня бр. 2 

26 Очукване обрушена мазилка - ръб таван тераса м2 1,5 

27 Почистване пукнатина в стена при гардероб м2 1,2 

28 Демонтиране кухненска мивка бр. 1 

29 Демонтиране тоалетна в комплект с казанче бр. 1 

30 Демонтиране батерия вана  бр. 1 

31 Демонтиране водомери за студена и топла вода бр. 2 

32 Демонтиране самостоятелни фитинги бр. 10 

33 Демонтиране апартаментно ел. табло бр. 1 

34 Демонтиране ключове и контакти на скрита инсталация бр. 28 

35 Почистване вана, не абразивно  м2 4 

  Б. РЕМОНТНИ РАБОТИ     

36 Изкърпване обрушена мазилка таван баня и ниша до кухня м2 3 

37 Нанасяне латекс по стени - утежнени условия, гардероб и 

подпрозоречни ниши м2 8 

38 Нанасяне латекс върху почистени тавани  м3 68 

39 Също, по стени при спаднати отвори м2 142 

40 Възстановяване мазилка върху лека разрушена стеничка пред 

инсталациите върху предварително монтирана конструкция 
м2 0,5 

41 Монтиране конструкция и мрежа преди измазване м2 0,5 

42 Нанасяне хастарна мазилка върху конструкцията и мрежата 
м2 0,5 

43 Нанасяне мазилка върху ръб таван тераса и парапет м2 6 

44 Монтиране теракота на места с обрушеност - утежнени 

условия м2 2 

45 Нанасяне блажна боя върху вътрешни врати - матова м2 8 



повърхност 

46 Монтиране фасадна PVC дограма, самостоятелни прозорци -  

WP пет камерна м2 6,6 

47 Също, самостоятелна врата м2 1,5 

48 Комбинирана конструкция врата с прозорец м2 5,4 

49 Монтиране блиндирана входна врата 100/200см бр. 1 

50 Ремонт вратички шкаф баня бр. 6 

51 Монтиране розетка кухня, решетка баня и ревизионна 

вратичка бр. 3 

52 Монтиране нови кухненски шкафове (ПДЧ ламинат) 120/80 

втори ред бр. 3 

53 Също, 60/60см бр. 2 

54 Доставка и монтаж тоалетна с комплект казанче (моноблок) бр. 1 

55 Доставка и монтаж кухненска мивка алпака, еднокоритна бр. 1 

56 Доставка и монтаж арматура към кухненска мивка бр. 1 

57 Също, към биде бр. 1 

58 Също към вана, комплект душ/телефон и самостоятелен душ 

(с керамични глави) бр. 2 

59 Монтиране водомери бр. 2 

60 Доставка и монтаж апартаментно ел. табло бр. 1 

61 Монтаж ключове и контакти за скрита инсталация  бр. 25 

 


