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ЕВРОПЕЙСКИ с ъ ю з
Публикуване на притурката към Официален вестник на Европейския съюз 
ул. Мерсие №2, 2985 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ
Факс: (352) 29 29 42 670 Адрес за електронна поща: ois@.publications.europa. 
Информация и онлайн формуляри: http://simap.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 
Директива 2004/18/ЕО

□  Проект на обявление 
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН____________________
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Официално наименование
Община Смолян
Национален идентификационен № (ЕИК) (ако е известен)
000615118
Пощенски адрес
бул. България №12
Град
Смолян

Пощенски код
4700

Държава
Република
България

Място/места за контакт
дирекция СИОС в община Смолян

Телефон
0301 67612

На вниманието на
Милена Пенчева - гл. експерт в дирекция СИОС в община Смолян
Адрес за електронна поща
obshtina smolyan@abv.bg

Факс
0301 62426

Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган (URL):
www.smolyan.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/147 8 
Електронен достъп до информация (URL): 
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1478 
Електронно подаване на оферти и заявления за участие (URL):

Моля, използвайте приложение А за предоставяне на по-подробна информация. 
Допълнителна информация може да бъде получена на:

£3 Горепосоченото/ите място/места за контакт
□  Друго (моля, попълнете приложение A.I)______________________________

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен 
диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:

□  Горепосоченото/ите място/места за контакт
^  Друго (моля, попълнете приложение А.П)__________________________________

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: 
□  Горепосоченото/ите място/места за контакт 
ЦХ] Друго (моля, попълнете приложение A.III)__________________

1.2) Вид на възлагащия орган
□  министерство или всякакъв друг 

национален или федерален орган, 
включително техни регионални или

□  публичноправна организация
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местни подразделения
□  национална или федерална 

агенция/служба
[>3 регионален или местен орган
□  регионална или местна агенция/служба

□  европейска институция/агенция или 
международна организация

□  Друго (моля, пояснете):

1.3) Основна дейност
£ЗОбщи обществени услуги

□  Отбрана
□  Обществен ред и безопасност
□  Околна среда
□Икономически и финансови дейности 
□ Здравеопазване

□  Настаняване/жилищно строителство и 
места за отдих и култура

□  Социална закрила
□  Отдих, култура и вероизповедание
□  Образование 
□Друго (моля, пояснете):

1.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи Да □  Не £3 
(ако да, информация за тези възлагащи органи може да бъде предоставена 
в приложение А)

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.I) Описание
П.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН"
II. 1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на 
доставката или място на предоставяне на услугите
(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в 
най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)
£ЗСтроителство □Доставки □У слу ги
□  Изпълнение 
£3 Проектиране и

изпълнение
□  Извършване, 

независимо с какви 
средства, на 
строителство, 
отговарящо на 
изискванията, указани 
от възлагащите органи

□Покупка
□Лизинг
□  Наем
□  Покупка на изплащане
□  Комбинация от 

горепосочените

Категория услуга No 
(Моля, вижте приложение 
В1 относно категориите 
услуги)

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или 
място на предоставяне на услугите
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на град 
Смолян, община Смолян. Административният адрес на всяка 
многофамилна жилищна сграда е посочен в наименованието на 
съответната обособена позиция и в Техническото задание, 
съдържащо се в Книга V, неразделна част от документацията.
код NUTS: BG424
II. 1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или 
динамичната система за покупки (ДСП)
£3Обявлението обхваща обществена □Обявлението обхваща създаването на

поръчка динамична система за покупки (ДСП)

УНП: b56ded53-050f-437d-b7db-3 20c038bdebe 2



Партида: 00092 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

□Настоящото обявление обхваща
сключването на рамково споразумение________________________________________

II.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)
□Рамково споразумение с няколко □Рамково споразумение с един оператор

оператора
Брой:________или (в приложимите случаи)
максимален брой________на участниците в
предвиденото рамково споразумение____________________________________________
Срок на действие на рамковото споразумение:
Продължителност в години: ________или в месеци: ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок на действие надвишава четири 
години:

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото 
споразумение (в приложимите случаи, посочете само с цифри):
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: _______  Валута:
или обхват: между________и ________  Валута:
Честота и стойност на поръчките, които трябва да бъдат възложени: (ако това е 
известно):

П.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:
Изпълнението на обществената поръчка е разделено на 25 обособени 
позиции, като дейностите предмет на поръчката, по всяка една 
обособена позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и
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монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект.
П.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен обект

Основен
речник
45000000

Допълнителен речник 
(в приложимите случаи)

Допълнителен/ни обект/и 71315000
71310000
71221000
45320000
45421000
45261400
45300000

П.1.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да П  Не
(GPA)
П.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте 
приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: Да КЗ Не П
(ако да) Оферти могат да бъдат подавани за:
^  само една □  една или повече □  всички обособени

обособена позиция обособени позиции позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да □  Не К
II.2) Количество или обем на поръчката
Н.2.1) Общо количество или обем: (включително всички обособени позиции, 
подновявания и опции, в приложимите случаи)
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на сградите по 
обособени позиции е определена, както следва:
Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда /МЖС/ с 
административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, ул. Евридика № 
б, блок № 5 - РЗП 4082.20 кв.м.;
Обособена позиция № 2: МЖС с административен адрес: гр. Смолян, 
община Смолян, жк. Невястата ул. Чан № 7, бл. № б - РЗП 3682.63 
кв.м.;
Обособена позиция № 3: МЖС с административен адрес: гр. Смолян, 
община Смолян, ул. Наталия № 9, бл. Извор № 3 - РЗП 8059.20 
кв.м.;
Обособена позиция № 4: МЖС с административен адрес: гр. Смолян, 
община Смолян, бул. България № 57 - РЗП 6760.24 кв.м.;
Обособена позиция № 5: МЖС с 
община Смолян, жк Невястата,
4163.00 кв.м.;
Обособена позиция № 6: МЖС с 
община Смолян, жк Невястата,
4217.00 кв.м.;
Обособена позиция № 7: МЖС с 
община Смолян, жк Невястата,
3643.00 кв.м.;

административен адрес: гр 
ул. Орфей № 1, блок № 1 -

административен адрес гр. 
ул. Евридика № 2, бл. № 3

административен адрес гр. 
ул. Елица № 7, блок № 18 -

Смолян,
РЗП

Смолян,
- РЗП

Смолян, 
РЗП
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Обособена позиция № 8: МЖС с административен адрес: гр. Смолян, 
община Смолян, жк. Нов Център, ул. Полк. Дичо Петров № 12, бл. № 
49 - РЗП 4066.00 кв.м.;
Обособена позиция № 9: МЖС с административен адрес: гр. Смолян,
община Смолян, кв. Устово, жк. Петровица, ул. Атанас Беров № 5, 
бл. Б-4 - РЗП 7715.00 кв.м.;
Обособена позиция № 10: МЖС с административен адрес гр. Смолян, 
община Смолян, жк. Невястата, ул. Снежанка № 63, блок № 17 - РЗП
5580.00 кв.м.;
Обособена позиция № 11: МЖС с административен адрес: гр. Смолян, 
община Смолян, ул. Момина скала № 4, блок № 51 - РЗП 4602.69 
кв.м.;
Обособена позиция № 12: МЖС с административен адрес: гр. Смолян, 
община Смолян, жк Нов Център, ул. Арх. Петър Петров № 7, бл. №
44 - РЗП 4170.00 кв.м.;
Обособена позиция № 13: МЖС с административен адрес: гр. Смолян, 
община Смолян, жк Невястата, ул. Чан № 4, бл. № 11 - РЗП 6516.63 
кв.м.;
Обособена позиция № 14: МЖС с административен адрес: гр. Смолян, 
община Смолян, кв. Устово, ул.Хаджи Христо Попгеоргиев № 22, бл. 
Прогрес 3 - РЗП 5334.63 кв.м.;
Обособена позиция № 15: МЖС с административен адрес: гр. Смолян, 
община Смолян, жк Невястата, ул. Елица № 2, бл. № 15 - РЗП
3849.00 кв.м.;
Обособена позиция № 16: МЖС с административен адрес: гр. Смолян, 
община Смолян, кв. Устово, ул. Атанас Беров № 1, блок Б-2 - РЗП
6007.00 кв.м.;
Обособена позиция № 17: МЖС с административен адрес: гр. Смолян, 
община Смолян, кв. Устово, ул. Васил Райдовски № 24 А, бл. 
Прогрес Е-1, Е-2 - РЗП 4061.60 кв.м.;
Обособена позиция № 18: МЖС с административен адрес: гр. Смолян, 
община Смолян, кв. Райково, ул. Наталия № 5, бл. Извор № 1 - РЗП 
5369.62 кв.м.;
Обособена позиция № 19: МЖС с административен адрес: гр. Смолян, 
община Смолян, жк Нов Център, ул. Хан Аспарух № 11, бл. № 6 - 
РЗП 4893.00 кв.м.;
Обособена позиция № 20: МЖС с административен адрес: гр. Смолян, 
община Смолян, кв. Устово, ул. Хаджи Христо Попгеоргиев № 16, 
бл. Изгрев - РЗП 4598.45 кв.м.;
Обособена позиция № 21: МЖС с административен адрес: гр. Смолян, 
община Смолян, жк Невястата, ул. Чан № 6, бл. № 10 - РЗП 4188.75 
кв.м. ;
Обособена позиция № 22: МЖС с административен адрес: гр. Смолян, 
община Смолян, кв. Устово, ул. Братан Шукеров № 27, бл. А - 1 - 
РЗП 3964.94 кв.м.;
Обособена позиция № 23: МЖС с административен адрес: гр. Смолян, 
община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 3, бл. № 2 - РЗП
5965.00 кв.м.;
Обособена позиция № 24: МЖС с административен адрес: гр. Смолян, 
община Смолян, кв. Устово, ул. Братан Шукеров № 26, бл. А - 6 - 
РЗП 5208.63 кв.м.;
Обособена позиция № 25: МЖС с административен адрес: гр. гр. 
Смолян, община Смолян, ул. Петър Берон № 6, бл. Острица 5 - РЗП
4308.00 кв.м.

Следва по-детайлно в т.З на Приложение Б за всяка ОП.
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(в приложимите случаи, посочете само е цифри) Прогнозна стойност, без да се включва 
ДДС:
18500920.56 Валута: BGN

или Обхват: между________и ________  Валута:

П.2.2) Информация относно опциите (в приложимите случаи)
Опции Да EH Не К З
(ако да) Описание на тези опции:

(ако това е известно) Прогнозен график за използване на тези опции: 
в месеци: или в дни: (считано от датата на възлагане на поръчката)
П.2.3) Информация относно подновяванията (в приложимите случаи)
Тази поръчка подлежи на подновяване Да ЕИ Не ^
Брой на възможните подновявания: (ако това е известно)________или обхват: между
________и ________
(ако това е известно) в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен 
график за последващи поръчки:
в месеци: или в дни: (считано от датата на възлагане на поръчката)
И.З) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение_________________
Продължителност в месеци:________или в дни ________  (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване 30/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ
ШЛ) Условия във връзка с поръчката____________________________________________
ШЛЛ) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):
Участникът представя гаранция за участие в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител 
представя: гаранция за изпълнение при подписването на договора и 
банкова гаранция за обезпечаване на авансовото плащане при 
ползване на авансово плащане.
Гаранцията за участие в процедурата по всяка обособена позиция е 
в размер на 4000 лева.
Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 5 % от стойността на 
договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. 
Гаранцията за обезпечаване на съответното авансово плащане е 
сума в размер на 35% от стойността на договора по съответната 
обособена позиция.
Гаранцията за участие и за изпълнение се представя в една от 
следните форми: парична сума внесена в брой на касата на община 
Смолян или чрез банков превод по банкова сметка на община Смолян 
IBAN:BG 66 IABG 7491 3350 0050 03, BIC код: IABG BGSF, банка: 
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД, клон Смолян, или банкова гаранция. 
Гаранцията за обезпечаване на авансово плащане се представя под 
формата на банкова гаранция.
При представяне на гаранцията за участие в платежния документ 
или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата и 
обособената позиция, за която се представя гаранцията.
При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ
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или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, по който 
се представя гаранцията.
При представяне на гаранцията за обезпечаване на авансовото 
плащане в банковата гаранция изрично се посочва договорът, по 
който се представя гаранцията.
Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под 
формата на „банкова гаранция", тя трябва да отговаря на следните 
съществени условия: Банковата гаранция е безусловна, неотменима, 
с възможност да се усвои изцяло или на части от община Смолян в 
зависимост от претендираното обезщетение; С банковата гаранция 
банката гарант се задължава да извърши безусловно плащане при 
първо писмено искане от община Смолян, в случай че: - участникът 
оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на 
оферти; - участникът е определен за изпълнител, но не изпълни 
задължението си да сключи договор за обществената поръчка.
Ако определеният изпълнител избере да представи гаранцията за 
изпълнение под формата на „банкова гаранция", тя трябва да 
отговаря на следните съществени условия: Банковата гаранция е 
безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на 
части от община Смолян в зависимост от претендираното 
обезщетение; С банковата гаранция банката гарант се задължава да 
извърши безусловно плащане при първо писмено искане от община 
Смолян, в случай че изпълнителят не е изпълнил което и да е от 
задълженията си по договора за изпълнение.
С банковата гаранция за авансово плащане банката гарант се 
задължава да извърши безусловно плащане при първо писмено искане 
от община Смолян, съответното сдружение на собствениците на 
сградата или Българската банка за развитие, в случай че 
изпълнителят не е изпълнил задължението си за възстановяване на 
полученото авансово плащане по договора за изпълнение.
Срокът на валидност на: банковата гаранция за участие трябва да 
е не по-кратък от срока на валидност на офертата, посочен в 
т.IV.3.7 от обявлението; банковата гаранцията за изпълнение - до 
30.01.2017г.; банковата гаранция за авансово плащане - до 
30.01.2017г.

Следва в точка 4 на раздел VI.3 от обявлението.
Ш.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на 
разпоредбите, които ги уреждат:
1. Финансиране.
Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер до 
18 500 920.56 лева без ДДС, определена на база на максимално 
допустими цени по обособени позиции.
Максимално допустимите цени, по отделни видове дейности, за 
всяка обособена позиция са подробно и детайлно описани в 
Приложение Б, неразделна част от настоящото обявление.
Участник, чието ценово предложение надхвърля максимално 
допустима стойност, се отстранява от участие по съответната 
обособена позиция.
2. Схема на плащане:
2.1. Авансово плащане в размер на 35% от стойността на договора 
се извършва в срок до 30 календарни дни след подписването му и 
представяне на надлежно оформена фактура - оригинал от 
изпълнителя и оригинал на банкова гаранция за авансово плащане, 
покриваща пълния размер на аванса.
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2.2. Окончателно плащане за изготвения и съгласуван с всички 
компетентни органи и експлоатационни дружества /при 
необходимост/ инвестиционен проект до степен на готовност за 
възлагане на извършването на ОСИП по реда на чл.142, ал.б от ЗУТ 
се извършва след пропорционално приспадане на извършеното 
авансово плащане в съответствие с офертата на изпълнителя в срок 
до 30 календарни дни след приемането на инвестициония проект от 
възложителя, удостоверено с двустранно подписан приемно- 
предавателен протокол, и представяне на надлежно оформена 
фактура - оригинал от изпълнителя.
2.3. Междинни плащания за действително извършени и актувани СМР 
се извършват в съответствие с офертата на изпълнителя и на база 
единичните цени съгласно изготвения, съгласуван и одобрен за 
обекта инвестиционен проект, ведно с приложена подробна КСС и 
анализи на единични цени, в срок до 60 календарни дни след 
изпълнението на съответните СМР и представяне за обекта на 
съответните надлежно оформени актове и протоколи съгласно 
изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството, протокол/акт обр. 
19 за извършени СМР и отчет за действително извършените разходи 
за изпълнение на СМР, подписани от възложителя, изпълнителя и 
извършващите строителен и авторски надзор на обекта, сметка за 
изплащане на СМР, подписана и одобрена от възложителя, и 
надлежно оформена фактура - оригинал от изпълнителя.
Общият размер на авансовото и междинните плащания за изпълнените 
строителни и монтажни работи на обекта е до 90 % от стойността 
им по договора.
2.4. Окончателното разплащане за изпълнените СМР се извършва 
след приспадане на извършените авансово и междинни плащания в 
съответствие с офертата на изпълнителя, и на база единичните 
цени съгласно изготвения, съгласуван и одобрен за обекта 
инвестиционен проект, ведно с приложените подробна КСС и анализи 
на единични цени, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след 
завършване и предаване на обекта, удостоверено надлежно с 
представяне на съответните надлежно оформени актове и протоколи 
съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, акт. 
Обр. 15, протокол/акт обр. 19 за извършени СМР и отчет за 
действително извършените разходи за изпълнение на СМР, подписани 
от възложителя, изпълнителя, извършващите строителен и авторски 
надзор на обекта и представител на сдружението на собствениците 
на сградата, предмет на съответната обособената позиция, сметка 
за изплащане на СМР, подписана и одобрена от възложителя, и след 
представяне на надлежно оформена фактура - оригинал от 
изпълнителя.
2.5. Окончателното заплащане за действително осъществения 
авторски надзор при изпълнението на СМР на обекта се извършва 
след приспадане на извършеното авансово плащане в съответствие с 
офертата на изпълнителя, в срок до 30 календарни дни след 
завършване и предаване на обекта, представяне на двустранно 
подписан приемно-предавателен протокол, съответни 
доклади/протокол, извлечение от Заповедната книга и надлежно 
оформена фактура - оригинал от изпълнителя.
Ш.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически 
оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):

УНП: b56dedS3-050f-437d-b7db-320c038bdebe



Партида: 00092 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо 
лице, когато участникът, определен за изпълнител, е 
обединение/неперсонифицирано дружество на физически и/или 
юридически лица.
Когато обаче участникът е обединение, което не е юридическо 
лице / неперсонифицирано дружество по ЗЗД, договорът за 
обединението задължително трябва да съдържа клаузи, които:
-да съдържат информация за разпределението на участието на 
лицата, включени в обединението, при изпълнението на дейностите, 
предмет на поръчката - описание на видовете работи и дейности, 
които ще изпълнява всеки участник в обединението;
-да гарантират по безусловен начин, че: - всички членове на 
обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на 
поръчката, в това число за качественото й изпълнение и за 
отстраняване на появилите се дефекти в гаранционните срокове 
съгласно договора за изпълнение на обществената поръчка 
независимо от срока, за който е създадено обединението; - 
съставът на обединението няма да се променя след изтичане на 
срока за подаване на оферти; - всички членове на обединението са 
задължени да останат в него за целия период на изпълнение на 
договора за настоящата обществена поръчка, в случай че 
обединението бъде избрано за изпълнител.
Ш.1.4) Други особени условия (в приложимите случаи)
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия Да □  Не ЕЗ
(ако да) Описание на особените условия:

III.2) Условия за участие________________________________________________________
III.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания 
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени 
изискванията:
Всяка оферта трябва да съдържа:
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в 
офертата, подписан от участника.
2. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от ЗТР, 
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, 
както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 
провеждането на процедурата - по обр.
3. Заверено от участника копие на договора за обединение, когато 
участникът е обединение, което не е юридическо лице / 
неперсонифицирано дружество по ЗЗД, а когато в договора не е 
посочено лицето, което представлява участниците в обединението - 
и документ, подписан от лицата в обединението, в който се 
посочва представляващият.
4. Пълномощно на лицето, което представлява участника в 
процедурата, или друг документ, доказващ представителните 
функции на лицето, което представлява участника в процедурата - 
в приложимите случаи.
5. Доказателства за техническите възможности и квалификация по
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чл.51 от ЗОП, посочени в изискуемите документи в раздел III. 2.3 
от обявлението.
6. Документ за гаранция за участие - заверено от участника копие 
от документа за внесена гаранция под формата на парична сума или 
оригинал на банкова гаранция.
7. Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които 
ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези 
работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и 
предвидените подизпълнители - по обр.
8. Декларация за липса на свързаност с друг участник в 
съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на 
обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - по обр.
9. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по обр.
10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - 
по обр.
11. Декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДР - по обр.
12. Декларация по чл.б, ал.2 от ЗМИП - по обр.
13. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на 
заетостта, включително минимална цена на труда и условията на 
труд - по обр.

14. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 
49, ал. 1 и/или 2 от ЗОП.

За ОП: 3, 4, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 23, 24:
Участникът следва да е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи с 
обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената 
поръчка, както и на категорията му, съгласно чл.137, ал.1, т.З, 
б. „в" ЗУТ, което изискване се удостоверява с документите по т.
2 от настоящия раздел, или еквивалентен документ.

За ОП: 1, 2, 5, б, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25: 
Участникът следва да е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи с 
обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената 
поръчка, както и на категорията му, съгласно чл.137, ал.1, т.4, 
б. „б" ЗУТ, което изискване се удостоверява с документите по т.
2 от настоящия раздел, или еквивалентен документ.

Забележка: Вписването в съответен регистър на държава - членка 
на Европейския съюз, или на друга държава - страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, има 
силата на вписване в Централния професионален регистър на 
строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено. В този 
случай, чуждестранния участник удостоверява изискването, като 
представи валидно удостоверение за вписване в съответен регистър 
или еквивалентен документ.

15. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - по обр. 
Забележка: Ако е приложимо, при представяне на документа по т.15 
от настоящия раздел, участникът представя декларация по чл. 33, 
ал. 4 от ЗОП.
16. Ценово предложение - по обр.
17. Хонорар сметка за проектиране - по обр.
18. План - сметка за авторски надзор - по обр.

На основание чл.47, ал.3 от ЗОП са определени следните
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обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП, наличието на които води до 
отстраняване на участника - следва в раздел VI.3 от обявлението.
Ш.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са Изисквано минимално/ни ниво/а: (в
необходими за оценяване дали са приложимите случаи):
изпълнени изискванията:
Възложителят не изисква Възложителят не поставя
документи и информация за минимални изисквания за
икономическите и финансовите икономически и финансови
възможности на участниците. възможности към участниците.
Ш.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са Изисквано минимално/ни ниво/а: (в
необходими за оценяване дали са приложимите случаи):
изпълнени изискванията:
1 . Списък на сходното с 1.Участникът трябва да е
предмета на поръчката изпълнил през последните 5
строителство, изпълнено през години, считано от датата на
последните 5 /пет/ години, подаване на офертата,
считано от датата на подаване строителство, свързано с
на офертата - по образец изпълнение на строителни,
съгласно приложение № 11, към монтажни и/или ремонтни работи
който списък се прилага/т един по изграждане, реконструкция
или няколко измежду следните и/или ремонт на сграда за
документи: обществено и/или жилищно
1.1. Посочване на публичен/ни обслужване или еквивалентна.
регистър/ри, в който/които се Забележка:Покриването на
съдържа информация за изискването се удостоверява със
акта/овете за въвеждане на списъка по т.1 и с един или
строежа/ите в експлоатация, няколко измежду документите по
която информация включва данни т.1.1, 1.2 и/или 1.3 от
за компетентния/те орган/и, изискуемите документи от
който/които е/са издал/и настоящия раздел.
този/тези акт/ове, стойността,
датата, на която е приключило 2.3а изпълнението на поръчката
изпълнението, мястото и вида на участникът трябва да разполага
строителството. с проектантски екип с пълна
1.2. Заверено/и от участника проектантска правоспособност в
копие/я на удостоверение/я за областта на изискуемата от
добро изпълнение, което/които възложителя професионална
съдържа/т стойността, датата, квалификация по Закона за
на която е приключило камарите на архитектите и
изпълнението, мястото, вида и инженерите в инвестиционното
обема на строителството, както проектиране, респ. призната
и дали е изпълнено в професионална квалификация
съответствие с нормативните съгласно Закона за признаване
изисквания. Удостоверението/ята на професионални квалификации,
следва да съдържа/т и дата и в минимално изискуем състав,
подпис на издателя и данни за включващ минимум 6 специалисти,
контакт. както следва:
1.3. Заверено/и от участника 2.1.Ръководител на
копие/я на документ/и, проектантския екип, който да
удостоверяващ/и изпълнението, притежава диплома за завършено
вида и обема на изпълнените виеше образование,
строителни дейности. образователна степен магистър,
Забележка: квалификация строителен
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Сходно с предмета на поръчката 
е строителството, свързано с 
изпълнение на строителни, 
монтажни и/или ремонтни работи 
по изграждане, реконструкция 
и/или ремонт на сграда за 
обществено и/или жилищно 
обслужване или еквивалентни.
2. Списък на проектантския 
екип, който участникът ще 
използва за изпълнение на 
поръчката - по образец съгласно 
приложение № 12а.
3. Списък на квалифицираните 
ръководни и технически
лица /собствени или наети/, 
включително тези отговарящи за 
контрола на качеството, които 
участникът ще използва за 
изпълнение на
поръчката /строителен екип/, 
съдържащ данни за техните 
образование, професионална 
квалификация и професионален 
опит - по образец съгласно 
приложение № 126.
4. Декларации по чл.51а от ЗОП 
за ангажираност на експертите 
от екипите /проектантски и 
строителен/, изготвени по 
образец съгласно приложение № 
13.
Забележка: Декларацията се 
представя поотделно за всеки 
експерт, който не е служител на 
участника (не е на трудов 
договор в състава на участника) 
и е предвиден за изпълнението 
на поръчката съгласно 
представения Списък на 
проектантския екип, който 
участникът ще използва за 
изпълнение на поръчката /по 
образец съгласно приложение № 
12а/ или Списък на 
квалифицираните ръководни и 
технически лица /собствени или 
наети/, включително тези 
отговарящи за контрола на 
качеството, които участникът ще 
използва за изпълнение на 
поръчката (строителен екип) /по 
образец съгласно приложение № 
126/.

Изискуемите документи и

инженер/архитект или 
еквивалентна.
2.2. Архитект, който да 
притежава диплома за завършено 
виеше образование, 
образователна степен магистър, 
специалност архитектура или 
еквивалентна.
2.3. Инженер конструктор, който 
да притежава диплома за 
завършено виеше образование, 
образователна степен магистър, 
специалност строителство на 
сгради и съоръжения или 
еквивалентна.
2.4. Инженер ОВК, който да 
притежава диплома за завършено 
виеше образование, 
образователна степен магистър, 
специалност отопление, 
вентилация и климатизация, 
топлотехника или еквивалентна.
2.5. Ел. инженер, който да 
притежава диплома за завършено 
виеше образование, 
образователна степен магистър, 
специалност електротехника, 
електроснабдяване, 
електрообзавеждане, 
електроенергетика или 
еквивалентна.
2.6. ВиК инженер, който да 
притежава диплома за завършено 
виеше образование, 
образователна степен магистър, 
специалност водоснабдяване и 
канализация или еквивалентна. 
Забележка:Покриването на 
изискването се удостоверява със 
списъка по т.2 от изискуемите 
документи от настоящия раздел и 
в приложимите случаи - 
декларацията/ите по т.4 от 
изискуемите документи от 
настоящия раздел.

3.3а изпълнението на 
строителството участникът 
трябва да разполага с ръководен 
и технически състав (строителен 
екип), включващ минимум 3 
специалисти, както следва:
3.1.Главен ръководител на 
обекта, който да притежава: 
а) диплома за завършено виеше 
образование, образователна
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информация по настоящия раздел 
са относими по всички обособени 
позиции.

За допустими се считат и всички 
еквивалентни предложения за 
доказване на минималните 
изисквания за участие от 
потенциалните участници в 
процедурата, относими към всяко 
конкретно поставено от 
възложителя изискване.

степен магистър, специалност 
промишлено и гражданско 
строителство, строителство на 
сгради и съоръжения или 
еквивалентна, квалификация 
инженер;
б) професионален опит в сферата 
на строителството не по-малко 
от 5 години.
3.2. Технически ръководител на 
обекта, който да:
а) отговаря на изискванията по 
чл.163а, ал.4, изр.1 от Закона 
за устройство на територията, а 
именно да е строителен инженер 
или строителен техник;
б) притежава професионален опит 
в сферата на строителството не 
по-малко от 5 години.
3.3. Координатор по здравословни 
и безопасни условия на труд, 
който да:
а) е технически правоспособно 
лице, получило диплома от 
акредитирано виеше училище с 
квалификация „строителен 
инженер", „инженер" или 
„архитект", или диплома за 
средно образование с 
четиригодишен курс на обучение 
и придобита професионална 
квалификация в областите 
„архитектура и строителство" и 
„техника".
Забележка:за чуждестранните 
лица - документ за призната 
техническа правоспособност при 
условията на взаимност и 
диплома, легализирана по 
съответния ред.
б) притежава необходимия 
валиден сертификат или друг 
еквивалентен документ за 
упражняване на позицията 
„координатор по ЗБУТ" или 
еквивалентна.
Забележка:Покриването на 
изискването се удостоверява със 
списъка по т.З от изискуемите 
документи от настоящия раздел и 
в приложимите случаи - 
декларацията/ите по т.4 от 
изискуемите документи от 
настоящия раздел.

Важно:
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Минималните изисквания от 
настоящия раздел са относими по 
всички обособени позиции.

П1.2.4) Информация относно запазени поръчки (в приложимите случаи)
□  Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила
□  Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места
III.3) Специфични условия за поръчки за услуги___________________________________
III.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия Да □  Не □
(ако да) Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна 
разпоредба:

П1.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната Да □  Не □
квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ГУМ) Вид процедура_____________________________________________________________
IV.1.1) Вид процедура___________________________________________________________
Е9 Открита
□  Ограничена
□  Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

□  Договаряне Някои кандидати вече са избрани Да Q  Не □
(ако е целесъобразно при определени 
видове процедури на договаряне)
(ако да, посочете имената и адресите на 
икономическите оператори, които вече са 
избрани, в рубрика VI. 3 „Допълнителна 
информация “)

□  Ускорена процедура на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

□  Състезателен диалог

ГУ.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят 
оферти или да участват
(ограничени процедури и процедури на договаряне, състезателен диалог)
Предвиден брой на операторите________
или предвиден минимален брой и (в приложимите случаи) максимален брой

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
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(процедура на договаряне, състезателен диалог)
Прибягване към поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на Да □  Не СИ 
обсъжданите решения или на договаряните оферти
ГУ.2) Критерии за възлагане
IV.2.1) Критерии за възлагане (моля, отбележете съответната/ите клетка/и)_______
□  Най-ниска цена 

или
^икономически най-изгодна оферта с оглед на

£3 посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с 
тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, когато определянето на 
тежест е невъзможно поради очевидни причини)

□  критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или 
за договаряне или в описателния документ
Критерии

] Цена за изпълнение на поръчката (01)
2 Срок за изпълнение на строителството (02)
3 Срок за изпълнение на проектирането (03)
4 Гаранционен срок за възстановени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, претърпели 
аварии (04)

5 Гаранционен срок за хидроизолационни, 
топлоизолационни, звукоизолационни и 
антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
неагресивна среда (05)

6 Гаранционен срок за всички видове строителни, 
монтажни и довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и 
др.)/ както и за вътрешни инсталации на сгради, с 
изключение на работите по показатели 4 и 5 (Об)

Тежест
35
20
15
10

10

10

IV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг
(ако да, ако е уместно) Допълнителна информация относно електронния търг:

Да □  Не И

IV.3) Административна информация________________________________
IV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в 
приложимите случаи)

IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка Да £3 Не □
(ако да)

£3Обявление за предварителна информация □Обявление в профила на купувача 
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S007-007517 от 12/01/2016 дд/мм/гггг
□  Други предишни публикации (в приложимите случаи)______________________________
IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на 
описателен документ (в случай на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 28/04/2016 дд/мм/гггг___________________________________________Час: 17:00
Платими документи__________________________________________________Да ЕЗ Не □
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(ако да, посочете само с цифри) Цена: 5 Валута: BGN 
Условия и начин на плащане:
1. Във връзка с участието в процедурата възложителят не поставя 
изискване за закупуване на документацията за участие и наличието 
на валиден документ за закупена документация, издаден на името 
на участника, не е поставено като условие за участие в 
настоящата процедура.
2. Пълен достъп до документацията за участие се предоставя по 
електронен път на следния интернет адрес на възложителя: 
www.smolyan.bg ; профил на купувача:
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/147 8
3. Освен възможностите за преглед на документацията в интернет 
сайта на възложителя по предходния пункт всяко лице има право в 
съответствие със законовите изисквания: да разгледа 
документацията на хартиен носител на място в сградата на 
общинска администрация Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. България 
12, Приемна № 1 - Деловодство от 08:30 часа до 17:00 часа, всеки 
работен ден; и/или след заплащане на цената й документацията за 
участие да му бъде предоставена по негов избор на място в 
сградата на общинска администрация Смолян, адрес: гр. Смолян, 
бул. България 12, Приемна № 1 - Деловодство от 08:30 часа до 
17:00 часа, всеки работен ден, или да му бъде изпратена за 
негова сметка на указан адрес за кореспонденция.
4. Само лице, което желае да му бъде предоставена документацията 
за участие, следва да я заплати.
5. В случаите по предходния пункт цената на документацията за 
участие е 5 (пет) лева, която сума може да бъде внесена в касата 
в административната сграда на община Смолян, на адрес гр.
Смолян, бул. България 12, от 08:30 часа до 17:00 часа, всеки 
работен ден или да бъде внесена по банков път на следната сметка 
на община Смолян BG 59 IABG 7491 3150 0050 00, BIC код IABG 
BGSF, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД, клон Смолян.
6. При промени в обявлението и/или документацията за 
обществената поръчка съгласно чл. 27а, ал. 1 от ЗОП възложителят 
предоставя безплатно променената документация на лицата, 
закупили документация преди издаване на решението за промяна.
IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/04/2016 дд/мм/гггг___________________________________________ Час: 17:00
IV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на 
избраните кандидати (ако това е известно, в случай на ограничени процедури, 
процедури на договаряне и състезателен диалог)
Дата: дд/мм/гггг_________________________________________________________
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или 
заявленията за участие
□  Всеки от официалните езици на ЕС 
ЕЗОфициален/ни език/езици на ЕС:

№ G □ d a □ el □ ga □ l t □ n l □ r o □  FI
□ E S □ d e □ e n □ it □H U □  PL □ sk □ s v
□cs □ et □ f r □ lv □ m t □ pt □  SL

Други: ________________________________________________________________
IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
до:________дд/мм/гггг
или Продължителност в месец/и:________или в дни: 180 (от датата, която е посочена за
дата на получаване на офертата)
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IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 03/05/2016 дд/мм/гггг Час: 11:00
(в приложимите случаи) Място: Зала 343 на третия етаж на административната сграда на 
община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12
Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на Да Е З Не СИ
офертите (в приложимите случаи)
(ако да) Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на 
отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 
както и представители на средствата за масово осведомяване и 
други лица при спазване на установения режим за достъп до 
сградата, в която се извършва отварянето. Представител на 
участник се допуска след удостоверяване на неговата самоличност 
и/или представяне на съответното пълномощно, когато е 
необходимо, а останалите лица - след удостоверяване на 
качеството, в което присъстват.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ___________________________
VI. 1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)
Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да CD Не Ю
(ако да) Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П  Не ЕЗ
средстава от Европейския съюз
(ако да) Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

VI.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
1. Съгласно разпоредбата на чл.64, ал.З от ЗОП срокът по ал.1, 
пр.1 от същата разпоредба е намален с 12 дни, тъй като 
обявлението е изпратено по електронен път и от датата на 
публикуване на обявлението в електронен вид възложителят е 
предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за 
участие в процедурата, като в обявлението е посочен следния 
интернет адрес, на който тя може да бъде намерена:
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/14 78
2. Ha основание чл.47, ал.З от ЗОП са определени следните 
обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП, наличието на които води до 
отстраняване на участника: 2.1. Участникът е в открито 
производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 
Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - 
се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 
подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под 
разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността 
си. 2.2. Е лишен от правото да упражнява професията проектант 
или строител или дейностите проектиране, строителство или 
авторски надзор по време на строителството съгласно
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законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 
2.3. Участникът е виновен за неизпълнение на задължения по 
договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло 
в сила съдебно решение. 2.4. Участникът е осъден с влязла в сила 
присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от 
Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни 
условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против 
трудовите права на работниците. 2.5. Участникът е осъден с 
влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 
кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на 
обществени поръчки.
3. Участниците могат да получат необходимата информация за 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които 
са в сила в Република България и относими към услугите, предмет 
на поръчката, както следва: 3.1. Относно задълженията, свързани 
с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите:- 
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; - интернет адрес: 
http://www.nap.bg/ 3.2. Относно задълженията, опазване на 
околната среда: Министерство на околната среда и водите:- 
Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен 
ден от 14 до 17 ч.;- София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67,
Телефон: 02/ 940 6331;- Интернет адрес:
http://www3.moew.government.bg/ 3.3. Относно задълженията, 
закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда 
и социалната политика:- Интернет адрес:
http://www.mlsp.government.bg- София 1051, ул. Триадица №2, 
Телефон: 02 / 81 19 443 4.
4. Продължение на раздел III. 1.1 от обявлението:
Задържането и усвояването на гаранцията за участие е съгласно 
разпоредбата на чл.61 от ЗОП.
В случай на забавено, некачествено, непълно или лошо изпълнение 
на договора възложителят има право да усвои гаранцията за 
изпълнение до максималния й размер.
При неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
възстановяване на полученото авансово плащане по договора за 
изпълнение община Смолян, съответното сдружение на собствениците 
на сградата или Българската банка за развитие има право да усвои 
гаранцията за аванс до максималния й размер.
Възложителят освобождава гаранциите за участие при условията на 
чл.62 от ЗОП.
При качествено, точно и съобразено с клаузите на договора за 
обществената поръчка изпълнение гаранцията за изпълнение се 
освобождава в срок до 30.01.2017 г.
Гаранцията за авансово плащане се освобождава изцяло с изплащане 
на окончателното плащане до 30.01.2017 г.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес 
бул. Витоша № П
Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република
България
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Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cp cad m in Q cp c . bg 02 9807315
Интернет адрес (URL): 
h t t p : / / www. с р с . bg
Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)
Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VI.4.2 ИЛИ при необходимост 
рубрика VI.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: 
Съгласно чл.120, ал. 1 и ал.5, т. 1 от Закона за обществени 
поръчки, а именно: жалба срещу решението за откриване на 
процедурата и/или решението за промяна може да се подава в 10- 
дневен срок от изтичане на срока по чл.27а, ал.З от Закона за 
обществените поръчки.
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби
Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VL5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 17/03/2016 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
_______________ ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ
I) Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна 
информация
Официално наименование 

Национален идентификационен № (ЕИК)
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Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

II) Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и 
допълнителни документи
Официално наименование
Община Смолян
Национален идентификационен № (ЕИК)
000615118
Пощенски адрес
бул. България №12
Град Пощенски код Държава
Смолян 4700 Република

България
Място/места за контакт Телефон
Приемна № 1 - Деловодство 0301 67619
На вниманието на
Малина Кръстева
Адрес за електронна поща Факс

0301 62426
Интернет адрес (URL):
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1478
III) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени 
офертите/заявленията за участие
Официално наименование
Община Смолян
Национален идентификационен № (ЕИК)
000615118
Пощенски адрес 
бул. България №12
Град
Смолян

Държава
Република
България

Място/места за контакт 
Приемна № 1 - Деловодство

Телефон
0301 67619

На вниманието на
Малина Кръстева
Адрес за електронна поща Факс

0301 62426
Интернет адрес (URL):

IV) Адрес на другия възлагащ орган, от името на когото възлагащият орган 
извършва покупка
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(Използвайте приложение А, раздел IV толкова пъти, колкото е необходимо)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ___________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН"___________________________________________________
Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, ул. Евридика № 6, блок № 5
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и 
монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 45000000
Допълнителен/ни обект/и 71315000

71310000
71221000
45320000
45421000
45261400
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_____________________________ 45300000__________________________________________
3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция: 4082.20 кв.м.; 
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както 
следва: Ремонт покрив 744,24 кв.м.; Смяна на дограма 417,65 
кв.м.; Топлоизолация фасада 2654,10 кв.м.; Топлоизолация подове 
и еркери 703,46 кв.м.; Осветление общи части - комплект

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 
уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
604165.60 Валута: BGN

или Обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за 
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци:________или в дни ________  (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване 30/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
604 165.60 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
32 657.60 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 571 508.00 лева без ДДС;

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ____________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН"____________________________________________________
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк. Невястата ул. Чан № 7, 
бл. № 6
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
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•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и 
монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 45000000
Допълнителен/ни обект/и 71315000

71310000
71221000
45320000
45421000
45261400

_____________________________ 45300000__________________________________________
3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция: 3682.63 кв.м. 
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както 
следва: Ремонт покрив 769,92 кв.м. ; Смяна на дограма 408,78 
кв.м.; Топлоизолация фасада 2598,46 кв.м.; Топлоизолация подове 
и еркери 724,59 кв.м.; Осветление общи части комплект

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 
уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
545029.24 Валута: BGN

или Обхват: между _ _ _ _ _ _  и _ _ _ _ _  Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)______________________________________
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Продължителност в месеци:________или в дни ________  (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване 30/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
545 029.24 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
29 461.04 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 515 568.20 лева без ДДС

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ____________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН"
Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, ул. Наталия № 9, бл. Извор 
№ 3 _______________________________________________________________
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и 
монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна
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ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник

Основен обект 45000000
(в приложимите случаи)

Допълнителен/ни обект/и 71315000
71310000
71221000
45320000
45421000
45261400

_____________________________ 45300000__________________________________________
3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция: 8059.20 кв.м. 
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както 
следва: Ремонт покрив 1 282,99 кв.м.; Смяна на дограма 767,41 
кв.м.; Топлоизолация фасада 4 349,62 кв.м.; Топлоизолация 
подове и еркери 883,48 кв.м.; Осветление общи части комплект

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 
уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
1192761.60 Валута: BGN

или Обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за 
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци:________или в дни (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване 30/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
1192761.60 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
64 473.60 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 1 128 288.00 лева без ДДС;

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ___________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН"
Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, бул. България № 57
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и 
монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 45000000
Допълнителен/ни обект/и 71315000

71310000
71221000
45320000
45421000
45261400
45300000
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3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция: 6760.24 кв.м.
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както 
следва: Ремонт покрив 1 900,00 кв.м.; Смяна на дограма 1 203,00 
кв.м.; Топлоизолация фасада 3 001,00 кв.м.; Топлоизолация подове 
и еркери 1364 кв.м.; Осветление общи части 44 бр.

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 
уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
1000515.52 Валута: BGN

или Обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за 
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци:________или в д н и _____ _ (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване 30/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
1 000 515.52 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
54 081.92 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 946 433.60 лева без ДДС

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ____________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН"____________________________________________________
Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей №
1, блок № 1______________________________________________________________________
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на
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разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и 
монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 45000000
Допълнителен/ни обект/и 71315000

71310000
71221000
45320000
45421000
45261400

_____________________________ 45300000__________________________________________
3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция: 4163.00 кв.м. 
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както 
следва: Ремонт покрив 1 029 кв.м.; Смяна на дограма 752 кв.м.; 
Топлоизолация фасада 3142 кв.м.; Топлоизолация подове и еркери 
884 кв.м.; Осветление общи части 40 бр.

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 
уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
616124.00 Валута: BGN

или Обхват: меж ду_____ __ и _______ Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за 
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: или в дни (считано от датата на_________
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възлагане на поръчката) 
или
начало________дц/мм/гггг
завършване 30/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
616 124.00 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
33 304.00 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 582 820.00 лева без ДДС

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ____________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН4'____________________________________________________
Обособена позиция №: 6 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Евридика 
№ 2, бл. № 3_____________________________________________________________________
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и 
монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност и съответното възстановяване на общите части на
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сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник

Основен обект 45000000
(в приложимите случаи)

Допълнителен/ни обект/и 71315000
71310000
71221000
45320000
45421000
45261400

_____________________________ 45300000__________________________________________
3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция: 4217.00 кв.м. 
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както 
следва: Ремонт покрив 1126 кв.м.; Смяна на дограма 636 кв.м.; 
Топлоизолация фасада 2885 кв.м.; Топлоизолация подове и еркери 
973 кв.м.; Осветление общи части 38 бр.

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 
уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
624116.00 Валута: BGN
или Обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за 
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци:________или в дни ________  (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване 30/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
до 624 116.00 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
33 736.00 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 590 380.00 лева без ДДС

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ____________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
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ОБЩИНА СМОЛЯН"___________________________________________________
Обособена позиция №: 7 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Елица №
7, блок № 18____________________________________________________________________
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и 
монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 45000000
Допълнителен/ни обект/и 71315000

71310000
71221000
45320000
45421000
45261400

_____________________________ 45300000__________________________________________
3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция: 3643.00 кв.м. 
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както
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следва: Ремонт покрив 1090 кв.м. ; Смяна на дограма 325 кв.м.; 
Топлоизолация фасада 1995 кв.м.; Топлоизолация подове и еркери 
1011 кв.м.; Осветление общи части 34 бр.

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 
уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
539164.00 Валута: BGN

или Обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за 
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци:________или в дни ________  (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване 30/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
до 539 164.00 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
29 144.00 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 510 020.00 лева без ДДС______________________________

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ____________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН"____________________________________________________
Обособена позиция №: 8 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк. Нов Център, ул. Полк. 
Дичо Петров № 12, бл. №  49_____________________________________________
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и
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изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и 
монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 45000000
Допълнителен/ни обект/и 71315000

71310000
71221000
45320000
45421000
45261400

_____________________________ 45300000__________________________________________
3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция: 4066.00 кв.м.
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както 
следва: Ремонт покрив 622 кв.м. ; Смяна на дограма 249 кв.м.; 
Топлоизолация фасада 2211,40 кв.м.; Топлоизолация подове и 
еркери 623 кв.м.; Осветление общи части 40 бр.

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 
уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
601768.00 Валута: BGN

или Обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за 
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци:________или в дни ________  (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване 30/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
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5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
601 768.00 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
32 528.00 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 569 240.00 лева без ДДС______________________________

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ____________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН"
Обособена позиция №: 9 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, жк. Петровица, 
ул. Атанас Беров № 5, бл. Б-4______________________________________________________
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и 
монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)
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Допълнителен/ни обект/и 71315000
71310000
71221000
45320000
45421000
45261400

_____________________________ 45300000__________________________________________
3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция: 7715.00 кв.м.
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както 
следва: Ремонт покрив 1533 кв.м. ; Смяна на дограма 575 кв.м.; 
Топлоизолация фасада 3170 кв.м.; Топлоизолация подове и еркери 
1533 кв.м.; Осветление общи части 54 бр.

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 
уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
1141820.00 Валута: BGN

или Обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за 
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци:________или в дни ________  (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване дд/мм/гггг___________________________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
1 141 820.00 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
61 720.00 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 1 080 100.00 лева без ДДС;

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ____________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН"____________________________________________________
Обособена позиция №: 10 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк. Невястата, ул.
Снежанка № 63, блок № 17________________________________________________________
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на
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обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и 
монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 45000000
Допълнителен/ни обект/и 71315000

71310000
71221000
45320000
45421000
45261400

_____________________________ 45300000__________________________________________
3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция: 5580.00 кв.м. 
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както 
следва: Ремонт покрив 976 кв.м.; Смяна на дограма 416 кв.м.; 
Топлоизолация фасада 2682 кв.м.; Топлоизолация подове и еркери 
843 кв.м.; Осветление общи части 40 бр.

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат
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уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
825840.00 Валута: BGN

или Обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за 
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци:________или в дни _ _ _ _ _  (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване 30/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
825 840.00 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
44 640.00 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 781 200.00 лева без ДДС

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ ________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН"____________________________________________________
Обособена позиция №: 11 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, ул. Момина скала № 4, 
блок № 51_______________________________________________________________________
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за
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установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и 
монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 45000000
Допълнителен/ни обект/и 71315000

71310000
71221000
45320000
45421000
45261400

_____________________________ 45300000__________________________________________
3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция: 4602.69 кв.м. 
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както 
следва: Ремонт покрив 783 кв.м. ; Смяна на дограма 335,40 
кв.м.; Топлоизолация фасада 2236 кв.м.; Топлоизолация подове и 
еркери 671,10 кв.м.; Осветление общи части 30 бр.

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 
уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
681198.12 Валута: BGN

или Обхват: между________и _ _ _____ Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за 
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: _ _ _ _ _  или в дни ________  (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване 30/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
681 198.12 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
36 821.52 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 644 376.60 лева без ДДС
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ___________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН"___________________________________________________
Обособена позиция №: 12 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Нов Център, ул. Арх. 
Петър Петров № 7, бл. № 44______________________________________________________
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и 
монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 45000000
Допълнителен/ни обект/и 71315000

71310000
71221000
45320000
45421000
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45261400
_____________________________ 45300000__________________________________________
3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция: 4170.00 кв.м. 
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както 
следва: Ремонт покрив 816,20 кв.м. ; Смяна на дограма 332
кв.м.; Топлоизолация фасада 2224 кв.м.; Топлоизолация подове и 
еркери 644 кв.м.; Осветление общи части 40 бр.

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 
уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
617160.00 Валута: BGN

или Обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за 
начало/завършваие (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци:________или в дни ________  (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване 30/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
617 160.00 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
33 360.00 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 583 800.00 лева без ДДС

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ____________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН"____________________________________________________
Обособена позиция №: 13 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Чан № 4, 
бл. № 11________________________________________________________________________
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки
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по приложимите части.
•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и 
монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 45000000
Допълнителен/ни обект/и 71315000

71310000
71221000
45320000
45421000
45261400

_____________________________ 45300000__________________________________________
3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция: 6516.63 кв.м. 
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както 
следва: Ремонт покрив 838 кв.м. ; Смяна на дограма 384,22 
кв.м.; Топлоизолация фасада 2420 кв.м.; Топлоизолация подове и 
еркери 294 кв.м.; Осветление общи части 74 бр.

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 
уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
964461.24 Валута: BGN
или Обхват: между________и __ ______Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
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начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци:_______ или в дни _________ (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване 30/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
964 461.24 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
52 133.04 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 912 328.20 лева без ДДС

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ____________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН"____________________________________________________
Обособена позиция №: 14 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул.Хаджи 
Христо Попгеоргиев № 22, бл. Прогрес 3____________________________________________
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и
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монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект.
2) Общ терминологичен речник (CPV)______ _____________________________________

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________45000000___________________________________________
Допълнителен/ни обект/и 71315000

71310000
71221000
45320000
45421000
45261400

_____________________________ 45300000__________________________________________
3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция: 5334.63 кв.м. 
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както 
следва: Ремонт покрив 580 кв.м.; Смяна на дограма 449 кв.м.; 
Топлоизолация фасада 2244 кв.м.; Топлоизолация подове и еркери 
195 кв.м.; Осветление общи части 68 бр.

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 
уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
789525.24 Валута: BGN
или Обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за 
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци:________или в дни ________  (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване 3 0/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
789 525.24 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
42 677.04 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 746 848.20 лева без ДДС

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

УНП: b56ded53-050f-437d-b7db-320c03Sbdebe 43



Партида: 00092 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ____________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН"___________________________________________________
Обособена позиция №: 15 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Елица №
2, бл. № 15______________________________________________________________________
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и 
монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 45000000
Допълнителен/ни обект/и 713] 5000

71310000
71221000
45320000
45421000
45261400
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_____________________________ 45300000__________________________________________
3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция: 3849.00 кв.м.
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както 
следва: Ремонт покрив 608 кв.м. ; Смяна на дограма 360,44 
кв.м.; Топлоизолация фасада 1718 кв.м.; Топлоизолация подове и 
еркери 238 кв.м.; Осветление общи части 48 бр.

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 
уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
569652.00 Валута: BGN

или Обхват: между______ _ и ________ Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за 
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци:________или в дни ________  (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване 30/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
569 652.00 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
30 792.00 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 538 860.00 лева без ДДС______________________________

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ____________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН"____________________________________________________
Обособена позиция №: 16 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Атанас 
Беров № 1, блок Б-2______________________________________________________________
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
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•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и 
монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 45000000
Допълнителен/ни обект/и 71315000

71310000
71221000
45320000
45421000
45261400

_____________________________ 45300000__________________________________________
3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция: 6007.00 кв.м. 
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както 
следва: Ремонт покрив 927,30 кв.м. ; Смяна на дограма 1048,43 
кв.м.; Топлоизолация фасада 3819,20 кв.м.; Топлоизолация подове 
и еркери 428,90 кв.м.; Осветление общи части 54 бр.

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 
уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
889036.00 Валута: BGN

или Обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
иачало/завършване (в приложимите случаи)______________________________________
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Продължителност в месеци:________или в дни ________  (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване 30/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
889 036.00 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
48 056.00 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 840 980.00 лева без ДДС

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ____________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН"
Обособена позиция №: 17 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Васил 
Райдовски № 24 А, бл. Прогрес Е-1, Е-2_____________________________________________
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и 
монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна
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ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник

Основен обект 45000000
(в приложимите случаи)

Допълнителен/ни обект/и 71315000
71310000
71221000
45320000
45421000
45261400

_____________________________ 45300000__________________________________________
3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция:4061.60 кв.м. 
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както 
следва: Ремонт покрив 710 кв.м. ; Смяна на дограма 696,70 
кв.м.; Топлоизолация фасада 2433,20 кв.м.; Топлоизолация подове 
и еркери 332 кв.м.; Осветление общи части 45 бр.

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 
уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
601116.80 Валута: BGN
или Обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за 
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци:________или в дни ________  (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване 30/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
до 601 116.80 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
32 492.80 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 568 624.00 лева без ДДС

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ___________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН"
Обособена позиция №: 18 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Райково, ул. Наталия №
5, бл. Извор № 1
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и 
монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 45000000
Допълнителен/ни обект/и 71315000

71310000
71221000
45320000
45421000
45261400
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_____________________________ 45300000__________________________________________
3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция: 5369.62 кв.м. 
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както 
следва: Ремонт покрив 844,40 кв.м. ; Смяна на дограма 1052,70 
кв.м.; Топлоизолация фасада 2497,50 кв.м.; Топлоизолация подове 
и еркери 868,70 кв.м.; Осветление общи части 45 бр.

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 
уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
794703.76 Валута: BGN

или Обхват: между________ и ________ Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за 
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци:_______ или в дни _________ (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване 30/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
794 703.76 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
42 956.96 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 751 746.80 лева без ДДС______________________________

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ____________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН"____________________________________________________
Обособена позиция №: 19 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Нов Център, ул. Хан 
Аспарух № 11, бл. № 6_________________________________________________________________________
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
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•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и 
монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект. _____
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 45000000
Допълнителен/ни обект/и 71315000

71310000
71221000
45320000
45421000
45261400

_____________________________ 45300000__________________________________________
3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция: 4893.00 кв.м. 
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както 
следва: Ремонт покрив 1219,05 кв.м.; Смяна на дограма 503,87 
кв.м.; Топлоизолация фасада 3566,98 кв.м.; Топлоизолация подове 
и еркери 938,58 кв.м.; Осветление общи части 30 бр.

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 
уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
724164.00 Валута: BGN

или Обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)______________________________________
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Продължителност в месеци:________или в дни ________  (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване 30/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
724 164.00 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
39 144.00 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 685 020.00 лева без ДДС

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ____________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН"____________________________________________________
Обособена позиция №: 20 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Хаджи 
Христо Попгеоргиев № 16, бл. Изгрев______________________________________________
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и 
монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна
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ефективност и съответното възстановяване на общите части на
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ
ефект.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 45000000
Допълнителен/ни обект/и 71315000

71310000
71221000
45320000
45421000
45261400

_____________________________ 45300000__________________________________________
3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция: 4598.45 кв.м. 
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както 
следва: Ремонт покрив 695,72 кв.м. ; Смяна на дограма 434,60 
кв.м.; Топлоизолация фасада 2513 кв.м.; Топлоизолация подове и 
еркери 695,72 кв.м.; Осветление общи части 30 бр.

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 
уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
680570.60 Валута: BGN
или Обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за 
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: _ _ _ _ _  или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване 30/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
680 570.60 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
36 787.60 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 643 783.00 лева без ДДС______________________________

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ____________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН"___________________________________________________
Обособена позиция №: 21 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк. Невястата, ул. Чан № 6, 
бл. № 10________________________________________________________________________
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и 
монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 45000000
Допълнителен/ни обект/и 71315000

71310000
71221000
45320000
45421000
45261400
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_____________________________ 45300000__________________________________________
3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция: 4188.75 кв.м.
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както 
следва: Ремонт покрив 667,80 кв.м. ; Смяна на дограма 381 
кв.м.; Топлоизолация фасада 1808,20 кв.м.; Топлоизолация подове 
и еркери 667,80 кв.м.; Осветление общи части 30 бр.

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 
уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
619935.00 Валута: BGN

или Обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за 
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци:________или в дни ________  (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване 23/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
619 935.00 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
33 510.00 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 586 425.00 лева без ДДС______________________________

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ____________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН44____________________________________________________
Обособена позиция №: 22 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Братан 
Шукеров № 27, бл. А -  1__________________________________________________________
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
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•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и 
монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 45000000
Допълнителен/ни обект/и 71315000

71310000
71221000
45320000
45421000
45261400

_____________________________ 45300000__________________________________________
3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция: 3964.94 кв.м. 
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както 
следва: Ремонт покрив 1107 кв.м.; Смяна на дограма 308 кв.м.;
Топлоизолация фасада 2240 кв.м.; Топлоизолация подове и еркери 
993 кв.м.; Осветление общи части 28 бр.

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 
уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
586811.12 Валута: BGN

или Обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)______________________________________
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Продължителност в месеци:________или в дни ________  (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване 30/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
586 811.12 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
31 719.52 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 555 091.60 лева без ДДС

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ____________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН"____________________________________________________
Обособена позиция №: 23 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей №
3, бл. № 2_______________________________________________________________________
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и 
монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна
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ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник

Основен обект 45000000
(в приложимите случаи)

Допълнителен/ни обект/и 71315000
71310000
71221000
45320000
45421000
45261400

_____________________________ 45300000__________________________________________
3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция: 5965.00 кв.м.
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както 
следва: Ремонт покрив 949 кв.м. ; Смяна на дограма 395 кв.м.;
Топлоизолация фасада 2807 кв.м.; Топлоизолация подове и еркери 
1165 кв.м.; Осветление общи части 40 бр.

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 
уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само е цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
882820.00 Валута: BGN

или Обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за 
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване 30/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
882 820.00 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
47 720.00 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 835 100.00 лева без ДДС

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ___________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН"___________________________________________________
Обособена позиция №: 24 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Братан 
Шукеров № 26, бл. А -  6_________________________________________________________
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и 
монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ
ефект.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен обект

Основен
речник
45000000

Допълнителен речник 
(в приложимите случаи)

Допълнителен/ни обект/и 71315000
71310000
71221000
45320000
45421000
45261400
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_____________________________ 45300000__________________________________________
3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция: 5208.64 кв.м. 
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както 
следва: Ремонт покрив 939,15 кв.м. ; Смяна на дограма 484,40 
кв.м.; Топлоизолация фасада 2940,70 кв.м.; Топлоизолация подове 
и еркери 939,15 кв.м.; Осветление общи части 40 бр.

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 
уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
770878.72 Валута: BGN
или Обхват: между _ _ _ _ _ _  и _ _ _ _ _ _  Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за 
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци:________или в дни ________  (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване 30/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
770 878.72 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
41 669.12 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 729 209.60 лева без ДДС

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
_____________ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ____________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН"____________________________________________________
Обособена позиция №: 25 Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, ул. Петър Берон № 6, бл. 
Остри ца 5_______________________________________________________________________
1) Кратко описание
Дейностите предмет на обособената позиция, включват:
•Изработване на технически/работен проект за нуждите на 
обновяването, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост 
от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът 
следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки 
по приложимите части.
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•Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в 
съответствие с част трета Строителство от ЗУТ след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен 
обект. Строителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 
ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и 
изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
•Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на 
изпълнението на строителни и монтажни работи /СМР/.
Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни 
сгради са: дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са 
предписани като задължителни за сградата при обследването за 
установяване на техническите характеристики на сградата; 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 
предписани като задължителни за сградата в обследването за 
енергийна ефективност; обновяване на общите части на 
многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, 
освежаване на стълбищна клетка и др.); Съпътстващи строителни и 
монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект.
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 45000000
Допълнителен/ни обект/и 71315000

71310000
71221000
45320000
45421000
45261400

_____________________________ 45300000__________________________________________
3) Количество или обем
Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на многофамилната 
жилищна сграда предмет на обособената позиция: 4308.00 кв.м.
Предвижда се изпълнение на дейности, в индикативен обем, както 
следва: Ремонт покрив 714 кв.м. ; Смяна на дограма 225,04 
кв.м.; Топлоизолация фасада 714 кв.м.; Топлоизолация подове и 
еркери кв.м.; Осветление общи части 52 бр.

Забележка: Количествата са ориентировъчни и са по данни от 
доклада за енергийно обследване на сградата. В тези количества 
не са включени съпътстващите дейности по енергийното и 
конструктивно обновяване на сградата, които количества ще бъдат 
уточнени от изпълнителя след изготвяне на работния проект.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
637584.00 Валута: BGN
или Обхват: между________и Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)______________________________________
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Продължителност в месеци:________или в дни ________  (считано от датата на
възлагане на поръчката) 
или
начало________дд/мм/гггг
завършване 30/12/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 
637 584.00 лева без ДДС, формирана на база на следните 
максимално допустими цени, по видове дейности, както следва: за 
извършване на дейностите по проектиране и авторски надзор - до 
34 464.00 лева без ДДС; за изпълнение на строителните и монтажни 
работи - до 603 120.00 лева без ДДС_____________________________

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ В1 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Категории услуги, посочени в раздел II: Обект на поръчката 
______________________________ Директива 2004/18/EQ_____________________________
Категория №(1) Предмет

1 Услуги по поддръжка и ремонт
2 Услуги на сухопътния транспорт(2), включително услуги с бронирани автомобили и куриерски 

услуги, с изключение на превоз на поща
3 Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на 

поща
4 Превоз на поща по суша(З) и по въздух
5 Далекосъобщителни услуги
6 Финансови услуги: а) застрахователни услуги, б) банкови и инвестиционни услуги(4)
7 Компютърни и свързаните с тях услуги
8 Услуги за научноизследователска и развойна дейносг(5)
9 Счетоводни и одиторски услуги, водене на книги
10 Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
11 Консултантски услуги по управление(б) и свързани с тях услуги
12 Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова 

архитектура;свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с 
технически изпитвания и анализи

13 Рекламни услуги
14 Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти
15 Издателски услуги и услуги по печат срещу възнграждение или по договор
16 Услуги по събиране и третиране на отпадъци, включително канализационни води; санитарни 

и сходни услуги
Категория №(7) Предмет

17 Услуги на хотели и ресторанти
18 Услуги на железопътния транспорт
19 Услуги на водния транспорт
20 Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта
21 Юридически услуги
22 Услуги по набиране и предоставяне на работна сила(8)
23 Детективски и охранителни услуги, с изключение на услуги с бронирани автомобили
24 Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
25 Услуги на здравеопазването и социалните дейности
26 Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията(9)
27 Други услуги

(1) Категории услуги по смисъла на член 20 от Директива 2004/18/ЕО и приложение II А към нея.
(2) С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.
(3) С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.
(4) С изключение на финансови услуги във връзка с издаването, продажбата, покупката или прехвърлянето на 

ценни книжа или други финансови инструменти, и услуги на централни банки. Също така се изключват: 
услугите, включващи придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, на земя, 
съществуващи сгради или друго недвижимо имущество, или във връзка с права върху такива. Договорите за 
финансови услуги, които са сключени едновременно със, преди или след договора за придобиване или наем, 
независимо от тяхната форма, обаче се подчиняват на правилата на директивата.

(5) С изключение на услуги за научноизследователска и развойна дейност, различни от тези, при които ползите 
възникват изключително в полза на възлагащия орган за негова употреба при провеждането на собствените
му дейности, при условие че предоставената услуга е изцяло платена от възлагащия орган.__________________
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(6) С изключение на услуги по арбитраж и помирение.
(7) Категории услуги по смисъла на член 21 от Директива 2004/18/ЕО и приложение II Б към нея.
(8) С изключение на трудови договори.
(9) С изключение на договори за придобиването, разработването, производството или съвместното производство

на програмен материал от излъчващи организации и договори за програмно телевизионно време.___________
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