Приложение № 1
към чл. 7, ал. 2, т. 2
СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ И ДЕЙНОСТИ

РАЗДЕЛ Е
ПОДРАЗДЕ- ГРУПА КЛАС
ПРЕДМЕТ
ЛЕНИЕ
45
Строителство

45.1

СТРОИТЕЛСТВО
БЕЛЕЖКИ
Това подразделение включва:
- изграждане на нови сгради и
съоръжения, реконструкция и
общи ремонтни работи

Подготовка на
строителната
площадка
45.11 Работи по събаряне Този клас включва:
и разчистване на - разрушаване на сгради и други
сгради; земни
конструкции;
работи
- разчистване на строителни
площадки;
- земни работи: изкопни работи,
отстраняване на замърсен пласт
от почвата, изравняване и
нивелиране на строителни
площадки, работи по изкопаване
на канавки, почистване от
камъни, взривни работи и др.;
- работи по подготовка на
участъци за добив;
- отстраняване на наноси и друга
подготовка на участъци за добив.
Този клас включва също:
- отводняване на строителна
площадка;
- пресушаване на
селскостопански земи и гори.
45.12 Сондажни и
Този клас включва:
пробивни работи - сондажни, пробивни работи и
вземане на проби за строителни,
геофизични, геологични или
подобни цели.
Този клас изключва:
- сондажи за петролни или газови
кладенци, вж. 11.20;
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КОД ПО
СРV

45000000

45100000

45110000

45120000

- сондажи за водни кладенци, вж.
45.25;
- изкопаване на шахти, вж. 45.25;
- изследване на петролни и
газови находища, геофизични,
геологични и сеизмични
проучвания, вж. 74.20.
45.2

Строителни и
монтажни работи
на сгради и
строителни
съоръжения или на
части от тях;
гражданско
строителство
45.21 Строителни и
монтажни работи
по общо
изграждане на
сгради и
строителни
съоръжения

2

45200000

Този клас включва:
- изграждане на всякакви видове
сгради, строителни и монтажни
работи по общо изграждане;
- мостове, включително естакади,
виадукти, тунели и подлези;
- преносни проводи,
далекосъобщителни линии и
преносни електропроводи;
- градски проводи, градски
далекосъобщителни линии и
преносни електропроводи;
- помощно градско строителство;
- монтаж и инсталиране на
сглобяеми конструкции на място.
Този клас изключва:
- услуги, свързани с добива на
нефт и газ, вж. 11.20;
- инсталиране на завършени
сглобяеми конструкции от
части - собствено производство,
не от бетон, вж. подразделения
20, 26 и 28;
- строителни работи, но не
сгради, на стадиони, плувни
басейни, спортни площадки,
тенис кортове, голф игрища и
други спортни съоръжения, вж.
45.23;
- строителни и монтажни работи
на инсталации, вж. 45.3;

45210000
с изключение на:
– 45213316
45220000
45231000
45232000

- довършителни строителни
работи, вж. 45.4;
- архитектурни и инженерни
услуги, вж. 74.20;
- услуги по управление на
проекти, свързани със
строителството, вж. 74.20.
45.22 Покривни и
Този клас включва:
хидроизолационни - строителни и монтажни работи
работи
на покривни конструкции;
- работи по изпълнение на
покривни покрития;
- хидроизолационни работи.
45.23 Строителни и
Този клас включва:
монтажни работи - строителни и монтажни работи
на магистрали,
на магистрали, улици, пътища,
пътища, самолетни други транспортни и пешеходни
писти и спортни
трасета;
терени
- строителство на релсови
пътища;
- строителство на самолетни
писти;
- строителни работи, но не
сгради, на стадиони, плувни
басейни, спортни площадки,
тенис кортове, голф игрища и
други спортни съоръжения;
- работи по маркировка на пътни
настилки и паркинги.
този клас изключва:
- предварителни земни работи,
вж. 45.11.
45.24 Строителни и
Този клас включва
монтажни работи - строителни и монтажни работи
на
на:
хидротехнически - водни канали, пристанищни и
съоръжения
речни брегови съоръжения,
яхтени пристанища (яхтклубове),
шлюзове и др.;
- язовири и диги;
- драгажни работи;
- строителни и монтажни работи
под вода.
45.25 Други
Този клас включва:
специализирани
- строителни и монтажни работи,
специализирани за една дейност,
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45261000

45212212 и
DA03
45230000
с изключение на:
– 45231000
– 45232000
– 45234115

45240000

45250000
45262000

строителни и
монтажни работи

45.3

Строителни и
монтажни работи
на инсталации
45.31 Строителни и
монтажни работи
на електрически
инсталации

обща за различни конструкции,
изискваща специализирани
умения или оборудване;
- фундиране, включително
укрепване чрез пилоти;
- строително-пробивни работи на
кладенци за вода, изкопаване на
шахти;
- монтажни работи на стоманени
елементи - чуждо производство;
- изливане на стоманобетон;
- зидарски работи;
- монтиране и демонтиране на
скелета и платформи, в това
число даване под наем на скелета
и платформи;
- изграждане на комини и
промишлени пещи.
Този клас изключва:
- даване под наем на скелета без
изграждане и демонтиране, вж.
71.32.

Този клас включва:
инсталиране в сгради или в други
строителни съоръжения на:
- електрически инсталации и
други електрически уредби;
- далекосъобщителни системи;
- системи за електрическо
отопление;
- антени за жилищни сгради;
- пожароизвестителни системи;
- сигнално-охранителни системи;
- асансьори и ескалатори;
- гръмоотводи и др.
45.32 Изолационни
Този клас включва:
строителни работи - инсталиране в сгради или в
други строителни съоръжения на
топлоизолация, звукоизолация и
изолация от вибрации.
Този клас изключва:
- хидроизолация, вж. 45.22.
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45300000

45213316
45310000
с изключение на:
– 45316000

45320000

45.33 Водопроводни
работи

Този клас включва:
- инсталиране в сгради или в
други строителни съоръжения на:
- водоснабдителни и
канализационни инсталации;
- газови инсталации;
- отоплителни, вентилационни,
охладителни или климатични
инсталации и тръбопроводи;
- разпръсквателни системи.

45.34 Строителни и
монтажни работи
на други
инсталации

45.4

Този клас изключва:
- монтаж на системи за
електрическо отопление, вж.
45.31.
този клас включва:
- монтажни работи на
осветителни и сигнализационни
системи за пътища, железопътни
линии, летища и пристанища;
- монтажни работи в сгради или в
други строителни съоръжения на
други инсталации.

Довършителни
строителни работи
45.41 Работи по полагане Този клас включва:
на мазилки
- полагане в сгради или в други
строителни съоръжения на
вътрешна и външна мазилка или
други облицовъчни материали.
45.42 Монтаж на
Този клас включва:
довършителни
- монтажни работи на врати,
елементи
прозорци, дограма, вградени
кухни, стълбища, интериорни
елементи за магазини и други
подобни елементи от дърво или
други материали – не собствено
производство;
- довършителни работи по
интериора като тавани, дървени
ламперии, подвижни прегради и
др.
Този клас изключва:
- полагане на паркет и други
дървени подови настилки, вж.
45.43.
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45330000

45234115
45316000
45340000

45400000
45410000

45420000

45.5

45.43 Работи по полагане Този клас включва:
на подови настилки - работи по полагане в сгради или
и стенни
в други строителни съоръжения
облицовки
на:
- керамични, бетонни или
каменни подови настилки и
стенни облицовки;
- паркет и други подови
покрития, мокети и балатуми;
- включително гумени или
пластмасови;
- мозаечни, мраморни, гранитни
или плочести подови настилки
или стенни облицовки;
- тапети.
45.44 Работи по
Този клас включва:
боядисване и
- вътрешно и външно боядисване
стъклопоставяне на сгради;
- работи по боядисване на други
строителни съоръжения;
- работи по стъклопоставяне,
огледала и др.
Този клас изключва:
- поставяне на прозорци, вж.
45.42.
45.45 Други
този клас включва:
довършителни
- монтаж на частни плувни
строителни работи басейни;
- паропочистване, пясъкоструйно
почистване и друго външно
почистване на сгради;
- други довършителни
строителни работи.
Този клас изключва:
- вътрешно почистване на сгради
и други строителни съоръжения,
вж. 74.70.
Услуги по даване
под наем на
строителни
машини и
оборудване с
оператор
45.50 Услуги по даване Този клас изключва:
под наем на
строителни
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45430000

45440000

45212212 и
DA04
45450000

45500000

45500000

машини и
оборудване с
оператор

- даване под наем на строителни
машини и оборудване без
оператор, вж. 71.32.
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