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ДОГОВОР 
№16137 

Днес 05.12.2018г. в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящият 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  
 
„ТРАКИЯ ДИЗАЙН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара 
Загора, ул. Дунав 6, ет. 5, ап. 7; Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. 
Калояновско шосе №16 /база Новотехпром/, тел.:042/625458, моб.: 
0878/235458; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по 
вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 200658922, Ид № по ДДС: BG200658922; 
IBAN:BG68FINV91501004000021 BIC: FINVBGSF Банка: ПИБ – град 
/клон/офис: Стара Загора представлявано от Галина Стоянова Димитрова - 
Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 
за следното: 
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. Предметът на настоящия договор е: „Изработка и доставка на оперативни 

дневници и документи за 2019 г.“, по спецификация – Приложение №1. 

2. Неразделна част от договора е Приложение №1 – Спецификация на 
оперативни дневници и документи и Приложение №2 - Изисквания за качество 
при доставка на оперативни дневници и документи. 
3. Договорът се сключва в резултат на проведена обществена поръчка, на 
стойност по чл.20, ал.3, т.2 и чл. 187, ал. 1 от ЗОП чрез събиране на оферти с 
обява рег. №918089. 
 
II. ЦЕНИ, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

1.Общата стойност на договора е 54 877.90 лв. (словом: петдесет и четири 
хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и деветдесет стотинки), без 
ДДС, с включени всички разходи на изпълнителя по изпълнението на предмета 
на договора. 

2. Единичните цени за отделните печатни изделия в завършен вид са дадени в 
Приложение №1, неразделна част от настоящия договор. 
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3. В цената е включена стойността на 1 /един/ брой мостри за всички позиции 
от Приложение №1 за преглед и одобрение преди изработка на цялото 
количество. 
2. Плащането се извършва в срок до 60 дни от датата на доставката, след 
представяне на приемо-предавателен протокол и фактура оригинал, издадена, 
издадена съгласно чл.113 от ЗДДС. Срокът за плащане тече от датата на 
последно представения документ. 

 

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА 
1.Срок за доставка на заявените количества от Възложителя: до 20 /двадесет/ 
дни след заявяване, но не по-късно от 28.02.2019 г.  
2. Срок за представяне на 1 брой мостри за всички позиции от 
Спецификацията за преглед и одобрение преди изработка на цялото 
количество: до 30 /тридесет/ дни след подписване на договора. 
 
IV. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА УСЛУГА 
1. Изпълнителят уведомява Възложителя по телефон или факс, че има 
готовност за експедиция на изделията, минимум 2 дни преди доставката им. 
Възложителят организира извършването на входящ контрол на доставката.  
2. При доставката Изпълнителят представя на Възложителя и се подписва 
приемо - предавателен протокол (Приложение 3), съдържащ информация за: 

- съответствието на доставените количества с посочените в 
техническата спецификация - Приложение 1; 

- съответствието за качество на доставените изделия с посочените 
изисквания в техническото задание – Приложение 2. 
Доставка без изискуемите документи няма да бъде приемана от Възложителя. 
Всички документи трябва да бъдат на български език. 
3. Приемането на доставката се извършва до 14.00 ч. на територията на 
Възложителя в присъствието на представители на двете страни по договора, 
като се проверява количеството на доставените материали, наличието и 
окомплектовката на експедиционни документи. Представителите на страните 
подписват приемо-предавателен протокол за извършена доставка до склада на 
Възложителя. 
4. В срок до 5  дни от доставката на изделията Възложителят провежда входящ 
контрол за установяване съответствието на доставените изделия с изискванията 
на Възложителя. Резултатите от входящия контрол на всяка доставка се 
документират в приемо – предавателен протокол. 
5. При липса на несъответствия вследствие на проведения входящ контрол за 
дата на доставката се приема датата на подписване на двустранния приемо-
предавателен протокол по т.3. При констатирани несъответствия за дата на 
доставка се приема датата на приемо-предавателния протокол, подписан от 
двете страни след доставка на изделията, отговарящи на изискванията на 
Възложителя. 
6. Всички допълнителни разноски на Изпълнителя по повод отстраняването на 
несъответствията  в доставката са за негова сметка. 
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7. В срок до 5 /пет/ дни, считано от датата на приемо-предавателния протокол 
по т.5, Изпълнителят представя на Възложителя фактура - оригинал, 
съдържаща описание на материалите, номер на договора, единични цени, 
количества и обща стойност. Към фактурата се прилага приемо - предавателния 
протокол по т.5. 
 
V. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА 
1. Всички доставяни изделия да са опаковани по вид за всяка структурна 
единица (цех /отдел /организационна единица), съгласно Приложение 1. Всяка 
опаковка да бъде с поставена табела (Приложение 4) с информация за:  

- фирмата доставчик; 
- номера на договор; 
- позицията по спецификация; 
- структурната единица получател; 
- доставеното количество. 

2. Изпълнителят носи отговорност за повреди по време на транспорта, дължащи 
се на неподходяща опаковка или опаковане с некачествени материали. В случай 
на повреди по време на транспорта, дължащи се на лоша или некачествена 
опаковка, Изпълнителят е длъжен да възстанови щетите за своя сметка. 
 
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
1. има право: 
1.1. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора. Указанията на 
Възложителя в изпълнение на това му правомощие са задължителни за 
Изпълнителя, доколкото тези указания не излизат извън рамките на договора. 
1.2. има право да не приеме изделията, в случай, че има забележки по т.1.2.2. от 
текущия Раздел. 
2. е длъжен: 
2.1. да заплати дължимите от него суми в сроковете и размерите, съгласно 
Раздел II от настоящият договор; 
2.2. да приеме доставката и да подпише приемо-предавателен протокол, ако 
изделията отговарят на спецификацията - Приложение 1 и изискванията за 
качество и доставка - Приложение №2 и са представени всички придружителни 
документи. 
 
2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
1. се задължава да уведоми Възложителя 2 дни преди готовност за доставка. 
2. се задължава да представи необходимите документи при доставка изисквани 
в раздел ІV, т.2 от настоящия договор. 
3 се задължава да изпълни поръчката качествено в съответствие с 
предложеното в офертата му техническо предложение, съобразено с 
техническите изисквания и техническата документация на Възложителя. 
4. се задължава при промяна в съдържанието и формата на печатни изделия, 
свързани с промяна в нормативната база или по искане на Възложителя и 
предоставяне на нови форми Изпълнителя изработва по новите форми само 
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оставащите за доставка количества, така че да не се промени крайната 
стойност на продуктите. 
5. се задължава да достави изделията в срока, упоменат в Раздел III, т.1 от 
договора. 
6. Задължава се при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва 
изискванията на чл. 113 от ЗДДС и чл. 4 от Закона за счетоводството. 
7. Изпълнителят е длъжен да се запознае и да изпълни изискванията на 
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, раздел Обществени поръчки и търгове). 
8. 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. 
11. Изпълнителят и подизпълнителят/ите при изпълнението на договорите за 
обществени поръчки са длъжни да спазват всички приложими правила и 
изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 
право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 
10 от ЗОП. 
 
VII. 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 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. 
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5. 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. 
6. 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. 
7. 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. 
8. В случаите на т.7 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. 
 
VIII.  ФОРСМАЖОР 
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.  
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. 
Уведомяването трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена 
палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ. 
 
ІХ. 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. 
 
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
1. При наличие на “форсмажор”, или друго събитие, двете страни могат да се 
споразумеят за прекратяване на договора. 
2. Когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за 
която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с седемдневно 
писмено предизвестие. Неустойките по Раздел VIІ остават дължими. 
3. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на 
основание чл. 73, т.1 от ППЗОП. 
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4. 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; 
 
ХІ. 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. 

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.   

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.  

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. 

 ХIІ. 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. 
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3. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящия договор, 
Изпълнителят се обръща към отговорника на договора, указан по-долу. 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Изп. директор:………/п/………                                     Управител:…../п/…… 
                               /инж. Ж. Д./                                                                   /Г. Д./   

 
 

 
 
 
 
 
Отг. по договора:…../п/…… 
    инж. Д.Т. – ИМТН ОТКК, тел.:042 662587 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на оперативни дневници и документи за 2019 г. 

 

№ 
по 
ред 

№ на 
файл 

Цех/ 
отдел 

Наименование 
Иденти 

фикация 

Технически данни 

Брой 
листи 

Вид на 
подвързията 

Допълнителни 
изисквания 

Брой 
Ед. цена 
лв. без 
ДДС 

Обща цена лв. 
без ДДС 

ф
о

р
м

а
т 

о
р

и
ен

та
ц

и
я

 

І. Оперативни дневници и документи       

1 1 Сгуроотвал 

Дневник ПСИВ, 
ПСПрВ, ФПС,ШПС 
1,2,3, ПСДрВ - ЦСИ 

ОД 7.5.1-9-1-02  А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 60 9.50 570.00 

2 9 ЕЦ 

Оперативен дневник 
ЕФ – Котел ст. № ...  
част 890 МW – ЕЦ 

ОД 7.5.1-6-1-09 А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 16 9.50 152.00 

3 12 ЕЦ 
Дневник проверка 
аварийно осветление 

ОД  7.5.1-6-1-012                       А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 4 9.50 38.00 

4 17 ЕЦ 

Дневник АВР, 
блокировки и 
сигнализация на 
съоръженията по 
блокове 

ОД 7.5.1-6-1-017 А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 4 9.50 38.00 

5 23 ЕЦ 

Дневник за 
температурен контрол 
ЕЦ 

ОД  7.5.1-6-1-023                     А4 хоризонтална 200 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 16 13.80 220.80 
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6 27 ЕЦ 

Дневник работни 
часове на ел. филтри 
част 890 МW – ЕЦ 

ОД  7.5.1-6-1-027 А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 8 9.50 76.00 

7 29 ЕЦ 
Дневник н-к смяна ЕЦ 
– част 890 МW 

ОД  7.5.1-6-1-029  А3 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 16.20 194.40 

8 30 ЕЦ 
Дневник н-к смяна ЕЦ 
– част 700 МW 

ОД  7.5.1-6-1-030   А3 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 16.20 194.40 

9 34 ЕЦ 

Дневник за работни 
часове на ел. филтри 
част 700 МW – ЕЦ 

ОД  7.5.1-6-1-034 А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 4 9.50 38.00 

10 35 ЕЦ 

Оперативен дневник 
ЕФ – Котел ст. № ... 
част 700 МW ЕЦ 

ОД  7.5.1-6-1-035 А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 35 9.50 332.50 

11 36 ЕЦ 
Оперативен дневник 
СОГЕТ СОИ Бл.5-8 

ОД  7.5.1-6-1-036  А3 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 10 16.20 162.00 

12 37 ЕЦ 
Дневник ОГЕТ – 
БЩУ 1 и 2 

ОД  7.5.1-6-1-037 А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 10 9.50 95.00 

13 40 ЕЦ Дневник ЕЛУ 

ОД  7.5.1-6-1-040  А3 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 6 16.20 97.20 

14 41 ЕЦ 

Дневник за ел. 
енергия за С.Н. – част 
700 МW 

ОД  7.5.1-6-1-041  А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 9.50 9.50 

15 42 ЕЦ 

Дневник за ел. 
енергия за С.Н. – част 
890 МW 

ОД  7.5.1-6-1-042  А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 9.50 9.50 

16 48 ЕЦ 

Дневник за проверка 
на крайни 
изключватели, 
маслени датчици и 
предпускова 
сигнализация – ЕЦ 

ОД  7.5.1-6-1-048 А3 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 4 16.20 64.80 
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17 51 ЕЦ 

Дневник за 
оперативни 
превключвания н-к 
смяна Въглищно 
стопанство – ЕЦ 

ОД  7.5.1-6-1-051   А3 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 6 16.20 97.20 

18 54 ЕЦ 

Дневник за 
оперативни 
превключвания 
старши дежурен 
Въглеподаване – ІІ-ро 
разширение – ЕЦ 

ОД  7.5.1-6-1-054 А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 6 9.50 57.00 

19 55 ЕЦ 

Оперативен дневник 
СОГЕТ – СОИ Блок 1 
÷ 4 

ОД  7.5.1-6-1-066 А3 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 10 16.20 162.00 

20 56 ЕЦ 
Оперативен дневник 
ОЕПС 

ОД  И-Е-ЕЦ-Е-
61-01 

А3 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 16.20 194.40 

21 58 ЕЦ 

Дневник за разхода на 
горивото на 
дизелгенератор ДГ-1 в 
Електроцех 

ОД  7.5.1-6-1-069 А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 9.50 19.00 

22 62 ЕЦ 

Дневник за изпитване 
на електрозащитни 
средства 

ОД И-П-ЕЦ-Е-
035-2 

А4 хоризонтална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 7.75 15.50 

23 63 ЕЦ 

Дневник за отчитане 
на ел. енергията в 
подстанция „Изгрев” 

ОД 7.5.1-6-1-068  А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 9.50 19.00 

24 69 ЕЦ 
Дневник за промяна 
графика на смените 

ОД И-Е-ЕЦ-Е-49-
01 

А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 5 9.50 47.50 

25 72 ЖП гара 

Дневник за промяна 
на оперативни 
дежурни 

ОД 7.5.1-10-1-18 А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 9.50 19.00 

26 73 ХВО и Р 
Дневник на Н-к смяна 
ХВО и Режими 

ОД  7.5.1-8-1-01  А3 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 20 16.20 324.00 
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27 74 ХВО и Р 
Дневник старши 
оператор ВПИ 2 

ОД  7.5.1-8-1-02   А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 10 9.50 95.00 

28 75 ХВО и Р 
Дневник старши 
оператор ВПИ 3 

ОД  7.5.1-8-1-03   А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 10 9.50 95.00 

29 76 ХВО и Р 

Дневник за 
технологичен контрол 
ВПИ 2 

ОД  7.5.1-8-1-04  500х320 хоризонтална 60 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 10 40.00 400.00 

30 77 ХВО и Р 

Дневник за 
технологичен контрол 
ВПИ 3 

ОД  7.5.1-8-1-05  500х320 хоризонтална 60 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 10 40.00 400.00 

31 78 ХВО и Р 
Дневник оператор 
ВХР 

ОД  7.5.1-8-1-06  А3 хоризонтална 60 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 10 13.50 135.00 

32 79 ХВО и Р Дневник за реагенти 

ОД  7.5.1-8-1-07  А4 вертикална 60 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 20 8.80 176.00 

33 80 ХВО и Р 

Дневник за 
компресорна 
инсталация 

ОД  7.5.1-8-1-08   А4 хоризонтална 60 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 20 8.80 176.00 

34 81 ХВО и Р 

Дневник ВХР част 700 
MW експресна 
лаборатория 

ОД  7.5.1-8-1-09   290х290 вертикална 60 
твърди корици, 
облицовани с 

тъмно синя кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 30 14.00 420.00 

35 82 ХВО и Р 

Дневник ВХР част 890 
MW експресна 
лаборатория 

ОД  7.5.1-8-1-10  290х290 вертикална 60 

твърди корици, 
облицовани с 
тъмно кафява 

кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 30 14.00 420.00 

36 85 ХВО и Р 

Дневник за ОПС 
/озонаторна питейна 
вода/ 

ОД  7.5.1-8-1-15  А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 10 9.50 95.00 

37 92 ХВО и Р 
Дневник за разтворен 
кислород на бл.№1÷8 

ОД 7.5.1-8-1-33 А4 вертикална 60 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 10 8.80 88.00 

38 93 КЦ 
Дневник началник 
смяна част 700 MW 

ОД  7.5.1-4-1-01 
нов образец  

340х235 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 14.00 168.00 
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39 94 КЦ 
Дневник началник 
смяна част 890 MW 

ОД  7.5.1-4-1-02 
нов образец  

340х235 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с  

тъмно синя кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 14.00 168.00 

40 95 КЦ 
Дневник ОПГ част 
700 MW 

ОД  7.5.1-4-1-03 
нов образец   

А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 96 8.80 844.80 

41 96 КЦ 
Дневник ОПГ част 
890 MW 

ОД  7.5.1-4-1-04 
нов образец   

А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с  

тъмно синя кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 48 8.80 422.40 

42 97 КЦ 
Дневник ОСС-МВ 
част 700 MW 

ОД  7.5.1-4-1-05 А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 8.80 105.60 

43 98 КЦ 
Дневник ОСС-МВ 
част 890 MW 

ОД  7.5.1-4-1-06 А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с  

тъмно синя кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 8.80 105.60 

44 99 КЦ 
Дневник ОСС-ХШО 
част 700 MW 

ОД  7.5.1-4-1-07 А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 8.80 105.60 

45 100 КЦ 
Дневник ОСС-ХШО 
част 890 MW 

ОД  7.5.1-4-1-08 А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с  

тъмно синя кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 8.80 105.60 

46 101 КЦ 
Дневник ОСС-ЕФ 
част 700 MW 

ОД  7.5.1-4-1-09 А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 8.80 105.60 

47 102 КЦ 
Дневник ОСС-ЕФ 
част 890 MW 

ОД  7.5.1-4-1-10 А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с  

тъмно синя кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 8.80 105.60 

48 103 КЦ Дневник ОСС-MС 
ОД  7.5.1-4-1- 11 А4 вертикална 70 

твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 8.80 105.60 

49 104 КЦ Дневник ОСС-БПС-1 

ОД  7.5.1-4-1- 12 А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 8.80 105.60 
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50 105 КЦ Дневник ОСС-БПС-2 

ОД  7.5.1-4-1- 13 А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с  

тъмно синя кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 8.80 105.60 

51 106 КЦ Дневник ОСС-БПС-3 

ОД  7.5.1-4-1- 14 А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с  

тъмно синя кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 8.80 105.60 

52 111 КЦ Дневник дефекти 

ОД  7.5.1-4-1- 21 340х235 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 14.00 14.00 

53 112 КЦ Дневник дефекти 

ОД  7.5.1-4-1- 21 340х235 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с  

тъмно синя кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 14.00 14.00 

54 113 КЦ 

Дневник за 
краткотрайни 
разпореждания 

ОД  7.5.1-4-1- 22 340х235 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 14.00 14.00 

55 114 КЦ 

Дневник за 
краткотрайни 
разпореждания 

ОД  7.5.1-4-1- 22 340х235 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с  

тъмно синя кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 14.00 14.00 

56 115 КЦ 
Дневник за постоянни 
разпореждания 

ОД  7.5.1-4-1- 23 340х235 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 14.00 14.00 

57 116 КЦ 
Дневник за постоянни 
разпореждания 

ОД  7.5.1-4-1- 23 340х235 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с  

тъмно синя кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 140.00 140.00 

58 117 КЦ Дневник размени 

по образец  А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
червена кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 8.80 17.60 

59 118 КЦ Дневник отсъствие 

нов образец 
(промяна в броя 

листи)  
А4 вертикална 140 

твърди корици, 
облицовани с 
червена кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 6 11.50 69.00 

60 119 КЦ 
Дневник присъствие 
сменен персонал 

по образец  А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
червена кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 10 8.80 88.00 
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61 121 КЦ 
Дневник за заявки за 
материали 

ОД  7.5.1-4-1-29 А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани със 

зелена кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 6 8.80 52.80 

62 123 ТЦ 
Дневник н-к смяна 
част 700 МW 

ОД  7.5.1-5-1-1  А3 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 16.20 194.40 

63 124 ТЦ 
Дневник н-к смяна 
част 890 МW 

ОД  7.5.1-5-1-2  А3 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 16.20 194.40 

64 125 ТЦ 
Дневник ОПТ част 
700 MW 

ОД  7.5.1-5-1-3   А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 48 9.50 456.00 

65 126 ТЦ 
Дневник ОПТ част 
890 MW 

ОД  7.5.1-5-1-4  А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 48 9.50 456.00 

66 127 ТЦ 
Дневник ОСС - 
всички работни места 

ОД  7.5.1-5-1-5  А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 48 9.50 456.00 

67 128 ТЦ 

Дневник за 
краткотрайни 
разпореждания 

ОД  7.5.1-5-1-16  А3 вертикална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 4 13.50 54.00 

68 129 ТЦ 
Дневник за постоянни 
разпореждания 

ОД  7.5.1-5-1-17  А3 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 4 16.20 64.80 

69 130 ТЦ 
Дневник проверка  
1ТОИ 

по образец  А4 хоризонтална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 7.75 15.50 

70 131 ТЦ 
Дневник проверка  
2ТОИ 

по образец  А4 хоризонтална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 7.75 7.75 

71 132 ТЦ 
Дневник проверка  
3ТОИ 

по образец  А4 хоризонтална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 7.75 7.75 

72 133 ТЦ 
Дневник проверка  
4ТОИ 

по образец  А4 хоризонтална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 7.75 7.75 

73 134 ТЦ 
Дневник проверка  
5ТОИ 

по образец  А4 хоризонтална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 7.75 7.75 

74 135 ТЦ 
Дневник проверка  
6ТОИ 

по образец  А4 хоризонтална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 7.75 7.75 
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75 136 ТЦ 
Дневник проверка  
7ТОИ 

по образец  А4 хоризонтална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 7.75 7.75 

76 137 ТЦ 
Дневник проверка  
8ТОИ 

по образец  А4 хоризонтална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 7.75 7.75 

77 140 ТЦ 

Дневник за 
регистриране на 
огневи работи 

ОД  7.5.1-5-1-12  А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 8 9.50 76.00 

78 141 ТЦ Дневник дефекти  
ОД  7.5.1-5-1-15  А3 вертикална 50 

твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 3 13.50 40.50 

79 145 КЦ Пожизнен журнал ОД 6.3-1-123-50 А4 хоризонтална 140 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 120 11.50 1380.00 

80 146 КЦ 

Дневник за 
оперативки  част 890 
MW 

по образец  А4 хоризонтална 140 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 3 11.50 34.50 

81 148 КИП и А 
Дневник дежурен по 
КИП и А 

OД 7.5.1.-11-1-11 350х235 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 28 14.20 397.60 

82 149 КИП и А 
Оперативен дневник 
н-к смяна КИП и А 

OД 7.5.1.-11-1-10  А3 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 10 16.20 162.00 

83 153 СОИ 1-4 
Дневник началник 
смяна СОИ 1-4 

ОД 7.5.1-7-1-1-01 
нов образец  

А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 13 8.80 114.40 

84 155 СОИ 1-4 
Дневник помощник 
оператор СОИ 1-4 

ОД 7.5.1-7-1-1-03 
нов образец   

А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 13 8.80 114.40 

85 156 СОИ 1-4 
Дневник варовиково 
стопанство СОИ 1-4 

ОД 7.5.1-7-1-1-04 
нов образец   

А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 13 8.80 114.40 

86 157 СОИ 1-4 
Дневник за постоянни 
разпореждания 

ОД 7.5.1-7-1-1-06  А4 вертикална 200 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 3 13.80 41.40 

87 158 СОИ 1-4 

Дневник за 
краткотрайни 
разпореждания 

ОД 7.5.1-7-1-1-05  А4 вертикална 200 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 5 13.80 69.00 
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88 159 СОИ 1-4 
Дневник старши 
оператор СОИ 1-4 

ОД 7.5.1-7-1-1-17 
нов образец   

А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 13 8.80 114.40 

89 160 СОИ 1-4 
Дневник оператор 
СОИ 1-4 

ОД 7.5.1-7-1-1-18 
нов образец   

А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 13 8.80 114.40 

90 161 СОИ 1-4 
Дневник дефекти в 
цех СОИ 1-4 

ОД 7.5.1-7-1-1-10 А4 вертикална 150 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 11.60 11.60 

91 162 СОИ 1-4 

Дневник за 
регистриране на 
огневи наряди 

ОД 7.5.1-7-1-1-12  А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 3 9.50 28.50 

92 164 СОИ 1-4 
Дневник за пускане и 
спиране на СОИ 

ОД 7.5.1-7-1-1-09 
нов образец  

А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 9.50 9.50 

93 165 СОИ 1-4 Пожизнен дневник 

ОД 7.5.1-7-1-1-14  А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 5 9.50 47.50 

94 166 СОИ 5-8 
Дневник началник 
смяна СОИ 

ОД 7.5.1-7-1-2-01  А4 вертикална 125 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 11.00 132.00 

95 167 СОИ 5-8 
Дневник старши 
оператор СОИ 

ОД 7.5.1-7-1-2-02  А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 8.80 105.60 

96 168 СОИ 5-8 
Дневник оператор 
СОИ 

ОД 7.5.1-7-1-2-03  А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 8.80 105.60 

97 169 СОИ 5-8 
Дневник помощник 
оператор СОИ 

ОД 7.5.1-7-1-2-04  А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 8.80 105.60 

98 171 СОИ 5-8 
Дневник оператор 
мелене СОИ 

ОД 7.5.1-7-1-2-06  А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 8.80 105.60 

99 173 СОИ 5-8 
Дневник оператор 
разтоварище варовик 

ОД 7.5.1-7-1-2-08  А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 8.80 105.60 

100 177 СОИ 5-8 

Дневник за 
краткотрайни 
разпореждания 

ОД 7.5.1-7-1-2-13 А4 вертикална 150 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 11.60 11.60 
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101 180 СОИ 5-8 Дневник дефекти ОД 7.5.1-7-1-2-16  А4 вертикална 150 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 11.60 11.60 

102 182 СОИ 5-8 

Дневник за 
регистриране на 
противопожарни и 
противоаварийни 
тренировки на 
оперативния персонал 
на цех СОИ 

ОД 7.5.1-7-1-2-20 А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 9.50 9.50 

103 183 ВС и П 
Дневник за постоянни 
разпореждания 

ОД 7.5.1-3-1-001 А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 4 9.50 38.00 

104 184 ВС и П 

Дневник за 
краткотрайни 
разпореждания 

ОД 7.5.1-3-1-002 А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 4 9.50 38.00 

105 187 ВС и П Дневник  диспечер 
ОД 7.5.1-3-1-006  А3 вертикална 100 

твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 20 16.20 324.00 

106 188 ВС и П 
Дневник н-к смяна І-
ви участък 

ОД 7.5.1-3-1-007  А3 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 20 16.20 324.00 

107 189 ВС и П 
Дневник н-к смяна ІІ-
ри участък 

ОД 7.5.1-3-1-008 А3 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 20 16.20 324.00 

108 190 ВС и П 
Дневник оператор на 
пулт –ЦДП -ІІуч 

ОД 7.5.1-3-1-009 А3 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 20 16.20 324.00 

109 191 ВС и П 
Дневник оператор на 
пулт –МДП -ІІуч 

ОД 7.5.1-3-1-010 А3 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 20 16.20 324.00 

110 192 ВС и П 
Дневник оператор на 
пулт –ЦДП -Іуч 

ОД 7.5.1-3-1-011 А3 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 20 16.20 324.00 

111 193 ВС и П Дневник дефекти 
ОД 7.5.1-3-1-013 А4 вертикална 100 

твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 4 9.50 38.00 

112 195 ВС и П 
Дневник 
пробовземане 

ОД 7.5.1-3-1-015 А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 5 9.50 47.50 
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113 196 ВС и П 
Дневник ОСС- I-ви и 
II-ри участък 

ОД 7.5.1-3-1-016  А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 550 9.50 5225.00 

114 197 ВС и П 

Дневник регистриране 
на противопожарни и 
противоаварийни 
тренировки на 
оперативния персонал 
на ВСиП 

ОД 7.5.1-3-1-019 А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 9.50 9.50 

115 198 ВС и П 

Дневник за 
оперативния персонал 
на Шлакова 
лаборатория 

ОД 7.5.1-3-1-020 А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 20 9.50 190.00 

116 199 ВС и П 
Дневник –н-к смяна - 
Сгуроотвал 

ОД 7.5.1-3-1-031  А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 15 9.50 142.50 

117 200 ВС и П 
Дневник оператор на 
пулт ”Сгуроотвал 

ОД 7.5.1-3-1-034  А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 15 9.50 142.50 

118 201 ВС и П 
Дневник ОСС -
Сгуроотвал 

ОД 7.5.1-3-1-030  А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 15 9.50 142.50 

119 203 ВС и П 
Пожизнен дневник за 
съоръжения 

по образец  А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 30 9.50 285.00 

120 204 ВС и П Карнетки 
по образец  А5 хоризонтална 100 

твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 20 5.80 116.00 

121 

205   

Присъствен дневник 
за дневно работещ 
персонал в това 
число: 

по образец  А4 вертикална 62 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 156 8.80 1372.80 

205.1 АС 

Присъствен дневник 
за дневно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 6 
 

  

205.2 ЕЦ 

Присъствен дневник 
за дневно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 20 
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205.3 КЦ 

Присъствен дневник 
за дневно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 30 
 

  

205.4 РМБ 

Присъствен дневник 
за дневно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 10 
 

  

205.5 СОИ 1-4 

Присъствен дневник 
за дневно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 4 
 

  

205.6 ВС и П 

Присъствен дневник 
за дневно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 20 
 

  

205.7 КИП и А 

Присъствен дневник 
за дневно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 6 
 

  

205.8 СОИ 5-8 

Присъствен дневник 
за дневно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 2 
 

  

205.9 ЖП гара 

Присъствен дневник 
за дневно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 6 
 

  

205.10 ХВО и Р 

Присъствен дневник 
за дневно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 2 
 

  

205.1 ОУРЧР 

Присъствен дневник 
за дневно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 20 
 

  

205.1 ДАДФК 

Присъствен дневник 
за дневно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 1 
 

  

205.1 ПТО 

Присъствен дневник 
за дневно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 1 
 

  



ТО/ММ/ДК                                                             Договор  918089 Стр.20  

205.1 ОИ 

Присъствен дневник 
за дневно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 1 
 

  

205.2 ТЦ 

Присъствен дневник 
за дневно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 13 
 

  

205.2 Сгуроотвал 

Присъствен дневник 
за дневно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 10 
 

  

205.2 КТО 

Присъствен дневник 
за дневно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 3 
 

  

205.2 ОВО 

Присъствен дневник 
за дневно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 1 
 

  

122 

206   

Присъствен дневник 
за сменно работещ 
персонал в това 
число: 

по образец  А4 хоризонтална 25 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 102 7.70 785.40 

206.1 АС 

Присъствен дневник 
за сменно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 4 
 

  

206.2 ЕЦ 

Присъствен дневник 
за сменно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 18 
 

  

206.3 СОИ 1-4 

Присъствен дневник 
за сменно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 9 
 

  

206.4 СОИ 5-8 

Присъствен дневник 
за сменно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 4 
 

  

206.5 ВС и П 

Присъствен дневник 
за сменно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 40 
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206.6 КИП и А 

Присъствен дневник 
за сменно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 4 
 

  

206.7 ХВО и Р 

Присъствен дневник 
за сменно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 4 
 

  

206.8 ЖП гара 

Присъствен дневник 
за сменно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 4 
 

  

206.9 ТЦ 

Присъствен дневник 
за сменно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 9 
 

  

206.10 Сгуроотвал 

Присъствен дневник 
за сменно работещ 
персонал 

_ _ _ _ _ _ 6 
 

  

123 209 ОТКК 

Дневник за 
оперативка-
ръководство 

ОД 7.5.1-1-1-062 
нов образец  

А5 хоризонтална 50 

меки корици, 
подвързани със 

спирала от 
дългата страна 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 60 5.30 318.00 

124 215 ОТКК Ревизионна книга по образец  А4 вертикална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 20 7.75 155.00 

125 218 ДИС 
Дневник за 
оперативка -ДИС 

ОД 7.5.1–1–1-059 
нов образец  

335х280 вертикална 25 

твърди корици, 
облицовани с 
кафява кожа, 

подвързани със 
спирала 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 13 11.00 143.00 

126 219 ДИС 
Дневник за външни 
заявки ДИС 

ОД 7.5.1-1-1-007  230х200 хоризонтална 30 

твърди корици, 
облицовани с 
тъмно синя 

кожа, 
подвързани със 

спирала 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 8.00 8.00 
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127 220 ДИС Дневник ДИС 

ОД 7.5.1-1-1-015  335х280 вертикална 65 

твърди корици, 
облицовани с 
тъмно синя 

кожа, 
подвързани със 

спирала 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 13 13.00 169.00 

128 221 ДИС 

Дневник ел.енергия, 
собствени нужди, 
мазут и въглища ДИС 

ОД 7.5.1-1-1-016 490х335 хоризонтална 12 

твърди корици, 
облицовани с 
кафява кожа, 

подвързани със 
спирала 

съгласно Приложение 2; 
отпечатване на дясна 

страница, лявата остава 
празна 

1 20.00 20.00 

129 222 ДИС 

Дневник заявки за 
извозване на хора 
ДИС 

ОД 7.5.1-1-1-022  А4 хоризонтална 40 

твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа, 

подвързани със 
спирала 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 7.70 7.70 

130 223 ДИС 

Дневник вътрешни 
заявки в главен 
корпус ДИС 

ОД 7.5.1-1-1-028  410х270 хоризонтална 40 

твърди корици, 
облицовани с 
кафява кожа, 

подвързани със 
спирала 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 3 14.00 42.00 

131 224 ДИС 
Дневник вътрешни 
заявки във ВС ДИС 

ОД 7.5.1-1-1-029  410х270 хоризонтална 40 

твърди корици, 
облицовани с 
кафява кожа, 

подвързани със 
спирала 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 14.00 28.00 

132 225 ДИС 

Дневник за пускане на 
съоръжения след 
ремонт бл. 1-4 ДИС 

ОД 7.5.1-1-1-030 570х330 хоризонтална 30 

твърди корици, 
облицовани с 
тъмно синя 

кожа, 
подвързани със 

спирала 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 55.00 55.00 

133 226 ДИС 

Дневник за пускане на 
съоръжения след 
ремонт бл. 5-8 ДИС 

ОД 7.5.1-1-1-031 570х330 хоризонтална 30 

твърди корици, 
облицовани с 
тъмно синя 

кожа, 
подвързани със 

спирала 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 55.00 55.00 
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134 227 ДИС 

Дневник за пускане на 
съоръжения след 
ремонт СОИ ДИС 

ОД 7.5.1-1-1-032 570х330 хоризонтална 20 

твърди корици, 
облицовани с 
тъмно синя 

кожа, 
подвързани със 

спирала 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 55.00 55.00 

135 228 ДИС 

Дневник Ред на 
работа на Багерни 
помпи в БПС ДИС 

ОД 7.5.1-1-1-033  А4 вертикална 20 

твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа, 

подвързани със 
спирала 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 8.00 8.00 

136 229 ДИС 
Дневник постоянни 
разпореждания ДИС 

ОД 7.5.1-1-1-034 А4 вертикална 25 

твърди корици, 
облицовани с 
тъмно синя 

кожа, 
подвързани със 

спирала 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 8.00 8.00 

137 230 ДИС 

Дневник 
краткотрайни 
разпореждания ДИС 

ОД 7.5.1-1-1-035 А4 вертикална 25 

твърди корици, 
облицовани с 
тъмно синя 

кожа, 
подвързани със 

спирала 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 8.00 8.00 

138 231 ОТКК Дневник по образец по образец  А4 
вертикална / 
хоризонтална 

100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 70 8.80 616.00 

139 232 ОТКК Дневник по образец по образец  А3 
вертикална / 
хоризонтална 

100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 70 16.20 1134.00 

140 238 КЦ 

Дневник за 
оперативка РКО част 
700MW 

по образец  А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 3 9.50 28.50 

141 242 ТЦ 

Дневник за отчитане 
на работни часове на 
общостанционни 
съоръжения част 700 
MW 

по образец  А4 хоризонтална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно, 
започва от лявата страна 

1 7.75 7.75 
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142 243 ТЦ 

Дневник за следене 
работата на 
регулиращата система 
на ТА-5 

по образец  А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 9.50 19.00 

143 244 ТЦ 

Дневник за следене 
работата на 
регулиращата система 
на ТА-6 

по образец  А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 9.50 19.00 

144 245 ТЦ 

Дневник за следене 
работата на 
регулиращата система 
на ТА-7 

по образец  А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 9.50 19.00 

145 246 ТЦ 

Дневник за следене 
работата на 
регулиращата система 
на ТА-8 

по образец  А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 9.50 19.00 

146 

247   
Книга за ежедневен 
инструктаж 

по образец А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 50 9.50 475.00 

247.1 ОБЗР 
Книга за ежедневен 
инструктаж 

_ _ _ _ _ _ 10 
 

  

247.2 КЦ 
Книга за ежедневен 
инструктаж 

_ _ _ _ _ _ 30 
 

  

247.3 ХВО и Р 
Книга за ежедневен 
инструктаж 

_ _ _ _ _ _ 10 
 

  

147 248 КЦ 
Книга за периодичен/ 
раб. място инструктаж 

по образец А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 

тъмно синя кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 4 9.50 38.00 

148 249 ОБЗР 

Книга за начален 
инструктаж – начален 
инструктаж на 
външни фирми  

по образец А3 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 16.20 32.40 
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149 250 ЕЦ 

Дневник за проверка 
на РЕИ, преносими 
ел. лампи, преносими 
трансформатори и др. 

по образец А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
кафява кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 9.50 19.00 

150 251 ОБЗР 
Дневник за 
мониторинг по БЗР 

по образец А4 вертикална 50 
мека картонена 
червена корица 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно, 

без номерация на 
страниците 

10 7.75 77.50 

151 252 ОБЗР 
Книга за вписване на 
изпитите по ЗБР 

по образец А3 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 10 16.20 162.00 

152 254 ОБЗР 

Дневник за 
регистриране на 
трудоустроените лица 

по образец А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно, 

без номерация на 
страниците 

1 9.50 9.50 

153 255 Сгуроотвал Дневник размени по образец  А4 вертикална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
червена кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 7.75 15.50 

154 256 Сгуроотвал 

Дневник за 
оперативка на цех 
Сгуроотвал 

по образец  A4 вертикална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 10 7.75 77.50 

155 258 Сгуроотвал 
Дневник заявка за 
материали 

по образец  А4 вертикална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 7.75 15.50 

156 259 Сгуроотвал Пожизнен дневник по образец  А4 вертикална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 4 7.75 31.00 

157 260 Сгуроотвал 
Дневник постоянни 
разпореждания 

ОД 7.5.1-9-1-06  А4 вертикална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 7.75 15.50 

158 261 Сгуроотвал 
Дневник временни 
разпореждания 

ОД 7.5.1-9-1-07  А4 вертикална 55 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 7.75 15.50 

159 262 Сгуроотвал Дневник дефекти ОД 7.5.1-9-1-05  А4 вертикална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 7.75 15.50 

160 

267   Азбучник 
разпространява 
се в готов вид 

А4 вертикална 200 _ _ 27 10.00 270.00 

267.1 РМБ Азбучник - - - - - - 2 
 

  

267.2 СОИ 5-8 Азбучник - - - - - - 2 
 

  

267.3 ВС и П Азбучник - - - - - - 2 
 

  

267.4 КЦ Азбучник - - - - - - 2 
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267.5 ТЦ Азбучник - - - - - - 4 
 

  

267.6 СОИ 1-4 Азбучник - - - - - - 5 
 

  

267.7 ЕЦ Азбучник - - - - - - 8 
 

  

267.8 ХВО и Р Азбучник - - - - - - 2 
 

  

161 271 ОТКК 

Дневник за проверка 
изправността на 
сапани 

по образец А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 50 9.50 475.00 

162 272 ТЦ Карнетка 

по образец   А5 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 10 5.80 58.00 

163 274 Сгуроотвал Ремонтен дневник ОД 6.3-1-123-37   А4 хоризонтална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 4 7.75 31.00 

164 275 Сгуроотвал Дневник за отсъствие по образец  А4 вертикална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
червена кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 7.75 15.50 

165 277 СОИ 5-8 
Дневник старши 
оператор СОИ -5,6 

ОД 7.5.1-7-1-2-22 А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 8.80 105.60 

166 278 СОИ 5-8 
Дневник оператор 
СОИ -5,6 

ОД 7.5.1-7-1-2-23 А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 8.80 105.60 

167 279 СОИ 5-8 
Дневник помощник 
оператор СОИ -5,6 

ОД 7.5.1-7-1-2-24 А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 8.80 105.60 

168 280 СОИ 5-8 Дневник оператор 
мелене СОИ -5,6 

ОД 7.5.1-7-1-2-25 А4 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 12 8.80 105.60 

169 287 ЖП гара 

Дневник приемане и 
предаване дежурство 
от сменния персонал 

ОД 7.5.1-10-1-17 А5 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 10 5.80 58.00 

170 291 ЖП гара 

Дневник за приемане 
и предаване на 
дежурството от н-к 
смяна 

ОД 7.5.1-10-1-08  А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 4 9.50 38.00 

171 294 ЖП гара 
Дневник за обходи по 
КМ 

ОД 7.5.1-10-1-13 А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 9.50 9.50 
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172 295 ЖП гара 
Дневник за обходи по 
железен път 

ОД 7.5.1-10-1-14 А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 9.50 9.50 

173 296 ЖП гара 
Дневник за обходи по 
релсов път 

ОД 7.5.1-10-1-15 А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 9.50 9.50 

174 301 ТЦ 

Дневник за отчитане 
на работни часове на 
съоръженията от ТА-1 

нов образец        
(с вписани дати 
за 2019 и 2020г.) 

А4 хоризонтална 25 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно, 
започва от лявата страна 

1 7.70 7.70 

175 302 ТЦ 

Дневник за отчитане 
на работни часове на 
съоръженията от ТА-2 

нов образец        
(с вписани дати 
за 2019 и 2020г.) 

А4 хоризонтална 25 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно, 
започва от лявата страна 

1 7.70 7.70 

176 303 ТЦ 

Дневник за отчитане 
на работни часове на 
съоръженията от ТА-3 

нов образец        
(с вписани дати 
за 2019 и 2020г.) 

А4 хоризонтална 25 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно, 
започва от лявата страна 

1 7.70 7.70 

177 304 ТЦ 

Дневник за отчитане 
на работни часове на 
съоръженията от ТА-4 

нов образец        
(с вписани дати 
за 2019 и 2020г.) 

А4 хоризонтална 25 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно, 
започва от лявата страна 

1 7.70 7.70 

178 305 ТЦ 

Дневник за отчитане 
на работни часове на 
съоръженията от ТА-5 

нов образец        
(с вписани дати 
за 2019 и 2020г.) 

А4 хоризонтална 25 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно, 
започва от лявата страна 

2 7.70 15.40 

179 306 ТЦ 

Дневник за отчитане 
на работни часове на 
съоръженията от ТА-6 

нов образец        
(с вписани дати 
за 2019 и 2020г.) 

А4 хоризонтална 25 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно, 
започва от лявата страна 

2 7.70 15.40 

180 307 ТЦ 

Дневник за отчитане 
на работни часове на 
съоръженията от ТА-7 

нов образец        
(с вписани дати 
за 2019 и 2020г.) 

А4 хоризонтална 25 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно, 
започва от лявата страна 

2 7.70 15.40 

181 308 ТЦ 

Дневник за отчитане 
на работни часове на 
съоръженията от ТА-8 

нов образец        
(с вписани дати 
за 2019 и 2020г.) 

А4 хоризонтална 25 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно, 
започва от лявата страна 

2 7.70 15.40 

182 310 АС 

Дневник за вписване 
на разрешения за 
ползване на транспорт 

ОД-Р-О-05-24          А4 вертикална 100 

твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа, 

подвързани със 
спирала 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 4 9.50 38.00 

183 311 СОИ 1-4 
Дневник оператор 
ИОГ 

ОД 7.5.1-7-1-1-16  А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 13 9.50 123.50 
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184 315 ХВО и Р 

Дневник за входящ 
контрол качеството на 
химикали за 
производството 

ОД 7.5.1-8-1-22  А4 вертикална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 7.75 7.75 

185 

318   
Дневник за работа с 
наряд 

ОД 7.5.1-1-1-64 
два вида 
образци 

А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 38 9.50 361.00 

318.1 ВС и П 
Дневник за работа с 
нареждане (неел.) 

_ _ _ _ _ _ 12 
 

  

318.2 Сгуроотвал 
Дневник за работа с 
нареждане (неел.) 

_ _ _ _ _ _ 2 
 

  

318.3 КЦ 
Дневник за работа с 
нареждане (неел.) 

_ _ _ _ _ _ 10 
 

  

318.4 ТЦ 
Дневник за работа с 
нареждане (неел.) 

_ _ _ _ _ _ 8 
 

  

318.5 СОИ 1-4 
Дневник за работа с 
нареждане (неел.) 

_ _ _ _ _ _ 6 
 

  

186 

319   
Дневник за работа с 
нареждане 

ОД 7.5.1-1-1-65 
два вида 
образци 

А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 60 9.50 570.00 

319.1 СОИ 1-4 
Дневник за работа с 
нареждане (неел.) 

_ _ _ _ _ _ 3 
 

  

319.2 ВС и П 
Дневник за работа с 
нареждане (неел.) 

_ _ _ _ _ _ 12 
 

  

319.3 ЕЦ 
Дневник за работа с 
нареждане (ел.) 

_ _ _ _ _ _ 10 
 

  

319.4 Сгуроотвал 
Дневник за работа с 
нареждане (неел.) 

_ _ _ _ _ _ 2 
 

  

319.5 КЦ 
Дневник за работа с 
нареждане (неел.) 

_ _ _ _ _ _ 15 
 

  

319.6 ТЦ 
Дневник за работа с 
нареждане (неел.) 

_ _ _ _ _ _ 8 
 

  

319.7 ХВО и Р 
Дневник за работа с 
нареждане (неел.) 

_ _ _ _ _ _ 10 
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187 

320   Карнетка по образец А5 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 30 5.80 174.00 

320.1 Сгуроотвал Карнетка _ _ _ _ _ _ 8 
 

  

320.2 АС Карнетка _ _ _ _ _ _ 4 
 

  

320.3 ХВО и Р Карнетка _ _ _ _ _ _ 4 
 

  

320.4 ЕЦ Карнетка _ _ _ _ _ _ 10 
 

  

320.5 КЦ Карнетка _ _ _ _ _ _ 4 
 

  

188 321 ВС и П 

Дневник за планиране 
на ежедневни 
ремонтни дейности 

ОД 6.3-3-1-02          А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 5 9.50 47.50 

189 322 ВС и П 

Дневник за 
регистриране на 
огневи наряди 

ОД 6.3-3-1-03         А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 5 9.50 47.50 

190 323 ЕЦ 

Дневник 
за оперативни 
превключвания  
дежурен ОГЕТ 
Сгуроотвал 
Електро цех 

ОД 7.5.1-6-1-052        А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 6 9.50 57.00 

191 324 ЕЦ 

Дневник за отчитане 
на ел. енергия на 
външни фирми 

по образец                А4 хоризонтална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 7.75 15.50 

192 325 ЕЦ 

Дневник за планиране 
на ежедневни 
ремонтни дейности в 
Електроцех 

ОД 6.3-6-1-01           А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 4 9.50 38.00 

193 326 ЕЦ 
Дневник проверка на 
кабелни трасета 

по образец         А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 9.50 19.00 
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194 327 Сгуроотвал 
Дневник за обход на 
съоръженията 

ОД 7.5.1-9-1-01 А4 вертикална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 4 7.75 31.00 

195 328 Сгуроотвал Дневник за машините по образец А4 вертикална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 6 7.75 46.50 

196 331 ОБЗР 

Журнал за 
предсменен 
медицински преглед 

по образец А4 хоризонтална 300 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 6 18.90 113.40 

197 333 ЕЦ 

Приходно-разходен 
дневник за отчитане 
на гориво за 
малогабаритна 
техника 

ОД-И-Е-Т-07-06 А4 хоризонтална 25 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 4 7.70 30.80 

198 334 КИП и А 

Дневник 
краткотрайни 
разпореждания 

ОД 7.5.1-11-1-03 А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 9.50 9.50 

199 336 ЕЦ 

Дневник за 
оперативни 
превключвания  
дежурен ОГЕТ 
"Временно насипище" 
и МТЛТ-1;2 

ОД 7.5.1-6-1-053 А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 6 9.50 57.00 

200 343 ВС и П 

Дневник на машинист 
на многокофов багер 
(РИ/ КРС) 

ОД 7.5.1-3-1-033  А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 150 9.50 1425.00 

201 345 ВС и П 

Дневник машинист на 
многокофов багер - 
Ers 500 

ОД 7.5.1-3-1-032  А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 15 9.50 142.50 

202 346 ТЦ 

Дневник на 
инсталация за 
пожарогасене ГМБ на 
ТА-1 

по образец   А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 9.50 9.50 

203 347 ТЦ 

Дневник на 
инсталация за 
пожарогасене ГМБ на 
ТА-2 

по образец   А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 9.50 9.50 
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204 348 ТЦ 

Дневник на 
инсталация за 
пожарогасене ГМБ на 
ТА-3 

по образец   А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 9.50 9.50 

205 349 ТЦ 

Дневник на 
инсталация за 
пожарогасене ГМБ на 
ТА-4 

по образец   А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 9.50 9.50 

206 351 ВС и П Дневник ККВ по образец А4 вертикална 200 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 13.80 27.60 

207 353 ЕЦ 

Дневник промяна на 
параметри, настройки 
и извеждане на 
блокировки на 
съоръженията в ЕЦ - 
ВСиП 

ОД 7.5.1-6-1-074  А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 9.50 19.00 

208 355 ВС и П 
Дневник машинист 
булдозер 

ОД И-Е-ВС-37-
01  

А5 вертикална 70 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 108 5.70 615.60 

209 358 ЕЦ 

Дневник за 
регистриране на 
въведени изменения в  
самостоятелно 
съществуващи 
технически чертеж 
или схема в ЕЦ 

по образец А4 хоризонтална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 7.75 15.50 

210 359 ЕЦ 

Дневник за 
регистриране на 
въведени нови  
самостоятелно 
съществуващи 
технически  чертеж 
или схема в ЕЦ 

по образец А4 хоризонтална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 7.75 15.50 
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211 368 ЕЦ 

Дневник за 
термоконтрол на КРУ 
ниско напрежение 

ОД 8.5.1-6-1-075  А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 10 9.50 95.00 

212 369 ЕЦ 

Дневник за 
регистриране на 
извършените работи 
от 
Електролаборатория – 
ГК при ЕЦ  

ОД 8.5.1-6-1-076  А4 хоризонтална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 10 7.75 77.50 

213 375 ОСУК 

Дневник за отчитане 
на дейността на 
органите за ПБЗН, 
осъществяващи ДПК 
при проектиране, 
строителство и 
контрол на строежите 

по образец на 
ПБЗН (№282-6) 

А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 9.50 9.50 

214 383 ОСУК Контролна тетрадка 
по образец на 

ПБЗН (№282-14) 
А4 хоризонтална 100 

твърди корици, 
облицовани с 
червена кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 9.50 9.50 

215 385 ОСУК 

Дневник за 
регистриране на 
извъшената проверка 
на налягането 

по образец на 
ПБЗН (№282-16) 

А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
червена кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 9.50 9.50 

216 389 ОСУК 

Регистър за 
регистриране на 
постъпилите явни 
документи и 
материали 

по образец на 
ПБЗН (№282-20) 

А4 хоризонтална 200 
твърди корици, 
облицовани с 
червена кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 13.80 13.80 

217 390 ОСУК 

Регистър за 
регистриране на 
изготвените явни 
документи 

по образец на 
ПБЗН (№282-21) 

А4 хоризонтална 200 
твърди корици, 
облицовани с 

тъмно синя кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 13.80 13.80 

218 392 ОСУК 
График за дежурство 
в диспечерския пункт 

по образец на 
ПБЗН (№282-23) 

А4 хоризонтална 150 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 11.60 11.60 
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219 394 ОСУК 

Дневник за отчитане 
на резултатите от 
извършения 
контролен преглед на 
пожарната техника от 
ВСА при сутрешна 
смяна 

по образец на 
ПБЗН (№282-25) 

А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
червена кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 9.50 19.00 

220 395 ОСУК 

Дневник за отчитане 
на резултатите от 
извършения 
контролен преглед на 
ПТВ от КЕ при 
сутрешна смяна 

по образец на 
ПБЗН (№282-26) 

А4 хоризонтална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
червена кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2 9.50 19.00 

221 401 ОСУК 

Книга за 
пропускателен режим 
на пост 

по образец на 
ПБЗН (№282-32) 

А4 хоризонтална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
червена кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 7.75 7.75 

222 407 ЕЦ 
Дневник за глави на 
силови кабели 

нов образец А4 вертикална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 7.75 7.75 

223 408 ЕЦ 
Дневник за муфи на 
силови кабели 

нов образец А4 вертикална 50 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 7.75 7.75 

224 409 АТ Ремонтен дневник 
ОД 7.1.3-12-1-05 

нов образец 
А4 хоризонтална 100 

твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 9.50 9.50 

225 410 КЦ 

Дневник за 
регистриране на 
наряди за газоопасни 
работи 

ОД 8.5.1-4-1-24 
нов образец 

А4 вертикална 100 
твърди корици, 
облицовани с 
черна кожа 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1 9.50 9.50 

ІІ. Документи на кочан   
 

  

1 5 РМБ Поръчки бланки  ОД 6.3-1-123-22 А4 хоризонтална 
100 

листа 
общо 

подвързани без 
корици (кочан) 

съгласно Приложение 2; 
бланка химизирана за 

попълване в 4 (четири) 
екземпляра, всеки с 
различен цвят, да 

започват от номер 1 

75 5.00 375.00 

2 6 ЕЦ Ремонтна карта 
ОД 7.1.3-6-1-02 

(промяна в 
служебния ред) 

А4 вертикална 100 
подвързани без 
корици (кочан) 

съгласно Приложение 2; 
отпечатване двустранно 50 2.50 125.00 
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3 8 ОСУК 

Временен хартиен 
пропуск за МПС със 
срок на валидност 
едно денонощие 

ОД И-П-Т-07-17 190х130 хоризонтална 
100 

листа 
общо 

подвързани без 
корици (кочан) 

съгласно Приложение 2; 
бланка химизирана за 
попълване в 2 (два) 

екземпляра 

300 2.10 630.00 

4 9 ОСУК 

Опис на внесените 
имущества от външни 
фирми и организации 

ОД И-П-Т-07-19 А4 вертикална 
100 

листа 
общо 

подвързани без 
корици (кочан) 

съгласно Приложение 2; 
бланка химизирана за 
попълване в 2 (два) 

екземпляра 

200 4.50 900.00 

5 

10   

Разрешение за 
изнасяне на СМЦ, в 
това число: 

ОД И-П-Т-07-22 А4 вертикална 
100 

листа 
общо 

подвързани без 
корици (кочан) 

съгласно Приложение 2; 
бланка химизирана за 
попълване в 2 (два) 

екземпляра 

206 4.50 927.00 

10.1 ОМТС 
Разрешение за 
изнасяне на СМЦ 

_ _ _ _ _ _ 6 
 

  

10.2 ОСУК 
Разрешение за 
изнасяне на СМЦ 

_ _ _ _ _ _ 200 
 

  

6 18 ОМТС 
Заповед за отпускане 
на материали 

по образец 
(хартиен) 

200х210 вертикална 
96 листа 

общо 

подвързан кочан 
с картон и 

перфорация 

съгласно Приложение 2; 
бланка химизирана за 

попълване в 4 (четири) 
екземпляра, всеки с 

различен цвят, с 
отпечатан пореден номер 

от шест символа, 
ЗАПОЧВАЩ ОТ 001 

30 4.50 135.00 

7 19 ОМТС 
Разрешение за 
изнасяне 

по образец 
(хартиен)  

200х100 вертикална 
100 

листа 
общо 

подвързан кочан 
с картон и 

перфорация 

съгласно Приложение 2; 
бланка химизирана за 
попълване в 3 (три) 

екземпляра 

20 3.00 60.00 

8 20 ОМТС Констативен протокол по образец  А4 хоризонтална 100 
подвързани без 
корици (кочан) 

съгласно Приложение 2; 
бланка химизирана за 
попълване в 2 (два) 

екземпляра 

5 5.00 25.00 

9 24 ОМТС 
Служебна бележка за 
материали 

по образец 
(хартиен) 

150х210 хоризонтална 
90 листа 

общо 
подвързани без 
корици (кочан) 

съгласно Приложение 2; 
бланка химизирана за 
попълване в 3 (три) 

екземпляра 

30 2.50 75.00 

10 27 ОУРЧР Заявление за отпуск  
по образец 
(хартиен) 

А5 хоризонтална 100 
подвързани без 
корици (кочан) 

съгласно Приложение 2; 
отпечатване едностранно  200 1.50 300.00 
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11 28 АС Товарителници 

по образец 
(хартиен), 

разпространява 
се в готов вид 

200х210 вертикална 
100 

листа 
общо 

подвързани без 
корици (кочан) 

съгласно Приложение 2, с 
отпечатани поредни 

номера от десет символа 
100 2.90 290.00 

12 32 ОБЗР 

Служебна бележка за 
проведен начален 
инструктаж на 
външни фирми  

 по образец А4 вертикална 100 
подвързани без 
корици (кочан)  

отпечатване едностранно 
бланка химизирана за 
попълване в 2 (два) 

екземпляра - бял и жълт 
цвят 

50 4.80 240.00 

13 33 ОБЗР 

Служебна бележка за 
проведен начален 
инструктаж на 
работници на ТЕЦ-2  

 по образец А4 вертикална 100 
подвързани без 
корици (кочан)  

отпечатване едностранно 
бланка химизирана за 
попълване в 3 (три) 

екземпляра - бял, жълт и 
зелен цвят 

6 5.00 30.00 

14 34 ОБЗР 

Общ наряд по 
неелектрически 
уредби 

 по образец А3 вертикална 100 
подвързани без 
корици (кочан)  

отпечатване едностранно 
бланка химизирана за 
попълване в 2 (два) 

екземпляра - бял и жълт 
цвят. Цветно отпечатване 

- син и жълт цвят 

12 14.50 174.00 

15 

35   

Частичен по 
неелектрически 
уредби 

 по образец А3 вертикална 100 
подвързани без 
корици (кочан)  

отпечатване едностранно 
бланка химизирана за 
попълване в 2 (два) 

екземпляра - бял и жълт 
цвят. Цветно отпечатване 

- син и жълт цвят 

134 12.50 1675.00 

35.1 ОБЗР 

Частичен по 
неелектрически 
уредби 

_ _ _ _ _ _ 84 
 

  

35.2 КЦ 

Частичен по 
неелектрически 
уредби 

_ _ _ _ _ _ 50 
 

  

16 36 ОБЗР 
Наряди по 
електрически уредби 

 по образец А3 вертикална 100 
подвързани без 
корици (кочан)  

отпечатване едностранно 
бланка химизирана за 
попълване в 2 (два) 

екземпляра - бял и жълт 
цвят. Цветно отпечатване 

- червен и жълт цвят 

34 14.00 476.00 
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17 

37 ОБЗР Таблици към нарядите  
 по образец - 6 
вида образци 

А4 хоризонтална 100 

подвързани без 
корици (кочан), 
4 (четири) вида 
са със син цвят 
на линии (неел,) 
и 2 (два) вида са 
с червен цвят на 

линии (ел.) 

отпечатване едностранно 
бланка химизирана за 
попълване в 2 (два) 

екземпляра - бял и жълт 
цвят 

60 8.80 528.00 

37.1   Таблиц 1 (неел.) _ _ _ _ _ _ 7 
 

  

37.2   Таблиц 1 (ел.) _ _ _ _ _ _ 7 
 

  

37.3   Таблиц 1а (неел.) _ _ _ _ _ _ 9 
 

  

37.4   Таблиц 1а (ел.) _ _ _ _ _ _ 7 
 

  

37.5   Таблиц 3 (неел.) _ _ _ _ _ _ 15 
 

  

37.6   Таблиц 3а (неел.) _ _ _ _ _ _ 15 
 

  

18 

38   Пътен лист 
разпространява 
се в готов вид 

  хоризонтална 100 
подвързани без 
корици (кочан) 

съгласно Приложение 2; с 
отпечатани поредни 

номера от шест символа 
255 2.70 688.50 

38.1 АС Пътен лист _ _ _ _ _ _ 200 
 

  

38.2 ВС и П Пътен лист _ _ _ _ _ _ 25 
 

  

38.3 ЕЦ Пътен лист _ _ _ _ _ _ 10 
 

  

38.4 Сгуроотвал Пътен лист _ _ _ _ _ _ 20 
 

  

19 41 ОБЗР 
Анкетен лист за 
битова злополука 

по образец 270х170 вертикална 100 
подвързани без 
корици (кочан)  

бланка едностранна 
нехимизирана 2 5.00 10.00 

20 46 ОБЗР Наряди за ОРУ по образец 520х300 вертикална 
100 

листа 
общо 

подвързани без 
корици (кочан)  

отпечатване едностранно 
бланка химизирана за 
попълване в 2 (два) 

екземпляра - бял и жълт 
цвят. Цветно отпечатване 

- червен, зелен и жълт 
цвят 

2 45.00 90.00 
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21 47 КЦ 
Констативен протокол 
ПГИ 

по образец  А4 вертикална 100 
подвързани без 
корици (кочан)  

отпечатване едностранно 
бланка химизирана за 
попълване в 3 (три) 

екземпляра - бял, жълт и 
зелен цвят 

2 5.00 10.00 

22 48 ОСУК 
Акт за извършване на 
огневи работи 

по образец  А4 вертикална 100 
подвързани без 
корици (кочан)  

отпечатване едностранно 
бланка химизирана за 
попълване в 2 (два) 

екземпляра - бял и жълт 
цвят 

100 4.80 480.00 

23 49 ОТКК 

Протокол за 
допускане на бутилки 
за технически газове 

по образец  А5 вертикална 100 
подвързани без 
корици (кочан)  

отпечатване едностранно 
бланка химизирана за 
попълване в 3 (три) 

екземпляра - бял, жълт и 
зелен цвят 

40 2.50 100.00 

24 52 КЦ 
Наряд за извършване 
на газопасни работи 

нов образец  А4 вертикална 100 
подвързани без 
корици (кочан)  

отпечатване едностранно 
бланка химизирана за 
попълване в 2 (два) 

екземпляра - бял и жълт 
цвят 

10 5.00 50.00 

ІІІ. Самостоятелни документи   
 

0.00 

1 

3   

Личен картон за 
отчитане на 
специално и 
обикновено работно 
облекло и 
инструменти 

по образец 
(хартиен) 

330х175 хоризонтална 1 ─ 
 гланциран картон, 

отпечатване двустранно 800 0.35 280.00 

3.1 ВС и П Личен картон  _ _ _ _ _ _ 200 
 

  

3.2 РМБ Личен картон  _ _ _ _ _ _ 100 
 

  

3.3 АС Личен картон  _ _ _ _ _ _ 200 
 

  

3.4 ТЦ Личен картон  _ _ _ _ _ _ 300 
 

  

3.7 ЕЦ Личен картон  - - - - - - 200 
 

0.00 

2 

4   

Карта за складово 
отчитане на 
материални ценности 

по образец 
(хартиен) 

200х235 вертикална 1 ─ 
 гланциран картон, 

отпечатване двустранно 1400 0.30 420.00 

4.1 ВС и П 

Карта за складово 
отчитане на 
материални ценности 

_ _ _ _ _ _ 100 
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4.2 АС 

Карта за складово 
отчитане на 
материални ценности 

_ _ _ _ _ _ 800 
 

  

4.3 РМБ 

Карта за складово 
отчитане на 
материални ценности 

_ _ _ _ _ _ 100 
 

  

4.4 ТЦ 

Карта за складово 
отчитане на 
материални ценности 

_ _ _ _ _ _ 400 
 

  

3 7 АС Сменен рапорт 

по образец  А4 вертикална 1 ─ 
съгласно Приложение 2, 
отпечатване едностранно 600 0.06 36.00 

4 17 ХВО и Р 
Протокол от 
изследване на масло 

ОД 7.5.1-8-1-25  А4 вертикална 1 ─ 
съгласно Приложение 2, 
отпечатване едностранно 3000 0.05 150.00 

5 19 ХВО и Р Баланс – ВПИ-2 

ОД 7.5.1-8-1-34   А4 хоризонтална 1 ─ 
съгласно Приложение 2, 
отпечатване едностранно 400 0.06 24.00 

6 20 ХВО и Р Баланс – ВПИ-3 

ОД 7.5.1-8-1-35   А4 хоризонтална 1 ─ 
съгласно Приложение 2, 
отпечатване едностранно 400 0.06 24.00 

7 22 ХВО и Р 

Протокол от химичен 
анализ на варовик за 
СОИ № 

ОД 7.5.1-8-1-37  А4 вертикална 1 ─ 
съгласно Приложение 2, 
отпечатване едностранно 400 0.06 24.00 

8 24 ХВО и Р 

Протокол от 
изследване на гориво 
за дизелови двигатели 

ОД 7.5.1-8-1-39   А4 вертикална 1 ─ 
съгласно Приложение 2, 
отпечатване едностранно 1000 0.06 60.00 

9 27 ТЦ 

Сведение денонощно 
за работа на ЦП в 
ЦПС-2,3 

ОД  7.5.1-5-1-08 А4 хоризонтална 1 ─ 
съгласно Приложение 2, 
отпечатване едностранно 2000 0.05 100.00 

10 33 ВС и П 
Справка от диспечер 
към Н-к цех 

ОД 7.5.1-3-1-012 А4 вертикална 1 ─ 
съгласно Приложение 2, 
отпечатване едностранно 1000 0.06 60.00 

11 35 ОСУК 

Постоянен картонен 
пропуск за МПС на 
външни фирми и 
организации, с достъп 
до определени 
портали  

ОД И-П-Т-07-16 208х146 хоризонтална 1 ─ 
съгласно Приложение 2; 

на картон, цветно, 
отпечатване едностранно 

1000 0.35 350.00 

12 36 ВС и П 
Бланка - ОТКК 
шлакова лабораория 

по образец А4 хоризонтална 1 ─ 
съгласно Приложение 2, 
отпечатване едностранно 5000 0.05 250.00 
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13 39 ВС и П Работна карта ОД-И-Е-Т-07-02 А4 вертикална 1 ─ 
съгласно Приложение 2, 
отпечатване едностранно 10000 0.04 400.00 

14 42 АС Рапорт по образец  А4 вертикална 1 _ 
съгласно Приложение 2, 
отпечатване едностранно 1000 0.06 60.00 

15 

44   Обходен лист по образец  А4 вертикална 1 _ 
съгласно Приложение 2, 
отпечатване едностранно 23500 0.03 705.00 

44.1 ЕЦ Обходен лист _ _ _ _ _ _ 6000 
 

  

44.2 КЦ Обходен лист 
_ _ _ _ _ _ 4000 

 
  

44.3 ТЦ Обходен лист 
_ _ _ _ _ _ 5000 

 
  

44.4 СОИ 5-8 Обходен лист 
_ _ _ _ _ _ 2000 

 
  

44.5 ВС и П Обходен лист 
_ _ _ _ _ _ 5000 

 
  

44.6 СОИ 1-4 Обходен лист 
_ _ _ _ _ _ 500 

 
  

44.7 ХВО и Р Обходен лист 

_ _ _ _ _ _ 1000 
 

  

IV. Други документи и печатни материали   
 

  

1 1 ОУРЧР 

Удостоверение за 
опресняване и 
проверка на знанията 

по образец 
(хартиен) 

190х55 хоризонтална ─ ─ 
цвят на символи и линии 

- син. 500 0.35 175.00 

2 4 ОУРЧР 

Свидетелство за 
правоспособност за 
упражняване на 
професия 

образец на ГД 
„ИДТН” 

200х70 хоризонтална ─ ─ 

Документална хартия 
тип: Ефалин, цвят - 

тютюнево жълт; 
разпространява се в готов 

вид във ведомствените 
книжарници 

50 4.00 200.00 

3 5 ОТКК 

Стикер за 
метрологично 
потвърждаване 

М, Н, И, ПКС, Х 
(по образец и 

спецификация) 
20х26 вертикална ─ ─ 

гланцирана хартия с 
едностранно залепване, 

устойчива на атмосферни 
условия температура и 

влажност 

5700 0.06 342.00 
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4 6 ОТКК 
Стикер за технически 
преглед на СПО 

по образец 
(хартиен) 

100х60 
мм 

хоризонтална ─ ─ 

гланцирана хартия с 
едностранно залепване, 

температуро и 
маслоустойчива 

1000 0.20 200.00 

5 8 КЦ Табелка по образец 
300х400 

мм 
хоризонтална _ _ метална 200 8.00 1600.00 

6 9 КЦ Табелка по образец 
300х200 

мм 
хоризонтална _ _ метална 100 4.00 400.00 

7 10 КЦ Табелка по образец 
130х90 

мм 
хоризонтална _ _ метална 1600 2.00 3200.00 

8 16 ОБЗР 

Правилник за 
безопасност  при 
работа в неел. уредби 
на електрически и 
топлофикационни 
централи и по 
топлопреносни мрежи 
и хидротехнически 
съоръжения 

по образец 210х145 вертикална 100 

залепване тип 
книга; мека 

картонена синя 
корица 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 50 15.00 750.00 

9 17 ОБЗР 

Правилник за 
безопасност и здраве 
при работа в ел. 
уредби на 
електрически и 
топлофикационни 
централи и по ел. 
мрежи 

по образец 210х145 вертикална 100 

залепване тип 
книга; мека 
картонена 

червена корица 

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 50 15.00 750.00 

10 18 ОБЗР 

Удостоверения за кв. 
група по безопасност 
за неел. уредби  

по образец 85х55 хоризонтална 1 

бял гланциран 
картон, син цвят 

на линии и 
символи  

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 2000 0.15 300.00 

11 19 ОБЗР 

Удостоверения за кв. 
група по безопасност 
за ел. уредби 

по образец 85х55 хоризонтална 1 

бял гланциран 
картон, червен 

цвят на линии и 
символи  

съгласно Приложение 2, 
отпечатване двустранно 1600 0.15 240.00 
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12 21 РМБ Тефтер 
разпространява 
се в готов вид 

А5 вертикална 100 твърди корици _ 10 8.00 80.00 

13 23 ОТКК 

Стикер за технически 
преглед на заваръчни 
апарати 

по образец 
(хартиен) 

100х60 
мм 

хоризонтална ─ ─ 

гланцирана хартия с 
едностранно залепване, 

температуро и 
маслоустойчива 

300 1.00 300.00 

14 49 Сгуроотвал Стикер  по образец  
130х95 

мм 
вертикална _ _ 

гланцирана хартия с 
едностранно залепване, 

устойчива на атмосферни 
условия, температура и 

влажност, с цветно 
отпечетване 

200 1.50 300.00 

           

Обща 
стойност 

в лева 
без ДДС 

54 877.90лв. 

 
 
              ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
                  Изп. директор:………/п/………                                                                                               Управител:…../п/……       
                                      /инж. Ж. Д./                                                                                                                                           /Г. Д./   
 
 
 
 
 
Отг. по договора:…../п/……     
                     инж. Д. Т. – ИМТН ОТКК, тел.:042 662587 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

Изисквания за качество при доставка на оперативни дневници и документи  
 
 

Специфични изисквания за качеството на съответните печатни изделия: 
 
I. Оперативни дневници – всички дневници се изработват в съответствие с  
предоставените на хартиен или електронен носител образци. Дневниците, които са 
подвързани с лепене да бъдат прошнуровани.  
 1. Текст: 
  - шрифт – Times New Roman; 
  - размер на шрифта – съгласно посочения в образците; 
  - цвят на текста – черен;  

- цвят на линиите – черен. 
 2. Хартия: 

- плътност - 80 г/м2; 
- белота (CIE) – 146; 
- непрозрачност - 90%;  
- яркост – 103,5%. 

 3. Всички листи на дневници да бъдат номерирани с пореден номер и общ брой 
(страници или листи, съгласно образците). 
 4. Служебен ред с идентификацията на документа - поставя се на заглавната 
страница на дневника. 
 5. Корици: 
  - вид – твърди, облицовани с кожа; 
  - цвят – съгласно техническа спецификация и образец. 

Позициите, за които в техническите спецификации липсва изискване за вид и цвят 
на кориците, да се изработват с твърди корици, облицовани с кожа в черен цвят. 
 6. Подвързване – съгласно техническата спецификация (с лепене или със спирала). 
Дневниците изработени чрез лепене да имат допълнителна усилваща самозалепваща 
лента към кориците (отпред и отзад). Подвързията и страниците да запазват целостта 
си без повреждане при многократно разгръщане и водене на записи.  
 7. Етикет: 
  - форма и съдържание – съгласно образците; 
  - присъединяване към дневника – самозалепваща хартия; 
  - местоположение върху дневника - за хоризонтално ориентираните дневници – 
централно; - за вертикално ориентираните дневници – централно в горната половина. 
 

 II. Документи на кочан: 
                  - формата и съдържанието - съгласно предоставените мостри и изискванията 
указани в спецификациите; 
   - всеки екземпляр от химизираните кочани да е с различен цвят; 
   - във всеки химизиран кочан да има картонена подложка за писане. 
     

 
III. Самостоятелни документи – съгласно предоставените образци. 
 1. Текст: 
  - шрифт – Times New Roman; 
  - размер на шрифта – съгласно посочения в образците; 
  - цвят на текста – черен;  

- цвят на линиите – черен. 
 2. Хартия: 

- плътност - 80 г/м2; 
- белота (CIE) – 146; 
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- непрозрачност - 90%;  
- яркост – 103,5%. 

 
IV. Други документи – съгласно предоставените образци. 
 
Общи изисквания за качеството на заявените печатни изделия:  
 
- текстовете и символите на отпечатаните документи да бъдат ясни, четливи, 

контрастни и центрирани според предоставените образци. 
- печатните изделия по приложените от Възложителя образци, които са приети със 

закон или друг нормативен акт и които се разпространяват в готов вид, могат да се закупят 
от търговската мрежа. 

- Изпълнителят на договора да предостави на Възложителя копия от сертификатите, 
издадени от производителя за качеството на всеки тип материали,  вложени при 
изработката на съответните печатни изделия  /хартия, мастила и т.н./. 

- всички доставяни печатни изделия да са опаковани по вид за всяка структурна 
единица (цех /отдел /организационна единица), съгласно Приложение 1. Всяка опаковка 
да бъде с табела (Приложение 4) с информация за:  

 фирмата доставчик; 
 номера на договор; 
 позицията по спецификация; 
 идентификацията на доставяните печатни изделия, съгласно Приложение 1; 
 структурната единица получател; 
 доставеното количество по договор; 
 опаковката на печатните изделия да осигурява защита от увреждане при 

транспорт и товаро - разтоварни дейности. 
 
 

 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Изп. директор:………/п/……                                  Управител:………/п/..        
                    /инж. Ж. Д./                                                                         /Г. Д./   

 
 

 
 
 
 
Отг. по договора:………/п/……… 

    инж. Д. Т. – ИМТН ОТКК, тел.:042 662587 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

 
ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

№ .......... / ................... 
за доставка на оперативни дневници, документи и други печатни изделия 

 
Днес, ......................г фирма „....................................” в изпълнение на договор № .............. / 
...................... с предмет „.............................................................” предаде на „ТЕЦ МАРИЦА 
ИЗТОК 2” ЕАД, с. Ковачево описаните в таблицата дневници и документи. 
 

Идентификация 
по 

спецификация Наименование на изделието 
Цех / 
отдел 

Доставено 
количество, 

бр. 

Единична 
цена, лв 

Обща 
цена, лв 

№ по 
ред 

№ на 
файл 

       
       
       

       
       
       
       
       

       
       
       
       
       

       

ОБЩО:  
 
Забележка: 
................................................................................................................................................................ 
 
 

За Изпълнителя:                                                   За Възложителя: 
Упълномощен представител                                  Отг. по договор:                                                                      
........................ 
на фирма „............................”:....................                                 / ....................... / 
               / .................... /                                           МОЛ Склад : 
...........................                                                                             / ..................../ 
 
 Дата: ......................... 
 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Изп. директор:………/п/……                                  Управител:………/п/..        
                    /инж. Ж. Д./                                                                         /Г. Д./   

 
 

Отг. по договора:………/п/……… 
    инж. Д. Т. – ИМТН ОТКК, тел.:042 662587 
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                                                                                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
 

ОБРАЗЕЦ НА ОПАКОВЪЧНА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                     ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
                  Изп. директор:………/п/………                                                                                               Управител:…../п/……       
                                      /инж. Ж. Д./                                                                                                                                           /Г. Д./   
                 Отг. по договора:…../п/……     
                     инж. Д. Т. – ИМТН ОТКК, тел.:042 662587 

 

Фирма: „......................................................” 

Договор № ......... / ...................... 

Позиция по спецификация: ............................... 

Цех / отдел получател: ............................ 

Количество в опаковката: ................... 

 


