
Неспециализирани дейности,
които са включени в базовата
услуга на пакетите по управление

Смяна на крушки, фасунги и луминисцентни пури

Смяна на електрически ключове 0.00

0.00

Посещение за оглед 0.00

Смяна на брава (в случай че не е необходим монтаж на различен тип брава) 0.00

Посещение за контрол и приемопредаване на технически процес

Технически преглед на Етажната Собственост 0.00

0.00

| Консумативите по изброените дейности се заплащат допълнително и се таксуват от касата на ЕС.

Реакция и посещение по аварии в общи части, касаещи Етажната Собственост 0.00

ЦЕНА /в лв./

Специализирани дейности,
които не са включени в базовата
услуга на пакетите по управление

Технически дейности – общи

Монтаж и транспорт на стъкла (до 1.20 кв.м.) 15.00

Монтаж на нова брава 20.00

Източване/обезвъздушаване/пълнене на абонатна станция 25.00

Технически дейности – ЕЛЕКТРО

Монтаж на нов плафон с/без датчик (с вкл. транспорт и демонтаж) – 1бр. 20.00

Монтаж на луминисцентно тяло (с вкл. транспорт и демонтаж) – 1 бр. 30.00

Монтаж на нов LED прожектор с/без датчик (с вкл. транспорт и демонтаж) – 1 бр. 25.00

ЦЕНА /в лв./



Монтаж на кабелен канал - линеен метър 2.50

Монтаж на датчик за движение (с вкл. транспорт и демонтаж) – 1 бр. 15.00

Прозвъняване на ел.инсталация - апартамент 7.00

Изтегляне на кабел в гофре - линеен метър 2.80

Превъзрване на инсталация в ГРТ 40.00

Намиране на заседнал бутон за осветление - апартамент 7.00

Смяна на ел.насрещник (с вкл. транспорт и демонтаж) 30.00

Изграждане на нова ел.инсталация (мазета,тавани) - точка 12.00

Полагане на кабел със скоби 2.50

Смяна на автомат (с вкл. транспорт и демонтаж) - 30 лв. (за алуминиева врата), 
40 лв. (за желязна врата) 30.00 / 40.00

Прибиране на кабели в общи части - доп.оферта. –

Технически дейности – ЕЛЕКТРО

Технически дейности – ВИК

Изграждане на водопровод –

– Ф25 (3/4 цол) - линеен метър 7.00

– Ф20 (1/2 цол) - линеен метър 6.00

Монтаж на ремонтна скоба –

– Ф50 (1 цол) - линеен метър 8.00

– 1, 1.25 цол 80.00

– 1/2, 3/4 цол 60.00

– 2 цол+ 180.00

– 1.5 цол 120.00

Ремонт на мръсна канализация - доп. оферта –

Монтаж на мивка 90.00



Технически дейности – Довършителни работи

Шпакловка/теракота + мрежа – квадратен метър 4.00

Блажена боя – линеен метър 4.00

Гипс – квадратен метър 5.00

Грунд – квадратен метър 0.50

Латекс – квадратен метър 3.00

Гипс картон, с изработка на конструкция – квадратен метър 20.00

Лак за дърво – линеен метър 3.00

Частичен ремонт на фаянс и теракота – квадратен метър 15.00

Ремонт на тротоар и плочи и бордюри – квадратен метър 10.00

Ремонт на стъпала – доп. оферта –

Административни дейности
Еднократна годишна такса за дигитализация, архивиране и
защита на лични и финансови данни 72.00

| Консумативите по изброените дейности се заплащат допълнително и се таксуват от касата на ЕС.



ЦЕНАУСЛУГА

2. Предоставяне на заверено копие на документи, касаещи Етажната собственост
1.00

на заверена с подпис
 и печат страница

1. Техническо посещение по личен казус – осигуряване на достъп до общи части 20.00
на посещение

лв.

лв.

4. Издаване на служебна бележка за дължими и заплатени суми 5.00

3. Подпис на документи за трети лица или дружества от домоуправител 5.00лв.

лв.

6. Копие на ключ или чип/ ключарски услуги
В зависимост от

типа заключване и
предназначението

5. Провеждане на Общо събрание по инициатива на живущ/и
БЕЗ подаване на искане по чл. 12 ЗУЕС 50.00лв.

8. Изготвяне на извънсъдебно споразумение. 50.00

75.00лв.

лв.

7. Изготвяне на съдебни книжа и заплащане на държавни такси
за започване на юридическо производство.

Ценоразпис на допълнителни услуги
към индивидуални клиенти


