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ДОГОВОР 

 

№  16104 

 

Днес 02.11.2018г. се сключи настоящия договор за възлагане на обществена 

поръчка между: 

„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара 

Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 

042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; 

регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 

123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: 

TTBBBG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от инж. Живко 

Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 
и  

 

„Техноинженеринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара 

Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов №89, ет.3, офис 3, тел. 042/966069, факс: 

042/966656 Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; 

ЕИК по БУЛСТАТ: BG123759274, Ид № по ДДС: 123759274; 

IBAN:BG82UNCR70001522100187 BIC:UNCRBGSF Банка: „УниКредит Булбанк“ 

АД– град /клон/офис: Стара Загора представлявано от Илиан Борисов Марков - 

Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. Предметът на настоящия договор  е “Ремонтни дейности по съоръжения във 

ВС и П”  
2. Неразделна част от договора са: 

2.1. Приложение №1 – Спецификация на ремонтни дейности на съоръженията във 

Въглищно стопанство и Пепелоизвоз. 

3. Настоящият договор е сключен в резултат на проведена процедура на 

договаряне  с предварителна покана за участие, рег.№ 18093. 

II. ЦЕНА, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

1. Общата стойност на договора е до 400 000.00 лв. /словом: четиристотин хиляди 

лева/, без ДДС. 

2. Неразделна част от договора е Приложение №1 - Спецификация на ремонтни 

дейности на съоръженията във Въглищно стопанство и Пепелоизвоз с единичните 

цени в които са включени труд и консумативи, необходими за извършване на 

ремонтните работи. 

3. Плащанията по договора се извършват по следният начин: 

До 60 дни от датата представяне на подписан приемо-предавателен протокол и 

фактура за извършените дейности, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС. 
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Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ.  

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

1. Срок за изпълнение на поръчката: 

1.1 Две години от датата на сключен договор за изпълнение или до изчерпване на 

400 000.00 лева, което от събитията настъпи първо. 

1.2 Договорът се изпълнява на части, по направена заявка по факс или чрез e – 

mail.Същата се прави до 24 часа преди началото на ремонта. Срокът за изпълнение 

на всеки отделен ремонт се указва в заявката.  

IV. ГАРАНЦИИ 

1. Преди сключване на договора, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение 

в една от формите определени в чл. 111, ал. 5 на ЗОП, в размер на 20 000.00 

(двадесет хиляди лева) без ДДС представляващи 5% от стойността му, 

закръглена до лев, като гаранция за изпълнение на договор. Представя се преди 

подписването му и се освобождава в срок до 30 дни след изтичане на 12 месеца от 

гаранционният срок по договора и отправено писмено искане от страна на 

Изпълнителя до Възложителя. Тази гаранция обезпечава и гаранционната 

отговорност на Изпълнителя за 12 месеца от гаранционния период и се връща на 

Изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на 

Възложителя. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в 

документацията образец и е със срок на валидност 37 месеца от датата на 

сключване на договора. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална 

полица със срок на валидност 37 месеца от датата на сключване на договора. 

2.В гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства 

появилите се пропуски и дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на 

Услугата, които се установяват с подписването на протокол от двустранно 

назначена Комисия.  

3.Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за датата и часа на събиране на 

Комисията, която изготвя констативен протокол и се произнася за причините, 

породили дефектите и виновността за нанесените щети.  

4.Ако в тридневен срок от датата на уведомяване, Изпълнителят не изпрати свой 

представител за участие в Комисията, Възложителят сам съставя протокола и той е 

задължителен за страните. 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. Да осигури лице или група от своя персонал, отговорен за разрешаването на 

всички въпроси възникнали в процеса на работата. 

2. Да извършва проверка за хода на изпълнение на настоящия договор, без това да 

нарушава оперативната самостоятелност на Изпълнителя. 

3. Възложителят е длъжен да осигури на Изпълнителя резервните части за 

отстраняване на аварията.  

4. Възложителят е длъжен да направи конкретна заявка писмено или чрез E_mail 

при възникнала необходимост или авария. 

5. Да изплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение в размера, по реда и 

при условията на Раздел II от настоящия договор. 

6. При възникване на трудности по осъществяване предмета на договора да 

съдейства за разрешаването им. 
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7. Да предостави на Изпълнителя всички вътрешни документи /правилници, 

протоколи и др./, както и техническа документация на съоръженията, необходима 

за изпълнението на договора. 

8. Да организира приемането на дейностите по договора 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

1. Да осъществява предмета на договора съгласно описаните дейности от 

Приложение №1, както и в съответствие с действащите на територията на 

Възложителя разпоредби. 

2. Да изпълни дейностите по предмета на договора на територията на 

Възложителя. 

3. Да осигури (при направена заявка писмено или чрез E_mail)  до 24h от 

уведомяването. 

4. Да осигури консумативите необходими за извършване на ремонта.  

5. Да получи плащанията в размерите и сроковете, указани в Раздел II от 

настоящият договор. 

6. Да спазва приетия в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД Правилник за вътрешният 

трудов ред. 

7. Изпълнителят е длъжен да се запознае с Указания за реда и последователността 

при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на 

територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, публикувани на интернет страницата 

на дружеството (www.tpp2.com, Профил на Купувача, Вътрешни документи на 

Възложителя) и да изпълни изискванията им. 

8. Изпълнителят се задължава в еднодневен срок от подписване на договора да 

осъществи контакт с отговорника по договора и с негово съдействие да съгласува 

с компетентните лица на Възложителя от отдели „Сигурност и управление при 

кризи”, „Безопасност и здраве при работа”, „Технически контрол и качество” и 

„Екология”, както и РСПБЗН, необходимостта от представяне на документи за 

допускане до работа на територията на дружеството. Компетентните лица 

съгласуват подготвените от Изпълнителя документи и при липса на забележки 

подписват Протокол за проверка на документи за допускане до работа. 

9. В случай че Териториална дирекция “Национална сигурност”,  гр. Стара Загора 

не издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на 

лице – работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го 

замени, като предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна 

квалификация и опит, което също подлежи на проучване по горния ред. 

10. Изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя за всякакви промени в 

предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

VII. ПРИЕМАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА 

1. Приемането на изпълнените дейности по предмета на договора се извършва със 

съставяне на Приемо-предавателен протокол за завършен обект по направена 

конкретна заявка. 

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

1. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за 

забава, върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но 

не повече от 5 % от стойността на забавената сума. Максималният размер на 
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дължимите от Възложителя на това основание неустойки за забава се ограничава 

до 5 % от стойността на договора. 

2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за 

забава върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от 

стойността на договора. 

3. При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от 

стойността на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.  

4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора, Изпълнителят дължи 

неустойка в размер на 20% от стойността на договора. 

5. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение, Възложителят има право да 

изтегли гаранцията за изпълнение по Раздел IV от настоящия договор. 

6. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и 

да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на 

неустойката. 

7. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде 

спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или 

бездействия не налага предвидените в договора санкции и неустойки за определен 

от него период. 

8. Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за 

плащане на неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение 

произтичащо от настоящият договор. Възложителят се задължава при възникване 

на претенция да уведоми писмено Изпълнителя. Уведомлението трябва да бъде 

мотивирано по основание и размер. 

9. В случаите на т.8 от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане 

между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, 

като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните 

съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания. 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

1. При наличие на “форсмажор”, или друго събитие, двете страни могат да се 

споразумеят за прекратяване на договора. 

2. Възложителят може да прекрати договора с едностранно 7-дневно писмено 

предизвестие, както и в следните случаи: 

 На основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

3. Когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за 

която отговаря, Възложителя може да прекрати Договора с десетдневно писмено 

предизвестие. Неустойките по Раздел VIII остават дължими. 

4. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание 

чл. 73, т.1 от ППЗОП. 

X. ФОРС МАЖОР 

1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнения 

на техните договорни задължения, в случай че невъзможността за изпълнение е 

следствие на събитие извън техния контрол или в случай че тези обстоятелства са 

упражнили непосредствено влияние върху изпълнението на този договор. В 

случай на възникване на такива форсмажорни обстоятелства, съответните срокове 

се удължават с времето на действие на тези обстоятелства. 
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2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за 

настъпването и прекратяването на форсмажорното събитие в 7-дневен срок от 

възникването и края на събитието, независимо от характера на събитието. 

3. Уведомяването по т.2 от текущия Раздел трябва да е потвърдено от Българската 

търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ. 

XI. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

1. Всички спорове породени от този Договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване 

празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали 

обстоятелства, ако не могат да бъдат решени между страните се решават от 

компетентния съд. 

ХII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

1.Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия 

договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. 

Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 67, 

ал. 6 и чл. 58 от ЗОП 

2.Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия 

договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията 

на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание 

съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване Указания за реда и 

последователността при подготовка на документи за допускане до работа на 

външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.  

3.Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален 

начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага 

необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и 

организационните стандарти за сигурност на данните. 

4.Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по 

договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на 

сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с 

приложимото законодателство, по-специално член 25 и 26 на ОРЗД.   

5.Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от 

страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на 

лични данни съгласно настоящия договор. Получателят на данни незабавно 

уведомява разкриващата данни страна относно всякакви искания, възражения или 

всякакви други запитвания от субектите на данните по силата на приложимите 

закони относно обработването на лични данни, които могат да породят правно 

задължение или отговорност, или да засегнат по друг начин законните интереси на 

разкриващата данните страна.  

6.Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на 

нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, 

надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до 

обработването на лични данни и може да породи правно задължение или 

отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.  

 



 

ТО/ММ/ММ  6 

XIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1.  Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване. 

2. Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за 

всяка страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за 

задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки. 

3. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият договор, 

Изпълнителят се обръща към отговорника на договора, указан по-долу. 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                          

Изп. Директор:   …(П)…                                                     Управител: …(П)… 

          инж. Ж. Динчев                         И. Марков 
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Приложение №1  

                Към договор 16104 

 

Спецификация на ремонтни дейности на съоръженията 

във Въглищно стопанство и Пепелоизвоз 

 
№ Вид дейност 

Ед. цена в лв.  

без ДДС 

І. Насипно Устройство   

1 Застопоряване и повдигане на НУ 243.00 

2 Демонтаж на паразитна ходова ролка 125.50 

3 Монтаж на паразитна ходова ролка 139.00 

4 
Освобождаване на НУ, прибиране на оборудването и 

почистване  
117.00 

5 Демонтаж на ел.двигател 117.00 

6 Демонтаж на редуктор ход 109.00 

7 Подмяна верижно колело –ход  91.00 

8 Подмяна верига-ход 91.00 

9 Подмяна трак ходова верига 113.00 

10 Монтаж редуктор на хода 126.00 

11 Монтаж на ел.двигател и центровка 104.00 

12 Демонтаж редуктор на разтоварна лента 200.00 

13 Монтаж  редуктор на разтоварна лента 191.00 

14 Укрепване на насипна стрела 256.00 

15 Демонтаж ел.двигател на задвижване на ГТЛ 83.00 

16 Демонтаж капсуловка 255.50 

17 Демонтаж задв.барабан 494.00 

18 Монтаж задв.барабан 377.00 

19 
Подмяна на износени и деформирани ламарини по 

капсуловката 
286.00 

20 Заваряне и укрепване на капсуловката 364.00 

21 Подмяна на уплътнения по капсуловката 208.00 

22 Монтаж ел.двигател на ГТЛ 104.00 

23 Демонтаж на обр.барабан 733.00 

24 Подмяна лагери и лаг.тела на обр.барабан 143.00 

25 Монтаж на обр.барабан 360.00 

26 Подмяна ролка  26.00 

27 Гресиране на ходови ролки 57.00 

28 Гресиране лагери на барабани 195.00 

29 Изправяне, огъване  и заваряване на парапети и площадки 366.00 

30 Заварки по балансиращата стрела 259.00 

31 Подмяна на уплътнение 182.00 

32 Подмяна триъгълен отбивач 204.00 
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33 Ремонт на гумен чистач 208.00 

34 Натягане и центроване на насипна лента 117.00 

35 Подмяна натегателни винтове на разтоварна лента 78.00 

II Магистрален тръбен лентов транспортьор (МТЛТ) 
 

1 Ревизия на редуктора на задвижването. 31.00 

2 Ревизия на лагерите на задвижващия барабан. 100.00 

3 Ревизия на капсуловката. 13.00 

4 
Подмяна на тампони на съединителя и ревизия на центровката 

на ел.двигателя. 
286.00 

5 Ревизия на лагерите на отклоняващия барабан. 109.00 

6 Ревизия и подмяна на гуми на чистачите. 208.00 

7 Ревизия на чистачите на барабаните. 104.00 

8 Ревизия на триъгълни отбивачи. 26.00 

9 Ревизия на лагерите на обръщателния барабан. 109.00 

10 Ревизия на опъвателна станция. 65.00 

11 Ревизия на ролковия път. 52.00 

12 Ревизия на металната конструкция. 26.00 

13 Гресиране на лагерите. 208.00 

14 Демонтаж на ел.двигателя на задвижването. 104.00 

15 Демонтаж на редуктора на задвижването. 395.00 

16 Демонтаж на капсуловката. 112.50 

17 Демонтаж на задвижващия барабан. 221.00 

18 Демонтаж на лагерни тела и лагери на задвижващия барабан. 486.00 

19 Демонтаж на обръщателния барабан. 247.00 

20 
Ремонт и заваряване на износени и деформирани части от 

 металната конструкция 
832.00 

21 Монтаж на лагерни тела и лагери на задвижващия барабан. 369.00 

22 Монтаж на задвижващия барабан. 234.00 

23 
Подмяна на износени и деформирани ламарини по 

капсуловката 
286.00 

24 Заваряване и укрепване на капсуловката 364.00 

25 Подмяна на уплътнения по капсуловката 208.00 

26 
Ремонт и подмяна на деформирани парапети, канати, пътеки,  

стълби, заслони, ограждения 
546.00 

27 Монтаж редуктора на задвижването. 360.00 

28 Монтаж ел.двигателя на задвижването. Центровка. 130.00 

29 Монтаж на обръщателния барабан и предпазната решетка. 247.00 

30 Подмяна на ролка 40.00 

31 Ревизия ролка на натегателна количка 78.00 

32 Подмяна въже на натегателна количка 295.00 

33 Подмяна въже на натегателна количка 295.00 

ІІІ Многокофов верижен багер (ERs 500) 
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1 Застопоряване и повдигане на багера 269.00 

2 Демонтаж ходова тележка 463.50 

3 Монтаж на ходова тележка 295.00 

4 Демонтаж на паразитно ходова ролка 112.50 

5 Монтаж на паразитно ходова ролка 126.00 

6 
Освобождаване на багера, прибиране на оборудването и  

почистване  
143.00 

7 Демонтаж на ел.двигател 104.00 

8 Демонтаж редуктора на хода 122.00 

9 Демонтаж ходови колела 286.00 

10 Демонтаж раздвижни звена ходов редуктор 203.50 

11 Монтаж раздвижни звена ходов редуктор 208.00 

12 Подмяна трак ходова верига 87.00 

13 Монтаж редуктор на хода 130.00 

14 Монтаж на ел.двигател и центровка 122.00 

15 Демонтаж редуктор на кофова верига (КВ) 1300.00 

16 Монтаж  редуктор на КВ 1261.00 

17 Демонтаж на съединител на редуктор на КВ 577.00 

18 Монтаж на съединител на редуктор на КВ 234.00 

19 Демонтаж задв.колело на КВ 390.00 

20 Монтаж задв.колело на КВ 403.00 

21 Демонтаж обръщателно (паразитно) колело на КВ 190.50 

22 Монтаж обръщателно (паразитно) колело на КВ 195.00 

23 Демонтаж кофи на КВ 60.50 

24 Ремонт кофа 169.00 

25 Подмяна звено на КВ 217.00 

26 Подмяна шарнир на КВ 156.00 

27 Уплътняване шарнирни връзки на КВ 104.00 

28 Подмяна плъзгачи на кофов път 364.00 

29 Подмяна опорни ролки 65.00 

30 Подмяна натегателен цилиндър на КВ 100.00 

31 Демонтаж редуктор подем 195.00 

32 Монтаж редуктор подем 208.00 

33 Подмяна въже подем 304.00 

34 Демонтаж на хидравличен цилиндър с маслена инсталация 746.00 

35 Монтаж на хидравличен цилиндър с маслена инсталация 772.00 

36 Настройка и проверка на подема 143.00 

37 Демонтаж редуктор и ел.двигател на задвижване на ГТЛ 247.00 

38 Демонтаж капсаловка 242.50 

39 Демонтаж задв.барабан 502.50 

40 Монтаж задв.барабан 377.00 

41 Подмяна на износени и деформирани ламарини по 286.00 
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капсуловката 

42 Заваряване и укрепване на капсуловката 364.00 

43 Подмяна на уплътнения по капсуловката 208.00 

44 Монтаж на редуктор и ел.двигател на ГТЛ 312.00 

45 Демонтаж на обр.барабан 754.00 

46 Подмяна лагери и лаг.тела на обр.барабан 187.00 

47 Монтаж на обр.барабан 351.00 

48 Подмяна ролка  65.00 

49 Гресиране на ходови ролки 208.00 

50 Гресиране лагери на барабани 208.00 

51 Изправяне, огъване  и заваряване на парапети и площадки 287.00 

52 Заварки по балансиращата стрела 230.00 

53 Демонтаж на редуктор (хидромотор) въртене 265.00 

54 Монтаж редуктор (хидромотор) въртене 303.00 

55 Демонтаж на куплунг 91.00 

56 Монтаж куплунг 65.00 

57 Подмяна плъзгач на улей КВ 87.00 

58 Подмяна на уплътнение 182.00 

59 Подмяна триъгълен отбивач 204.00 

60 Ремонт на гумен чистач 208.00 

61 Демонтаж на рицел въртене 121.00 

62 Монтаж на рицел въртене 178.00 

63 Ремонт и монтаж на гресинсталация 199.00 

64 Подмяна редуктор на кабелен барабан 286.00 

65 Натягане и центроване на РЛ 143.00 

66 Доливане на масло 34.00 

67 Ремонт на греспомпа 91.00 

68 Зареждане на греспомпа 52.00 

69 Замерване луфт на лагер  44.00 

70 Ревизия лагер на въртенето и притягане 291.00 

ІV Комбинирано роторно съоръжение (КРС-6) 
 

1 Стабилизиране и повдигане на приемна количка 217.00 

2 Демонтаж на старо колело 359.50 

3 Пасване на втулки и ос 104.00 

4 Монтаж на новото колело 273.00 

5 Освобождаване на приемна кола 104.00 

6 Стабилизиране и повдигане на багера  503.00 

7 Демонтаж на маслена инсталация 122.00 

8 Демонтаж на покрив 86.50 

9 Демонтаж на спирачка 104.00 

10 Демонтаж на ходова тележка 616.00 

11 Монтаж на ходова тележка  759.00 
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12 Монтаж на покрив 132.00 

13 Монтаж на маслена инсталация 143.00 

14 Демонтаж на ел.двигател 65.00 

15 Демонтаж на редуктор 252.00 

16 Монтаж на редуктор  169.00 

17 Монтаж на ел. двигател 65.00 

18 Демонтаж на капсуловка 493.00 

19 Демонтаж на ел.двигателя и редуктора 637.00 

20 Демонтаж на задв.барабан на реверсивна лента 624.00 

21 Монтаж на задв.барабан на РЛ 650.00 

22 
Подмянана износени и деформирани ламарини по 

капсуловката 
286.00 

23 Заваряне и укрепване на капсуловката 364.00 

24 Подмяна на уплътнения по капсуловката 208.00 

25 Демонтаж челен барабанан РЛ 369.00 

26 Монтаж на челен барабан на РЛ 486.00 

27 Демонтаж задв.барабан на МЛ 499.00 

28 Монтаж задв.барабан на МЛ 603.00 

29 Демонтаж опъвателен барабан на МЛ 741.00 

30 Монтаж опъвателен барабан на МЛ 650.00 

31 Демонтаж редуктор на въртене 642.00 

32 Монтаж редуктор на въртене 646.00 

33 Демонтаж редуктор на РК 3055.00 

34 Направа на скеле 520.00 

35 Стабилизаране на роторна стрела 652.00 

36 Демонтаж лагер на РК 993.00 

37 Монтаж лагер на РК 785.00 

38 Монтаж редуктор на    РК 659.00 

39 Демонтаж на кофа 380.00 

40 Подмяна звено на КВ 208.00 

41 Подмяна шарнир на КВ 156.00 

42 Уплътняване шарнирни връзки на КВ 104.00 

43 Подмяна плъзгачи на кофов път 364.00 

44 Подмяна ролка 65.00 

45 Гресиране на колела 78.00 

46 Гресиране лагери на барабани на основна ГТЛ 65.00 

47 Гресиране лагери на барабани на междинна ГТЛ 78.00 

48 Гресиране лагери на барабани на реверсивна ГТЛ 78.00 

49 Гресиране лагери на РК 65.00 

50 Гресиране на лагерувания в шарнири и горен лагер на въртене 91.00 

51 Изправяне, огъване и заварка на парапети и площадки 340.00 

52 Демонтаж на старо уплътнение 83.00 
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53 Монтаж ново уплътнение 91.00 

54 Подмяна хидравличен цилиндър на командна кабина 351.00 

55 Ремонт спирачки на подема 247.00 

56 Подмяна теглича на приемна кола 376.00 

57 Демонтаж на въздушна възглавница  221.00 

58 Монтаж на въздушна възглавниза  364.00 

59 Подмяна гума на чистач 116.00 

60 Подмяна ножове на стъргач 130.00 

61 Подмяна тампони 65.00 

62 Ремонта канати в ЦБ 246.00 

63 Демонтаж скеле на вулканизация 156.00 

64 Подмяна болтове на лагера на въртене ( горен )  13.00 

65 Замерване лагер на РК (голям) 252.00 

66 Притягане на захвати 226.00 

67 Демонтаж и монтаж на предпазни парапети 298.00 

68 Проверка и доливане на масла 31.00 

69 Замерване лагер на РК (малък) 109.00 

70 Подмяна на куки 38.00 

71 Зареждане на грес-помпа 31.00 

72 Гресиране межд.зъбно колело на ходов редуктор 83.00 

73 Подлепване на реверсивна лента 299.00 

74 Миене филтри на редуктори и почистване на отдушници 91.00 

75 Монтаж на стъргач 286.00 

76 Подмяна лагер на барабан 663.00 

77 Подмяна на основен лагер въртене на горна багерна част 2605.00 

78 Подмяна лагери на роторно колело 1305.00 

V Роторен изгребвач (РИ-1,2,3,4) 
 

1 Застопоряване и повдигане на багера 246.00 

2 Демонтаж на паразитно ходово колело 78.00 

3 Монтаж на паразитно ходово колело 78.00 

4 
Освобождаване на багера, прибиране на оборудването и 

почистване  
142.00 

5 Демонтаж на ел.двигател 65.00 

6 Демонтаж на рамата на редуктора на хода 73.50 

7 Демонтаж на редуктор ход 91.00 

8 Демонтаж ходова тележка  351.00 

9 Демонтаж ходови колела 208.00 

10 Демонтаж на зъбно колело 143.00 

11 Монтаж на зъбно колело 143.00 

12 Монтаж на ходово колело 195.00 

13 Монтаж на ходова тележка 234.00 

14 Монтаж на редуктор на хода 96.00 
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15 Монтаж на ел.двигател и центровка 91.00 

16 Демонтаж редуктор на РК 1162.00 

17 Монтаж на редуктор РК 1006.00 

18 Демонтаж на хидросъединител 447.00 

19 Монтаж на хидросъединител 187.00 

20 Укрепване на роторната стрела 246.00 

21 Демонтаж на хидравличен цилиндър с маслена инсталация 551.00 

22 Монтаж на хидравличен цилиндър с маслена инсталация 551.00 

23 Настройка и проверка на подема 104.00 

24 Демонтаж редуктор и ел.двигател на задвижване на ГТЛ 182.00 

25 Демонтаж капсуловка 190.50 

26 Демонтаж задв.барабан 398.50 

27 Монтаж задв.барабан 324.00 

28 
Подмяна на износени и деформирани ламарини по 

капсуловката 
286.00 

29 Заваряване и укрепване на капсуловката 286.00 

30 Подмяна на уплътнения по капсуловката 169.00 

31 Монтаж на редуктор и ел.двигател на ГТЛ 182.00 

32 Демонтаж на обр.барабан 559.00 

33 Подмяна лагери и лаг.тела на обр.барабан 156.00 

34 Монтаж на обр.барабан 260.00 

35 Демонтаж лагер на РК 473.00 

36 Монтаж лагер на РК 473.00 

37 Подмяна ролка  65.00 

38 Подмяна на кофа 376.00 

39 Гресиране на ходови колела 187.00 

40 Гресиране лагери на барабани 200.00 

41 Гресиране лагери на РК 70.00 

42 Изправяне, огъване  и заваряване на парапети и площадки 301.00 

43 Заварки по балансиращата стрела 285.00 

44 Демонтаж на редуктор въртене 213.00 

45 Монтаж редуктор въртене 213.00 

46 Демонтаж на куплунг 110.00 

47 Монтаж куплунг 65.00 

48 Подмяна на броня 116.00 

49 Подмяна на уплътнение 195.00 

50 Подмяна триъгълен отбивач 182.00 

51 Ремонт на гумен чистач 182.00 

52 Такелажни работи 143.00 

53 Демонтаж на рицел въртене 91.00 

54 Монтаж на рицел въртене 156.00 

55 Ремонт и монтаж на гресинсталация 208.00 
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56 Подмяна редуктор на кабелен барабан 234.00 

57 Натягане и центроване на РЛ 65.00 

58 Подмяна тампон на хидросъединител 78.00 

59 Доливане на масло 31.00 

60 Ремонт на греспомпа 135.00 

61 Зареждане на греспомпа 39.00 

62 Замерване луфт на лагер  18.00 

63 Подмяна ролка L=600 26.00 

64 Отваряне на редуктор РК 564.00 

65 Затваряне редуктор на РК 165.00 

66 Подмяна прът на хидроцилиндър и ухо 585.00 

67 Замерване лагер на РК (голям и малък) 226.00 

68 Подмяна на еластичен съединител 109.00 

69 Набиване на куплунг 51.00 

70 Ревизия лагер на въртенето и притягане 325.00 

71 Подмяна натегателни винтове на роторна лента 104.00 

72 Подмяна на основен лагер въртене на горна багерна част 2605.00 

VІ Комбинирано роторно съоръжение (КРС-205) 
 

1 Стабилизиране и повдигане на приемна количка 221.00 

2 Демонтаж на старо колело 190.50 

3 Демонтаж на ос и лагери 249.00 

4 Монтаж на ос и лагери 234.00 

5 Монтаж на ново колело 221.00 

6 
Освобождаване на приемна количка и почистване на 

раб.място 
117.00 

7 Стабилизиране и повдигане на багера  507.00 

8 Демонтаж капак на ходов редуктор 52.00 

9 Демонтаж на ходова тележка 377.00 

10 Монтаж на ходова тележка 481.00 

11 Демонтаж на ходов редуктор 499.00 

12 Монтаж на ходор редуктор 356.00 

13 Монтаж капак на ходов редуктор 52.00 

14 Подмяна накладки на ходови спирачки 104.00 

15 Демонтаж на челен барабан на р.л. 512.00 

16 Подмяна лагер 239.00 

17 Монтаж на челен барабан на р.л. 529.00 

18 Демонтаж на ел.двигател 104.00 

19 Демонтаж редуктор на р.л.и м.л.  512.00 

20 Демонтаж на задвижващ барабан 494.00 

21 Монтаж на задвижващ барабан 611.00 

22 Монтаж и центровка на ел.двигател 208.00 

23 Ремонт на натегателно устройство 234.00 
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24 Подмяна на един брой ролка 117.00 

25 Демонтаж на отклоняващ барабан 624.00 

26 Монтаж на отклоняващ барабан 481.00 

27 Ремонт на чистач 234.00 

28 Ремонт на регулиращ ролконосач 247.00 

29 Демонтаж на капсуловка 502.50 

30 
Подмяна на износени и деформирани ламарини по 

капсуловката 
300.00 

31 Заваряване и укрепване на капсуловката 392.00 

32 Подмяна на уплътнения по капсуловката 208.00 

33 Демонтаж на уплътнение 429.00 

34 Монтаж на уплътнение 429.00 

35 Демонтаж на натегателен барабан на м.л. 624.00 

36 Монтаж на натегателен барабан на м.л. 520.00 

37 Демонтаж на въздушна възглавница 234.00 

38 Монтаж на въздушна възглавница 351.00 

39 Демонтаж на хидродвигател 754.00 

40 Демонтаж на съединител 741.00 

41 Демонтаж лагери на роторно колело 772.00 

42 Монтаж лагери на роторно колело 772.00 

43 Монтаж на съединител 754.00 

44 Монтаж на хидродвигател 780.00 

45 Демонтаж улея на роторно колело 359.50 

46 Монтаж улея на роторно колело 507.00 

47 Подмяна на филтър 239.00 

48 Подмяна на клапан (разпределител) 356.00 

49 Смяна маслото на хидромотора 382.00 

50 Доливане на масло на хидромотора 109.00 

51 Укрепване на роторната стрела 377.00 

52 Демонтаж на хидроцилиндър и масленната инсталация 1534.00 

53 Монтаж на хидроцилиндър и масленната инсталация 1539.00 

54 Настройка и  проверка на подема 421.00 

55 Гресиране на лагер 78.00 

56 Гресиране на шарнир 78.00 

57 Подмяна на един брой кофа 364.00 

58 Ремонт на теглич 390.00 

59 Ремонт на клапа 247.00 

60 Демонтаж редуктора на въртенето 1019.00 

61 Монтаж редуктора на въртенето 746.00 

62 Демонтаж на перде 78.00 

63 Монтаж на перде 104.00 

64 Ремонт на гресинсталация 234.00 
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65 Изправяне, огъване и заварка на парапети и площадки 301.00 

66 Подмяна цилиндър на командната кабина 213.00 

67 Демонтаж редуктор на кабелен барабан 754.00 

68 Монтаж редуктор на кабелен барабан 754.00 

69 Демонтаж на магнитен съединител 213.00 

70 Монтаж на магнитен съединител 213.00 

71 Демонтаж на хидросъединител 369.00 

72 Монтаж на хидросъединител 382.00 

73 Подмяна лагери на роторно колело 1313.00 

VІІ Роторен изгребвач (РИ-201) 
 

1 Застопоряване и повдигане на багера 299.00 

2 Демонтаж и монтаж на масленна инсталация 117.00 

3 Демонтаж на ходова тележка 338.00 

4 Демонтаж на паразитно ходово колело 65.00 

5 Монтаж на паразитно ходово колело 65.00 

6 Монтаж на паразитна ходова тележка 234.00 

7 Демонтаж на задв.ходово колело 156.00 

8 Монтаж на задв.ходово колело 156.00 

9 Демонтаж на ел.двигател 65.00 

10 Демонтаж на ходов редуктор 356.00 

11 Монтаж на ходов редуктор 187.00 

12 Подмяна на шарнир 234.00 

13 Монтаж на ел.двигател - центровка 104.00 

14 Демонтаж на канати 151.50 

15 Демонтаж на стара ГТЛ 195.00 

16 Вмъкване на ГТЛ  и вулканизация 988.00.00 

17 Монтаж на канати 169.00 

18 Демонтаж редуктор на роторно колело 1204.00 

19 Монтаж редуктор на роторно колело 1261.00 

20 Демонтаж на хидросъединител 551.00 

21 Монтаж на хидросъединител 239.00 

22 Демонтаж на натегателен барабан 741.00 

23 Подмяна лагери на барабана 499.00 

24 Монтаж на натегателен барабан 377.00 

25 Подмяна на натегателен винт 351.00 

26 Демонтаж редуктор на роторна лента 1019.00 

27 Монтаж редуктор на роторна лента 1019.00 

28 Демонтаж на задвижващ барабан 624.00 

29 Монтаж на задвижващ барабан 520.00 

30 Ремонт на чистач 195.00 

31 Подмяна на уплътнение 182.00 

32 Демонтаж на капсуловка 489.50 
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33 
Подмяна на износени и деформирани ламарини по 

капсуловката 
300.00 

34 Заваряване и укрепване на капсуловката 392.00 

35 Подмяна на уплътнения по капсуловката 208.00 

36 Укрепване на роторната стрела 520.00 

37 Демонтаж на хидроцилиндър с масленната инсталация 993.00 

38 Монтаж на хидроцилиндър с масленната инсталация 1027.00 

39 Настройка и проверка на подема 364.00 

40 Подмяна на един брой ролка 104.00 

41 Подмяна на един брой кофа 377.00 

42 Демонтаж редуктор на въртене 356.00 

43 Монтаж редуктор на въртене 369.00 

44 Демонтаж рицел на въртене 117.00 

45 Монтаж рицел на въртене 195.00 

46 Подмяна на филтър 104.00 

47 Ремонт на хидромотор 377.00 

48 Ремонт редача на кабелен барабан 286.00 

49 Гресиране на шарнира 117.00 

50 Ремонт на греспомпа 187.00 

51 Изправяне, огъване  и заваряване на парапети и площадки 353.00 

52 Заварки по балансиращата стрела 311.00 

53 Подмяна на броня 104.00 

54 Подмяна гума на триъгълен отбивач 299.00 

55 Ремонт регулиращо устройство за роторна лента 195.00 

56 Подмяна на основен лагер въртене на горна багерна част 2605.00 

57 Подмяна лагери на роторно колело 1313.00 

VІІІ Дробилка ситно дробене (Др.ІІст.) 
 

1 Демонтаж /монтаж/ ел. двигател на ротора 780.00 

2 Демонтаж /монтаж/ на центробежен съчмен съединител 312.00 

3 Демонтаж /монтаж/ редуктора на ротора - центровка 1149.00 

4 Наплавяне на чукове 1047.00 

5 Отстраняване течове по дробилката 230.00 

6 Смяна на тампони и палци на ел. съединител 507.00 

7 Демонтаж /монтаж/ еластичен съединител на др. тр-р 507.00 

8 Балансиране на ротора на празен ход 65.00 

9 Претегляне на чуковете 104.00 

10 Монтаж чукове по определена от диагностиците схема 754.00 

11 Балансиране ротора /при необходимост/ 65.00 

12 Ремонт и монтаж  съргач на др. тр-р 949.00 

13 Смяна лагерите на др. тр-р 975.00 

14 Демонтаж /монтаж/ еластичен съединител на чистещ тр-р 468.00 

15 Ремонт и монтаж стъргач на чистещ тр-р. 1001.00 
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16 Демонтаж на чукове 1014.00 

17 Отваряне на люковете 13.00 

18 Застопоряване на ротора 39.00 

19 Смяна лагерите на чистещ тр-р. 967.00 

20 Въстановяване люковете над чистещ тр-р. 520.00 

21 Ревизия редуктора на ротора 494.00 

22 Ревизия /почистване/ охладителя на редуктора на ротора 161.00 

23 Ревизия гресинсталация 200.00 

24 Ревизия лагерите на ротора /гресиране/ 304.00 

25 Ревизия еластичен съединител ел.двигател/редуктор 52.00 

26 Ревизия еластичен съединител редуктор/ротор 65.00 

27 Ревизия задвижващ редуктор - доливане масло 57.00 

28 Ревизия чукове 65.00 

29 Ревизия задвижването на дробящ тр-р 26.00 

30 Ревизия вериги 13.00 

31 Ревизия задвижването на чистещ тр-р 26.00 

32 Ревизия вериги 26.00 

33 Ревизия тръбопроводи и помпи 52.00 

34 Ревизия страници, люкове и капаци 13.00 

35 Ревизия ЦСС 91.00 

36 Центровка ел.двигател/задвижващ редуктор 78.00 

37 Демонтаж /монтаж/ капаци и люкове 78.00 

38 Гресиране лагерите на ротора 312.00 

ІХ Валково сито 40мм (ВС-40) 
 

1 Ревизия ред-р, съединители и разд. кутия 26.00 

2 Ревизия 1-ви и 2-ри модул 39.00 

3 Ревизия корита 13.00 

4 Ревизия капаци, течка и капсуловка 13.00 

5 Опушване капсуловка 152.00 

6 Опушване течка 87.00 

7 Демонтаж/монтаж/ странични капаци на секцията 61.00 

8 Демонтаж/монтаж/ капаци на коритата 48.00 

9 Демонтаж/монтаж/ пресевен вал 135.00 

10 Подмяна "V" -еластик 52.00 

11 Подмяна палцев съединител 156.00 

12 Подмяна лагер на пресевен вал 130.00 

13 Ремонт корита на секциите 341.00 

14 Подмяна задвижващ редуктор 395.00 

15 Проверка 1-ви и 2-ри модул на І-ва секция 468.00 

16 Проверка 3; 4; 5 и 6-ти модул на ІІ-ра и ІІІ-та секция 598.00 

17 Смяна пресевен вал на І-ва секция  286.00 

18 Смяна пресевен вал на ІІ-ра секция  195.00 
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19 Смяна пресевен вал на ІІІ-та секция 208.00 

20 Подмяна болтове на коритата 52.00 

21 Подмяна междинен вал 91.00 

22 Подмяна раздатъчна кутия 325.00 

23 Смяна семеринг на задвижващ редуктор 312.00 

24 Смяна семеринг на раздатъчна кутия 247.00 

25 Подмяна лагери на раздатъчната кутия 304.00 

26 Подмяна зъбно колело на пресевен вал 135.00 

27 Подмяна разбита шпонка на зъбно колело 143.00 

28 Подмяна тампони 299.0 

29 Гресиране лагери 390.00 

Х Валково сито 220мм  (ВС-220) 
 

1 Демонтаж на мотор-редуктор. 156.00 

2 Демонтаж та страничните капаци на секциите. 1365.00 

3 Демонтаж на капаците на секциите. 1924.00 

4 Демонтаж на капаци на лагерите на пресевните валове. 1253.00 

5 
Демонтаж и ремонт на задвижващи и паразитни валове на 1 

секция. 
312.00 

6 Демонтаж на зъбни колела. 65.00 

7 
Демонтаж и ремонт на лагери и лагерни тела на пресевни 

валове. 
128.00 

8 Подмяна на лабиринтни уплътнинея и семеринги. 52.00 

9 Демонтаж на съединителя. 182.00 

10 Демонтаж на страница. 60.50 

11 Демонтаж на капака на секцията. 203.50 

12 Демонтаж на междинния вал и подмяна на лагери. 116.00 

13 Демонтаж на съединител. 143.00 

14 Демонтаж на задвижващия вал. 78.00 

15 Демонтаж и монтаж на лагери на задвижващ вал. 161.00 

16 Демонтаж на страничен капак. 86.5.00 

17 Демонтаж на горни капаци на секцията. 255.50 

18 Демонтаж на зъбно колело и лагери на пресевен вал. 156.00 

19 Монтаж на лагери и лагерни тела на пресевен вал. 109.00 

20 
Монтаж на лагери и зъбни колела на пресевен вал и два 

паразитни вала. 
455.00 

21 Монтаж на зъбно колело на пресевен вал. 70.00 

22 Монтаж на капаци на лагерите на една секция. 377.00 

23 Монтаж на задвижващ и паразитни валове. 390.00 

24 Монтаж на редукторна кутия. 260.00 

25 
Монтаж на странични капаци на секциите. Опушване на 

странични капаци. 
2054.00 
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26 Монтаж и центровка на мотор-редуктор. 416.00 

27 Монтаж на съединител. 104.00 

28 Монтаж на мотор-редуктора. Центровка. 234.00 

29 Монтаж на външен лагер. 70.00 

30 Монтаж на страничната каната. 78.00 

31 Монтаж на междинния вал. 52.00 

32 Монтаж на капака на секцията. 143.00 

33 Монтаж на задвижващия вал. 65.00 

34 Монтаж на зъбно колело и лагери на пресевен вал. 104.00 

35 Монтаж на пресевен вал и зацепване. 104.00 

36 Монтаж на горни капаци на секцията. 195.00 

37 Монтаж на странични капаци на секцията. 65.00 

38 
Разпробиване и нарязване на резба на скъсан болт на ред. 

кутия или капак на лаг. 
26.00 

39 Подмяна на дистанционни втулки. 78.00 

40 Ремонт на мотор-редуктор и съединител. 325.00 

41 Подмяна на бронзова втулка на съединителя. 286.00 

42 Грундиране и боядисване на цялото валково сито. 1340.00 

43 Доливане на масло в секция. 52.00 

44 Повдигане на вала и демонтаж на външен лагер. 65.00 

45 Отцепване на пресевен вал и изваждане на външен лагер. 104.00 

46 Почистване на работното място. 52.00 

ХІ Гумено лентов транспортьор (тр-р) 
 

1 Ревизия на редуктора на задвижването. 26.00 

2 Ревизия на лагерите на задвижващия барабан. 83.00 

3 Ревизия на капсуловката. 26.00 

4 
Подмяна на тампони на съединителя и ревизия на центровката 

на ел.двигателя. 
312.00 

5 Ревизия на лагерите на отклоняващия барабан. 83.00 

6 Ревизия и подмяна на гуми на чистачите. 195.00 

7 Ревизия на чистачите на барабаните. 78.00 

8 Ревизия на триъгълни отбивачи. 26.00 

9 Ревизия на лагерите на обръщателния барабан. 109.00 

10 Ревизия на опъвателна станция. 104.00 

11 Ревизия на ролковия път. 65.00 

12 Ревизия на металната конструкция. 26.00 

13 Ревизия на вулканизациите. 13.00 

14 
Ремонтни дейности по конструкцията на опъвателната 

станция 
648.00 

15 Гресиране на лагерите. 195.00 

16 Демонтаж на ел.двигателя на задвижването. 78.00 

17 Демонтаж на редуктора на задвижването. 369.00 



 

ТО/ММ/ММ  21 

18 Демонтаж на капсуловката. 116.00 

19 Демонтаж на задвижващия барабан. 234.00 

20 Демонтаж на лагерни тела и лагери на задвижващия барабан. 499.00 

21 Демонтаж на обръщателния барабан. 234.00 

22 Монтаж на лагерни тела и лагери на задвижващия барабан. 382.00 

23 Монтаж на задвижващия барабан. 234.00 

24 
Подмяна на износени и деформирани ламарини по 

капсуловката 
300.00 

25 Заваряване и укрепване на капсуловката 392.00 

26 Подмяна на уплътнения по капсуловката 208.00 

27 
Ремонт и подмяна на деформирани парапети, канати, пътеки, 

стълби, заслони, ограждения 
570.00 

28 Монтаж редуктора на задвижването. 369.00 

29 Монтаж ел.двигателя на задвижването. Центровка. 104.00 

30 Монтаж на обръщателния барабан и предпазната решетка. 299.00 

31 Подмяна на 1 брой носещ гирлянд. 26.00 

32 Подмяна на 1 брой поддържащ гирлянд. 26.00 

33 Подмяна на стационарна носеща секция 182.00 

34 Ремонт на стационарна носеща секция 359.00 

35 Подмяна на пожарен тръбопровод 2922.00 

36 Подмяна на смивен тръбопровод 2755.00 

Забележка: Единичната цена включва  труд и консумативи. 
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