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ПРОТОКОЛ № 4 
 

за разглеждане, проверка за съотвествствие с изискванията на възложителя и оценка на 

техническите предложения от офертите на участниците в процедура по възлагане на 

обществена поръчка за „УСЛУГА“ на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез 

публично състезание, с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЗАСНЕМАНИЯ, 

ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФенд ЕКТИВНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ 

ОБСЛЕДВАНИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“, 
разделена на 3 (три) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: 

Многофамилни жилищни сгради: гр. Смолян, ул. Константин Иречек № 6, блок 2; гр. 

Смолян, ул. Карлък № 5; гр. Смолян, ул. Д-р Петър Берон № 10, блок „Орфей-3”; гр. 

Смолян, ул. Д-р Петър Берон № 12, блок „Орфей 2“; Обособена позиция № 2: 

Многофамилни жилищни сгради: гр. Смолян, бул. България № 41, блок 22; гр. Смолян, кв. 

Устово, ул. Тракия № 35, блок ”Китка”; гр. Смолян, жк Нов Център, ул. Дичо Петров № 

14, блок 50; гр. Смолян, бул. България № 27, жилищен блок „ДАП“; Обособена позиция № 

3: Многофамилни жилищни сгради: гр. Смолян, ул. Г. С. Раковски № 31, военен блок 2; гр. 

Смолян, ул. Димитър Благоев № 8; гр. Смолян, бул. България № 86, блок 16; гр. Смолян, 

ул. Острица № 24, блок „Строител-3“, която обществена поръчка е открита с решение на 

възложителя № 23 от 15.10.2018 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в 

Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 

идентификационен номер 00092-2018-0012 и публикувано заедно с одобрените с него 

обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – 

профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2460  

 

 

Днес, 12.03.2019 г., в 08:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на заповеди № № ОП-42 от 09.11.2018г. и ОП-1 от 02.01.2019г. на кмета на община 

Смолян се събра комисия в следния състав: 

Председател:  

инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция  „СИиОС“ в община Смолян. 

Членове: 

Милена Иванова Пенчева - главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

инж. Анастасия Василева Василева - инженер в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

Станка Василева Делирадева - старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян. 

Стефка Желева Росенова - главен специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2460
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 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 

и 5, чл.104, ал.1 и чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.1 и 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ 
1
. 

 

 1. Комисията пристъпи към разглеждане по обособени позиции на техническите 

предложения на участниците, за които беше установено, че отговарят на изискванията за лично 

състояние и на критериите за подбор. 

  

 Преди да пристъпи към оценяване на техническите оферти на участниците по обособени 

позиции на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията провери дали същите са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията на ЗОП, документацията за участие в процедурата и 

техническите спецификации: 

 

Обособена позиция № 1:  

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. КОНСТАНТИН 

ИРЕЧЕК № 6, БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. КАРЛЪК № 5; ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р 

ПЕТЪР БЕРОН № 10, БЛОК „ОРФЕЙ-3”; ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 

12, БЛОК „ОРФЕЙ 2“. 

  

 

 

 

1.1. 

 

„ВИ ЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение съдържа изискуемите 

документи, като същите са представени в изискуемата форма, но не е изготвено в 

съответствие с условията на възложителя. 

Представени документи: 

Участникът е представил изготвено техническо предложениe, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото  задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец 2, съдържащо 

предвижданията на участника за предложената система за организацията и 

ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на 

работите, предмет на обществената поръчка,  Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец 3, Декларация за срока 

на валидност на офертата, изготвена съгласно Oбразец 4 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена 

съгласно Образец 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 
 Срок за извършване на архитектурните заснемания на многофамилните жилищни 

сгради в обхвата на обособената позиция: 10 /словом десет/ календарни дни. 

                                                           
1
 Съгласно разпоредбата на §131, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 1.03.2019 

г.) възлагането на настоящата обществена поръчка се приключва по реда, действащ към момента на 

откриването й. При позоваването на разпоредби от Закона за обществените поръчки и Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки следва да се имат предвид редакциите им, които са в 

сила към момента на откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. 
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 Срок за изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в обхвата на 

обособената позиция: 10 /словом десет/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на техническите паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ на 

многофамилните жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 10 /словом 

десет/ календарни дни. 

Кратко описание на предвижданията на участника за предложената система за 

организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка: 

 Система за организацията и ефективното управление на човешките ресурси, 

ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената 

поръчка: 

 Нормативна уредба която участникът ще спазва при изпълнение на 

обществената поръчка. 

 Поръчката обхваща три основни дейности: 

o Дейност 1:Извършване на архитектурни заснемания 

o Дейност 2:Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и 

предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с 

нормативните изисквания за енергийна ефективност. 

o Дейност3: Изготвяне на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, 

ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на технически паспорти съгласно 

чл. 1766, ал.2 от ЗУТ. 

   Изисквания на Възложителя, относно изпълнението на услугата: 

o Сградите, включени в обхвата на поръчката; 

    Изисквания на Възложителя, относно изпълнението на дейностите: 

o ДЕЙНОСТ 1: „Извършване на архитектурни заснемания“. 

 Обхват на заснемането: 

 Извършване на архитектурно заснемане и възстановяване на 

техническите чертежи на сградите при липса на документация 

за сградите. Възстановената документация ще послужи за 

последващо изработване на техническата документация за 

нуждите на обновяването, както и при обследване за енергийна 

ефективност на обектите. Архитектурното заснемане ще 

конкретизира точната Разгъната застроена площ на сградата / 

жилищни етажи, сутерен, тавански етаж (подпокривни 

пространства)/. Архитектурното заснемане ще предостави 

точно измерване на всички стени, отвори (прозорци и врати), 

нива и други елементи в помещенията на даден обект, на 

неговата височина, материали, конструкция. Ще се изготви от 

подготвени специалисти в областта на строителството 

(архитект) и се ръководи и удостоверява от архитект. За да се 

постигне нужната точност да се използват прецизни лазерни 

уреди и точно определен алгоритъм на изследването. Събраните 

данни да се изчертават на компютър с CAD приложение. Това 

дава възможност да се извърши апроксимация и обобщаване на 

данните, което е нужно при по нататъшната работа върху 
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обекта. Заснемането е необходимо да се извършва на четири 

етапа: 

 първоначално общо събиране на информация; 

 обработка и подготвяне на точна подложка; 

 повторно заснемане с потвърждаване на ключови елементи 

и допълване на подробна информация; 

 пълно изчертаване и подготвяне на документацията; 

Готовото архитектурно заснемане ще съдържа 

разпределения (планове) на всички етажи с дадени 

квадратури и материали в помещенията, разрези, фасади, 

обяснителна записка, характерни детайли и снимков 

материал. 

Архитектурното заснемане на сградите и изработването на 

документацията има за цел установяване на точните 

геометрични характеристики на сградите и актуалното 

състояние на външните ограждащи елементи. 

Чрез него ще се събере пълна информация за основните обемно-

планировъчни и функционални показатели на съответната 

сграда - застроени площи и обеми, височина на етажите, брой 

на етажите, надстроявания, пристройки и корекции на 

застроените площи и обеми, включително остъклявания на 

тераси. 

В документацията ще бъдат отразени: 

1. всички видове дограми, разположени по външните ограждащи 

елементи - прозорци и врати /дървени, алуминиеви, метални, 

РУС/; 

2. участъците с положена от собствениците топлоизолация, 

описана по вид и дебелина 

o ДЕЙНОСТ 2: „Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност 

и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с 

нормативните изисквания за енергийна ефективност.“ В рамките 

на тази дейност ще се извърши обследване за енергийна 

ефективност на сградите и ще се предпишат необходимите мерки 

за постигане на нормативните стандарти за енергийна 

ефективност. С обследването за енергийна ефективност на сгради 

в експлоатация се установява нивото на потребление на енергия, 

определят се специфичните възможности за намаляването му и се 

препоръчват мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

Сертификатът за енергийни характеристики на сгради в 

експлоатация удостоверява енергийните характеристики на 

сградите в експлоатация, актуалното потребление на енергия и 

съответствието му със скалата на класовете на 

енергопотребление. Оценката на енергийните спестявания има за 

цел доказване на енергийни спестявания вследствие изпълнение на 

отделна мярка или на група мерки за повишаване на енергийната 

ефективност. Обследването за енергийна ефективност на сгради в 

експлоатация, в зависимост от конкретното състояние на 

ограждащите елементи и системите за осигуряване на 

микроклимат, има за предмет: 

-  Идентификация на сградните ограждащи конструкции и 
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елементи; 

- Описание и идентифициране на системите за осигуряване на 

микроклимата; 

- Измерване и изчисляване на енергийните характеристики, 

анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на 

енергия; 

-  Разработване на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност за ограждащите елементи на сградата - 

дограма, стени, подове и тавани; 

-  Технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на 

енергийната ефективност и на съотношението "разходи - 

ползи"; 

-  Подмяна на осветителните тела с такива с ниска консумация 

на енергия, и снабдяването им с индикатор за движение; 

препоръки за подмяна на съоръженията, консумиращи най-

много енергия с енергоефективни; подобряване на регулирането 

на помпи и вентилатори и предвиждане на честотно 

регулиране; 

-  Оценка на спестените емисии С02 в резултат на прилагането 

на мерки за повишаване на енергийната ефективност;  

- Анализ на възможностите за използване на енергия от 

възобновяеми източници доказване на техническа възможност 

и икономическа целесъобразност; анализът на възможностите 

за използване на енергия от възобновяеми източници е част от 

оценката на показателите за годишен разход на енергия в 

сградата. 

o ДЕЙНОСТ 3: „Изготвяне на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, 

ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на технически паспорти съгласно 

чл. 1766, ал.2 от ЗУТ“. 

 Обхват на Техническото обследване: 

 Техническо обследване: След изготвяне на екзикутивното 

архитектурно заснемане и възстановяване на техническите 

чертежи на сградата, обследването продължава със: 

-  съставяне на информационна база данни за нормативните 

(проектните) стойности на техническите характеристики 

на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със 

съществените изисквания по чл.169, ал.1-3 от ЗУТ; 

-    установяване на действителните технически 

характеристики на строежа по разделите на част А от 

техническия паспорт, чрез неразрушителни методи и 

изследвания; 

-    анализ на действителните технически характеристики на 

строежа и оценка на съответствието им с нормативните 

стойности, определени с нормативните актове, действащи 

към момента на въвеждането на строежите в експлоатация; 

-   разработване на мерки за подобряване състоянието на 

сградата; 

-   съставяне на доклад за резултатите от обследването, който 

включва оценка на техническите характеристики на строежа 
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за съответствие с изискванията на нормативните актове, 

действащи към момента на въвеждането на строежите в 

експлоатация, както и възможностите за изпълнение на 

съществените изисквания по чл.169, ал.1 от ЗУТ, в т.ч. оценка 

за сеизмичната осигуреност на строежа в съответствие с 

действащите към момента на обследването нормативни 

актове. 

Препоръки за обхват на техническото обследване, приложим за 

целите на Програмата. Обследването за установяване на 

техническите характеристики на сградата следва да се 

извършва по части на инвестиционния проект, както следва: 

 Част „Архитектурна” - извършва се архитектурно 

заснемане. Отразяват се всички промени по фасадите и в 

разпределенията, извършени по време на експлоатацията. 

Отразяват се размерите и видът на дограмата. 

 Част „Конструктивна” - изключително важна част, с която 

се цели доказване на носещата и сеизмичната устойчивост на 

конструкцията за достатъчно дълъг експлоатационен период. 

  Част „ВиК” - обследват се всички водопроводни и 

канализационни щрангове, отводняването на покрива, 

състоянието на противопожарните кранове и др. Извършва 

се сравнение с действащите норми по време на 

построяването на сградата и с действащите в момента 

норми. Дават се предписания за привеждане в съответствие с 

действащите норми. 

 Част „Ел. инсталации” - обследват се вътрешните 

силнотокови и слаботокови инсталации, връзки, електромерни 

табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна инсталация и 

др. Обследва се състоянието на мълниезащитната 

инсталация. Извършва се сравнение с действащите норми по 

.време на построяването на сградата с действащите в 

момента норми. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

 Част „ОВК” - обследват се отоплителната Инсталация, ако 

има изградена такава, състоянието на мрежите, типът и 

състоянието на абонатната станция. Обследват се други 

топлоизточници и уреди за БГВ. Отразяват се извършените 

ремонтни работи по фасадите за частично полагане на 

топлоизолационна система - вид, размери и др. Дават се 

предписания за привеждане в съответствие с действащите 

норми. 

 Част „Пожарна безопасност” - обследват се сградата за 

пожарна опасност, състоянието на пожарогасителната 

инсталация, ако има такава, пожарната опасност на 

асансьорната уредба, пътищата за евакуация. Дават се 

предписания за привеждане в съответствие с действащите 

норми. 

 Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и 

инсталационните (ВиК, Електро- и ОВК), се извършава 

обследване на ограждащите конструкции и елементи на 
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сградата и на използваните строителни продукти по 

отношение на защитата от шум на сградата. Извършва се 

сравнение с действащите норми по време на построяването 

на сградата и с действащите минимални изисквания за 

шумоизолиране на сградите. Дават се предписания за 

привеждане в съответствие с действащите норми и за 

обосновка на избраните строителни продукти. 

Изпълнението на дейности по конструктивно 

възстановяване/усилване/основен ремонт в зависимост от 

повредите, настъпили по време на експлоатацията на 

одобрените сгради, е допустимо единствено ако в доклада от 

извършеното техническо обследване на сградата са налични 

констатации, свързани с реализацията на тези дейности, и 

съответно са предписани задължителни мерки за изпълнение в 

самото обследване. 

По време на експлоатацията може да настъпят ограничени 

повреди и дефекти, които застрашават сигурността на 

конструкцията. Такива повреди или дефекти могат да бъдат 

наличие на недопустими пукнатини в носещи и неносещи 

конструктивни елементи, недостатъчна натискова якост на 

бетона, начална, средна или висока степен на корозия на бетона 

и/или на армировката, значителни провисвания и премествания, 

слягане на основите, недостатъчна дебелина на армировката. 

Отстраняването на подобни повреди може да бъде включено в 

дейностите по конструктивно възстановяване/усилване/основен 

ремонт, когато е потвърдена тяхната икономическа 

целесъобразност и те са предписани като задължителни в 

техническото обследване. 

Конструктивната оценка на сградата следва да определя 

необходимия обхват на дейностите по проектиране и изпълнение 

на възстановяване/усилване/основен ремонт на носещите и 

неносещите конструктивни елементи и на земната основа, 

както и целесъобразните мерки, като локална или цялостна 

замяна на повредените елементи, връзки или части, добавяне на 

нови конструктивни елементи, връзки, дървени, стоманени или 

стоманобетонни пояси в зидани конструкции и др., премахване 

на уязвими елементи или връзки и др. 

Същевременно, в обхвата на дейностите по конструктивно 

възстановяване/ усилване/основен ремонт след техническа 

обосновка може да бъдат включени други дейности, свързани с 

ремонт на обекти на техническа инфраструктура, разположени 

в непосредствена близост до сградата, но които е обосновано, 

че застрашават конструкцията и сигурността на сградата. 

Във всички останали случаи предписването на дейности, които 

не застрашават конструкцията и сигурността на сградата, 

като задължителни мерки ще се считат  за недопустими. 

 Препоръчително съдържание на конструктивните обследвания 

(съгласно разработена от КИИП "Методика за единните 

критерии за обследване за съществуващи сгради, съоръжения и 

инсталации"). 
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-   Запознаване и анализиране на наличната проектна 

документация за носещата конструкция на сградата - 

идентифициране на конструктивната система, 

идентифициране на типа на фундиране, анализиране на 

наличната информация относно хидрогеоложките условия на 

фундиране на обследвания обект, и др. 

-   Извършване на конструктивно заснемане (при необходимост), 

технически оглед, визуално 

-   Събиране на информация относно общите геометрични 

размери на носещата конструкция - междуетажни височини, 

конструктивни междуосия, наличие на дилатационни фуги и 

др. 

-   Установяване на основните размери на напречните сечения на 

главните конструктивни елементи от сградата и сравняване 

с тези от проекта по част „Конструкции“, ако има налична 

проектна документация.  

-   Установяване на якостните и деформационните свойства на 

вложените в конструкциите материали в главните елементи 

на конструкцията (бетон, армировка, стомана и др.). 

-    Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. При 

наличие на такива се извършва инструментално обследване и 

документиране на наличните дефекти, пукнатини и повреди в 

елементите на конструкцията на сградата, участъци с 

открита армировка, промени в структурата на бетона или 

стоманата, недопустими деформации и провисвания на 

отделни елементи и др., свързани с досегашния 

експлоатационен период.  

-   Установяване на състоянието на характерни дюбелни 

съединения - уплътняващ състав, наличие на корозия по 

носещите пръти, състояние на ел. заварките - параметри и 

обработка, брой и вид на носещите пръти в дадено дюбелно 

съединение. 

-   Конструктивна оценка на сградата 

-    Систематизиране на информацията относно нормите и 

критериите на проектиране, използвани при първоначално 

проектиране на носещата конструкция на сградата и/или при 

извършване на промени или интервенции в конструкцията по 

време на досегашния период. 

-    Установяване на типа и значимостта на минали 

конструктивни повреди, включително проведени ремонтни 

дейности. Установяване на извършвани преустройства в 

партерните етажи и засегнати ли са носещи конструктивни 

елементи. 

-    Проверка на носещата способност и сеизмична осигуреност 

на ЕПЖС секцията и на характерни елементи на 

конструкцията при отчитане на актуалните характеристики 

на вложените материали. 

-    Обобщени резултати за конструктивната оценка на 

сградата и основни препоръки за привеждането й в 

съответствие с изискванията на съвременните нормативни 
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актове.  

- Заключение за съотношение между действителната носеща 

способност и антисеизмичната устойчивост, очакваните 

въздействия при бъдещата експлоатация.  

 В случай, че за дадена сграда обследването е установило изменения 

и повреди, настъпили по време на експлоатацията на сградата, и са 

предписани мерки, които са задължителни за възстановяване на 

нейната носеща и сеизмична устойчивост, към доклада за 

резултатите от обследването Изпълнителят ще остойности 

размера на тези задължителни мерки 

 В случай, че за дадена сграда са необходими мерки за 

възстановяване на нейната носеща и сеизмична устойчивост, в 

доклада за резултатите от обследването ясно ще бъдат 

разграничени повреди, настъпили по време на експлоатацията на 

сградата и повреди, в следствие от нерегламентирана намеса от 

страна на ССО, които са оказали влияние върху конструктивната 

устойчивост на сградата. 

 Изготвяне на технически паспорт: Техническият паспорт на 

съществуваща жилищна сграда се извършва след проведено 

обследване за установяване на техническите й характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и включва: 

1) съставяне на информационна база данни за 

нормативните (проектните) стойности на техническите 

характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, 

свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ, 

в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на строежа; 

2) установяване на действителните технически 

характеристики на строежа по разделите на част А от 

техническия паспорт; 

3) анализ на действителните технически характеристики 

на строежа и оценка на съответствието им с нормативните 

стойности, определени в т. 1; 

4) разработване на мерки; 

5) съставяне на доклад за резултатите от обследването. 

Докладът за проведеното обследване се изготвя съгласно 

изискванията на чл. 24 от Наредба № 5 от 2006 г. за 

техническите паспорти на строежите и съдържа най-малко 

следното: 

- Систематизирано изложени констатациите от 

извършените проучвания, заснемания, измервания, 

изчисления и анализи на представителна информация и 

доказателства за актуалното състояние на сградата. 

- Оценки за степента на съответствието на 

характеристиките на сградата със съществените 

изисквания по чл.169, ал. 1 от ЗУТ, респ. с изискванията на 

нормативните актове, техническите спецификации в 

резултат на конкретни количествени и качествени 

измерения. 

- Препоръките за необходимите коригиращи и/или 

превантивни действия и мерки, които са необходими за 



 

 

10 

удовлетворяване на нормативните актове за 

съществените изисквания към обследваната сграда, за 

недопускане влошаване на техническото й състояние или 

настъпването на аварийни събития. 

6) Съставяне на технически паспорт на сградата  

  Изисквания по съдържанието на техническите паспорти с 

съответствие с Наредба № 5 от 2006г.:  

 Част А“основни характеристики на строежа“: 

1. Идентификационни данни и параметри: 

-      година на построяване; 

-     да се обърне внимание, ако са правени промени по носещите 

конструктивни елементи на сградата 

-     да се обърне сериозно внимание на покрива на сградата, 

недопустимо е изолиране на покрива, без да е предписан 

ремонт, укрепването му или пълна подмяна на покривната 

конструкция на сградата и връхното покритие; 

-      опис на наличните документи - инвестиционни проекти, 

разрешения за строителство, екзекутивна документация и 

отклонения от основната проектна документация, 

разрешения за ползване/удостоверения за въвеждане в 

експлоатация — година, удостоверения за търпимост, други 

данни в зависимост от вида и предназначение на сградата. 

2. Основни обемно планировъчни и функционални показатели: 

- Застроени площи и обеми, височина на етажите, брой на 

етажите, надстроявания, пристройки и корекции на носещи 

елементи, корекции на застроените площи и обеми. 

- Инсталационна и технологична осигуреност на сградата - 

състояние на инсталации по водопровод и канализация, 

Електрически, телефонни, силнотокови и слаботокови 

инсталации, гръмоотводна и всички останали електрически 

инсталации, отоплителна и вентилационна инсталация, 

състояние на абонатни (ако има такива). 

- Съоръжения на техническата инфраструктура - 

местоположение - подземни надземни, габарити, 

пропускателни възможности, сервитути и други характерни 

показатели. 

3.  Основни технически характеристики Вид на строителната 

система, тип на конструкцията, носимоспособност, 

сеизмична устойчивост и дълготрайност на строежа, 

граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост). 

Санитарно-хигиенни изисквания и околна среда - осветеност, 

качество на въздуха, санитарно-защитни зони, гранични 

стойности на шум в околната среда, енергийни 

характеристики, коефициенти на топлопреминаване на 

сградните ограждащи елементи - еталонни и сградни 

стойности - сравнение. Сертификати - Сертификат за 

енергийна ефективност, Сертификат за пожарна 

безопасност, Други сертификати, паспорти на техническото 

оборудване.  

 Част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за 
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извършване на ремонти": Попълват се Резултатите от 

извършени обследвания, необходими мерки за поддържане на 

безопасната експлоатация на строежа, съгласно състоянието 

на обекта и график за изпълнение на неотложните мерки, 

данни и характеристики на изпълнените дейности по 

поддържане, преустройство и реконструкция на строежа, 

срокове за извършване на основни ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа, срокове за извършване на 

текущи ремонти по отделните конструкции и елементи на 

строежа, срокове за извършване на технически прегледи по 

отделните конструкции и елементи на строежа. 

 Част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" 

относно: 

- Съхраняване на целостта на строителната конструкция; 

- Недопускане на нерегламентирана промяна на 

предназначението на строежа, която води до превишаване 

на проектните експлоатационни натоварвания и 

въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или 

ограждане на части от сградата 

- Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, 

здраве, защита от шум и опазване на околната среда, вкл. 

предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи 

предмети от покрива или фасадата и др. 

- Нормална експлоатация и поддържане на сградните 

инсталации, мрежите и системите. 

- Поддържане в експлоатационна годност на пътническите и 

товарните асансьори, на подвижните платформи, на 

подемниците и др.- ако има такива. 

- Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с 

повишена опасност - ако има такива. 

 Резултати от изпълнението на дейностите по настоящата поръчка са: 

o За Дейност 1: 

- Изработване на документация от архитектурни заснемания 

- Архитектурното заснемане ще конкретизира точната 

Разгъната застроена площ на сградата / жилищни етажи, 

сутерен, тавански етаж (подпокривни пространства)/. 

Архитектурното заснемане ще предостави точно измерване 

на всички стени, отвори (прозорци и врати), нива и други 

елементи в помещенията на даден обект, на неговата 

височина, материали, конструкция.  

o  За Дейност 2: 

- Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност 

- Избор на икономически най-ефективния пакет от който се 

постига клас на енергопотребление „С“, в енергийна 

ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в 

сгради. 

- Съставяне на доклад от енергийно обследване на сградите 

- Съставяне на Резюме към Доклада от енергийно обследване 

на сградите - изготвени съгласно регламентиран образец - 

Приложение 2 към Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г за 



 

 

12 

обследване за енергийна ефективност, сертифициране и 

оценка на енергийните спестявания на сгради; 

- Съставяне на Сертификат за енергийни характеристики на 

сградите - изготвени съгласно регламентиран образец - 

Приложение 3 към Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г за 

обследване за енергийна ефективност, сертифициране и 

оценка на енергийните спестявания на сгради; 

- Размер на инвестицията за икономически най-ефективният 

пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се 

постига клас на енергопотребление „С“ в съответствие с 

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, 

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. 

o За Дейност 3: 

- Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 

от ЗУТ 

- Конструктивната оценка на сградата и основни препоръки 

за привеждането й в съответствие с изискванията на 

действащите нормативни актове; - Изготвяне на 

технически паспорти съгласно чл. 1766, ал.2 от ЗУТ; 

- Размер на инвестицията за мерки за конструктивно 

укрепване (ако е приложимо) 

- Изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ 

 Други изисквания при изготвянето на архитектурно заснемане, 

техническото обследване (то) и обследването за енергийна 

ефективност(ОЕЕ): При възлагане на дейности по ТО и ОЕЕ за дадена 

сграда и в случай, че сградата се състои от отделни блок-секции, 

докладите за ТО и ОЕЕ ще съдържат информация, както следва: 

1. Размер на инвестицията за мерки за конструктивно укрепване 

(ако е приложимо) както за всяка блок-секция поотделно, така и 

обобщено; 

2. Размер на инвестицията за икономически най-ефективният 

пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига 

клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 

2004 г. за енергийна ефективност на сгради както за всяка блок-

секция поотделно, така и обобщено 

 Изисквания за представяне на крайния продукт: 

o Дейност 1: За всяка сграда от обособената позиции да се представи 

документация:  

-   на хартиен носител - в папки или класьори, в 5/пет/ оригинални 

екземпляра; 

-   на електронен носител /CD/ - 2 /два/ броя/; документацията да 

съдържа ситуация М 1:500: разпределения М: 1:50; план на покрива 

М: 1:50; вертикални разрези М: 1:50; фасади М: 1:100. 

o Дейност 2: За всяка сграда от обособената позиция да се представят 

резултатите от енергийното обследване: 

- на хартиен носител - в папки, 3 /три/ оригинала на хартиен носител и 

2 /два/ екземпляра на електронен носител CD: Доклад от обследване 

за енергийна ефективност, вкл. Приложение № ЕО 1; Сертификат; 

Резюме; Декларация за липса на обстоятелства по чл. 43 ал. 4 и 6 от 
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ЗЕЕ. 

o Дейност 3: За всяка сграда от обособената позиция да се представят 

резултатите от техническото обследване: 

-      на хартиен носител - в папки, 3 /три/ оригинала на хартиен носител 

и 2 /два/ екземпляра на електронен носител CD: Технически паспорт; 

Доклад за техническо обследване на сградата; Приложения към 

Доклада за техническо обследване /при необходимост/. 

 Методика за изпълнение на поръчката, изготвена от Изпълнителя:  Трите 

части на поръчката, архитектурно заснемане, техническо обследване и 

обследване за енергийна ефективност ще се изпълняват паралелно, за да се 

изпълни поръчката предложеният от участника срок от 10 дни.  

 Дейност 1 и Дейност 3: Изготвяне на обследвания за установяване на 

техническите характеристика, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, 

тг1-3 от ЗУТ, и съставяне на технически паспорти съгласно чл. 1766, 

ал.2 от ЗУТ на сградите ще се изпълнява по следната методика. 

Условно дейностите са разделени на две поддейности: 

o Поддейност 1: Проучване и техническо обследване на сгради за 

установяване техническите им характеристики 

o   Поддейност 2: Съставяне на технически паспорти и регистрация. 

   Методика за изпълнение на дейностите свързани с „Изготвяне на 

техническите паспорти“: 

 Поддейност 1: Проучаване и техническо обследване на сгради за 

установяване на техническите им характеристики:  

o Запознаване с обекта на задачата, заедно с екипа от Дейност 1 и 2: 

-    състоянието на строежа, включително на строителната 

конструкция, земната основа, технологичното оборудване, 

инсталациите и външната инфраструктура; 

-   конструктивно обследване на сградата; 

-    техническите характеристики на въздействията;  

-    типа и размера на повредите или разрушенията от минали периоди и 

новопоявили се, ако има такива, и предприетите превантивни мерки 

за обезопасяване и ограничаване на размера на щетите; 

-   установените несъответствия в носещата способност и коравината 

на строителната конструкция; 

-   допуснатите грешки при проектиране, изграждане и експлоатация 

или от неотстранени последствия от предишни аварийни събития. 

o Събиране на информация, заедно с екипа от Дейност 1 и 2: 

-    достоверни данни за геометричните характеристики на 

строителните елементи и конструкции (проектна или екзекутивна 

документация); 

-    идентификация на конструктивната система и определяне типа на 

конструкцията в съответствие с наредбата; 

-    идентификация на начина на фундиране и на състоянието на 

земната основа; 

-    информация за качеството и състоянието на материалите, 

изграждащи строителните елементи и конструкции; 

-    информация за критериите, заложени при първоначалното 

проектиране на строежа, включително първоначално възприетите 

критерии за сеизмична сигурност на конструкцията на строежа и 

възприетите коефициенти за редукция на изчислителните сеизмични 
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въздействия; 

-    идентификация на въздействията от околната среда, 

потенциалните полезни натоварвания и условията на експлоатация, 

както и определяне на категорията на строежа по степ на 

значимост; 

-   документирани записи за констатираните грешки в 

конструктивните схеми и детайли, както и за констатираните 

дефекти и/или отклонения в качествата на детайли и съединения; 

-   информация за типа и степента на предишни и настоящи 

въздействия и и установени повреди на конструкцията, ако има 

такива, включително и предприети действия за възстановяване; 

-    информация за измененията в конструкцията, извършени по време на 

строителството и последвалата експлоатация до момента на 

обследването. 

o Съставяне на екзекутивна документация-Дейност 1: 

- заснемане на строежа в част архитектура; 

- изчертаване от заснемането; 

- проверка при неточности от заснемането и оправяне на грешки; 

- окончателно приключване на проектите; 

- подаване на данни, относно строителните характеристики на всеки 

от обектите на екипите от Дейност 2 и Дейност 3. 

o Систематизиране на информацията за обследването: 

- съставяне на информационна база данни за нормативните 

(проектните) стойности на техническите характеристики на 

обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със съществените 

изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ; 

- установяване на действителните технически характеристики на 

строежа по разделите на част А от техническия паспорт; 

- анализ на действителните технически характеристики на строежа и 

оценка на съответствието им с нормативните стойности. 

- разработване на мерки; 

 Методи за изпитване на конструкцията - безразрушителен с измервателна 

техника. 

- снемане на отчети и систематизиране на резултатите. 

 Методи за проверка на носимоспособността на строежите: 

- Гранични състояния са състоянията, извън които изискванията към 

експлоатационните характеристики престават да бъдат 

удовлетворявани. Граничните състояния могат да бъдат свързани с 

постоянните ситуации по време на експлоатационния срок на 

строежа или с краткотрайните ситуации по време на изпълнението 

на строежа (етапа на строителство и/или монтаж или ремонт), 

както и с използването на строежа не по предназначение или с 

аварии. По принцип се разграничават крайни гранични състояния и 

експлоатационни гранични състояния. 

- Крайните гранични състояния са свързани с различните форми на 

разрушаване на конструкцията, както и със състояния, близки до 

разрушаване на конструкцията, които за целите на практиката се 

разглеждат също като крайни гранични състояния.  

- Крайни гранични разстояния, за които може да се изисква 

разглеждане включат: загуба на равновесие на конструкцията или на 
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която и да е част от нея, разглеждана като кораво тяло; 

разрушаване вследствие на извънредно големи деформации или 

слягания, трансформиране в механизъм, разкъсване или загуба на 

устойчивост на конструкцията или на част от нея, включително 

опори и основи; Експлоатационните гранични състояния 

съответстват на състоянията, извън които определените изисквания 

към конструкцията по отношение на нейната употреба или 

функциониране престават да се удовлетворяват; Експлоатационни 

гранични състояния, за които може да се изисква разглеждане.  

- При извършване на конструктивното обследване на сградата ще се 

извършат Контролни проверки на якостта на бетона, - контролна 

експертна оценка за определяне вероятната якост на натиск на 

бетона на случайно избрани колони в сградите. Безразрушителното 

изпитване ще бъде извършено със склерометър “Шмидт” по БДС 

EN12504/2. След статистическа обработна на резултатите се 

подават данни за средна вероятна якост на натиск; 

средноквадратично отклонение; якост на бетона, които се 

отразяват в конструктивното обследване на сградата. 

 Дейност 2: Обследването за енергийна ефективност включва следните 

основни етапи и дейности: 

o   Подготвителен етап, който включва следните дейности: 

- Оглед на сградата; 

- Събиране и обработка на първична информация за 

функционирането на сградата и разходите за енергия за 

представителен предходен период от време, както и проверка за 

изпълнение на възможностите, предвидени в чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ; 

o   Етап на установяване на енергийните характеристики на сградата, 

който следва да включва следните дейности: 

- Анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението; 

- изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на 

енергопотребление; 

- огледи и измервания за събиране на подробна информация за 

енергопреобразуващите процеси и системи; 

- обработване и детайлизиран анализ на данните; 

- анализ на съществуващата система за управление на 

енергопотреблението; 

- определяне на енергийните характеристики на сградата и 

потенциала за тяхното подобряване;  

 Относно анализ на състоянието. 

o    Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност, който включва следните дейности: 

- изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната 

ефективност; 

- остойностяване на мерките, включително и задължителните 

строително-монтажни работи, съпътстващи съответната 

енергоспестяваща мярка, определяне на годишния размер на 

енергоспестяването, подреждане на мерките по показател "срок 

на откупуване"; 

- формиране на пакети от мерки, определяне на годишния размер на 

енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние на 
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отделните мерки и технико- икономическа оценка на пакетите 

от мерки; 

- анализ и оценка на количеството спестени емисии С02 в резултат 

на разработените мерки за повишаване на енергийната 

ефективност; 

o    Заключителен етап, който включва следните дейности: 

- изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от 

обследването; 

- представяне на доклада и резюмето на общината/СС на 

сградата. Резултатите от обследването за енергийна 

ефективност се отразяват в доклад и резюме. Докладът 

съдържа: 

 подробно описание на сградата, вкл. режими на 

обитаване, конструкция и енергоснабдяване; 

 анализ и оценка на състоянието на сградните 

ограждащи конструкции и елементи; 

 анализ и оценка на съществуващото състояние на 

системите за производство, пренос, разпределение и 

потребление на енергия; 

 енергиен баланс на сградата и базова линия на 

енергопотребление за основните енергоносители; 

 сравнение на показателите за специфичен разход на 

енергия с референтните; 

 оценка на специфичните възможности за намаляване 

на разхода за енергия; 

 подробно описание с технико-икономически анализ на 

мерките за повишаване на енергийната ефективност; 

 анализ и оценка на годишното количество спестени 

емисии С02 в резултат на разработените мерки за 

повишаване на енергийната ефективност; 

 информация за собственика, собствеността. 

- представяне на попълнено Приложение № ЕО 1 /образец/, в 

което приложение се описват предвидените видовете работи 

- задължителни и съпътстващи. В зависимост от 

предвидените мерки за съответната сграда, в Приложение № 

ЕО 1 може да се допълват или премахват редове и да се 

променят наименования на видовете СМР. 

  Резюмето съдържа кратка информация относно: адреса на 

сградата; идентификацията на изпълнителя; кратко описание на 

сградата; обща информация за енергопотреблението; на 

енергопотребление на сградата; предлаганите мерки за повишаване 

на енергийната ефективност; информация за собственика, 

собствеността. Резюмето се изготвя по образец - приложение № 2 

от Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания 

на сгради. 

 Обследване за енергийна ефективност на сградите ще се изпълнява по 

следната методика: 

 Идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и 

системите за осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на 
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енергийните характеристики, анализ и определяне на потенциала за 

намаляване на разхода на енергия, заедно с екипа от Дейност 1 и 3; 

 Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

 Технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната 

ефективност; 

 Оценка на спестените емисии въглероден диоксид (С02) в резултат на 

прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност 

o Сертифицирането на сградата включва: изчисляване на границите на 

класовете на енергопотребление в сградата и отразяване на 

енергийните характеристики на сградата в сертификат, съгласно 

Приложение 3 към Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г за обследване 

за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните 

спестявания на сгради; 

o  Обследването на сградата обхваща следните технически средства и 

системи в сградата: Средства за измерване и контрол на 

техническите средства и системи; Електроснабдителни системи; 

Осветителни системи; Системи за осигуряване на микроклимат; 

Системи за осигуряване на гореща вода за битови нужди; Сградни 

ограждения и конструкции; Системи за изгаряне на горива и 

преобразуване на входящите в сградата енергийни потоци. 

o Цели на обследването на енергийната ефективност: да се установи 

нивото на потребление на енергия- да се определят специфични мерки 

за намаляването му; да се дадат мерки за повишаване на енергийната 

ефективност; да се изготви програма за прилагане на мерките за 

повишаване на енергийната ефективност. 

 Основни етапи и дейности, които включва обследването за енергийна 

ефективност: 

o Подготвителен етап от обследването: 

 Изискване на налична проектна документация за сградата - готови 

части от технически паспорти, готово архитектурно заснемане, 

стара екзекутивна документация, резултати от стари 

обследвания на сградата, доклади от извършени проверки на 

водогрейни котли по чл. 27, ал. 1 от ЗЕЕ и климатични инсталации 

по чл. 28, ал. 1 от ЗЕЕ, ако има такива, документи за извършени 

проверки на водогрейните котли и климатичните инсталации, 

включени в поръчката. Получаване на данни от конструктора, 

относно конструкцията на сградата (конструкторите от 

Дейност 1 и 3, и експертите, които ще изготвят строителната 

част на енергийните обследвания ще работят заедно за 

изпълнението на задачата при определяне строителните 

характеристики на сградите). 

 Запознаване на екипа с наличната проектна документация за 

сградата и документите на наличните съоръжения и инсталации в 

сградата. 

 Оглед на сградата, електро и топлопреносните мрежи, 

ограждащите конструкции и елементи. Тази дейност ще се 

извърши заедно с екипа от Дейност 1 и 3. 

 Събиране и обработка на първична информация за 

функционирането на сградата и разходите за енергия за 

представителен предходен период от време — предходни 3 години, 
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както и проверка за изпълнение на възможностите, предвидени в 

чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ; Данните обхващат потребените горива за 

отопление, ел. енергия и вода. Данните се предоставят от 

местното електроразпределително дружество и локалното ВиК 

дружество, при поискване от собствениците или общината. 

 Заснемане на сградата, инсталациите и съоръженията в тях. Тази 

дейност ще се извърши заедно с екипа от Дейност 1 и 3. 

o Етап на установяване на енергийните характеристики на сградата: 

 анализ на съществуващото състояние и на енергийното 

потребление;  

 изготвяне на енергийни баланси и определяне на базовата линия на 

енергийно потребление.  

 обработка и анализ на данните;  

 анализ на съществуващата схема за управление на 

енергопотреблението; 

 определяне на енергийните характеристики на сградата и 

възможностите за подобряване; 

o Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност: 

 изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната 

ефективност; 

 формиране на пакети от мерки; 

 остойностяване на всяка мярка за повишаване на енергийната 

ефективност и определяне срока за откупуване на инвестициите, 

подреждане на мерките по показател „срок на откупуване”; 

 определяне на годишния размер на енергийните спестявания с 

отчитане на взаимното влияние на отделните мерки; 

 анализ и оценка на годишното количество спестени емисии 

въглероден диоксид (С02) в резултат на разработените мерки за 

повишаване на енергийната ефективност; 

o Заключителен етап от обследването: 

 изготвяне на доклади за отразяване на резултатите от 

обследването, резюмета, сертификати за енергийните 

характеристики на сградата и доклади от проверка за енергийна 

ефективност на водогрейните котли или климатичните 

инсталации в експлоатация; 

 Докладът от обследването включва:  Резултати от анализите и 

налагащи се изводи; Предложения за мерки за икономия на енергия 

(ако е приложимо); Очаквани икономии в резултат на предлаганите 

мерки(ако е приложимо); Очаквани разходи за внедряването на 

мерките(ако е приложимо); Срок на откупуване на предложените 

мерки(ако е приложимо); План за действие по въвеждането на 

предлаганите мерки за икономии на енергия (ако е приложимо); 

Оценка на екологичния ефект на предложените мерки (ако е 

приложимо).  

 Съдържание на резултатите от обследването за енергийна ефективност на 

сградата: 

o Доклад за енергийна ефективност: 

-      подробно описание на сградата, вкл. режими на обитаване, 

конструкция и енергоснабдяване; 

-      анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи 
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конструкции и елементи; 

-      анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за 

производство, пренос, разпределение и потребление на енергия; 

-      енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление 

за основните енергоносители; 

-     сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с 

референтните; 

-     оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода за 

енергия; 

-     подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за 

повишаване на енергийната ефективност; 

-     анализ и оценка на годишното количество спестени емисии С02 в 

резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната 

ефективност; 

- информация за собственика, собствеността. 

o Резюме към доклада - изготвено съгласно регламентиран образец - 

Приложение 2 към Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г за обследване за 

енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните 

спестявания на сгради; Резюмето съдържа кратка информация 

относно: 

- адреса на сградата; 

- идентификацията на изпълнителя; 

- кратко описание на сградата; 

- обща информация за енергопотреблението; 

- базовата линия на енергопотреблението и специфичния разход на 

енергия на сградата; 

- класа на енергопотребление на сградата; 

- предлаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

- информация за собственика, собствеността. 

o Сертификат за енергийните характеристики на сграда - изготвено 

съгласно регламентиран образец - Приложение 3 към Наредба № Е-РД-

04-1 от 22.01.2016 г за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 

 Изготвяне на Приемно-предавателен протокол от Изпълнителя за 

предаването на резултатите от обследването на клиента, и подписва 

приемно-предавателен протокол, съгласно Приложение 5 към Наредба № Е-

РД-04-1 от 22.01.2016 г за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 

 Предаване на резултатите на екипа съставящ Техническите паспорти на 

сградите, за да оформят паспортите и да предоставят готовите резултати 

на Възложителя - Доклади за детайлно обследване за енергийна ефективност 

на сгради - на хартиен и оптичен носител; Резюмета към докладите - на 

хартиен и оптичен носител; Сертификати за енергийните характеристики 

на сградата - на хартиен и оптичен носител; Декларация за липса на 

обстоятелства, съгласно Приложение 4 към Наредба № Е-РД-04-1 от 

22.01.2016 г за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и 

оценка на енергийните спестявания на сгради.  

 Организационна структура и разпределение на експертния състав: 

 комуникация Възложител - Изпълнител. Основна роля в тези 

взаимоотношения ще има ръководителя на екипа, който ще бъде 
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свързващото звено по линията Възложител - Изпълнител. Ръководителя 

на екипа следи за изпълнението на обхвата на поръчката и съгласува 

проектните части на всеки един етап от изпълнението на поръчката. 

 Участникът е представил таблично предвижданията си за екип, който 

ще изпълни предмета на обществената поръчка: посочил е данни за 

имена на всеки експерт; очаквани резултати/ продукти; дейности, 

които ще се изпълняват от всеки експерт. Така представения от 

участника Екип, включва: архитект; строителен инженер; 

електоринженер; инженер ВиК; инженер ОВКХТТГ; инженер с 

правоспособност да изготвя становища по „Пожарна и аварийна 

безопасност“; строителен инженер Технически Контрол по част 

„Конструктивна”; експерт в областта на архитектурата и 

строителната техника в екип енергийна ефективност; експерт в 

областта на електротехниката в екип енергийна ефективност; експерт 

в областта на електротехниката в екип енергийна ефективност; 

експерт в областта на топлотехниката в екип енергийна ефективност; 

експерт в областта на топлотехниката в екип енергийна ефективност;  

 Всеки от експертите има индивидуални срокове за изпълнение на всяка 

от задачите, които са определени и съгласувани с тях предварително, а 

именно: 

o   Архитектура - Дейността и очаквани резултати: архитектурно 

заснемане и изготвяне на становище по част архитектурна и 

достъпна среда. Отговорник. Срок за изпълнение до 1 ден след 

получаване изходните данни от Възложителя и съгласуване на 

Линеен план-график с възложителя се подават архитектурни 

подложки на одитори и проектанти на първата в списъка сграда, 

както и се изготвят Становища по част Архитектура и Достъпна 

среда и така на всеки следващ ден се подават данни за всяка 

следваща до приключване на задачата. До 8 дни след получаване 

изходните данни от Възложителя и съгласуване на Линеен план-

график и се дооформя и предава окончателно архитектурно 

заснемане на сградите. 

o    Конструктивно обследване на сградата. Отговорник.Срок за 

изпълнение: 1. Заснемане на конструкцията на сградата и 

конструктивно обследване на сградата 1 дни след получаване 

изходните данни от Възложителя, съгласуване на Линеен план-

график с възложителя. 2. Доклад от Конструктивното обследване 

на сградата 1 ден след получаване в електронен вид на 

Архитектурното заснемане на сградата и приключване на 

конструктивното обследване на първата в списъка сграда и така 

всеки следващ ден се подава готово обследване за всяка следваща до 

приключване на задачата. 

o    ВиК - Дейността и очаквани резултати: заснемане на ВиК 

инсталациите в сградата и изготвяне на становище за състоянието 

на вътрешни инсталации и площадкова канализация. 

Отговорник.Срок за изпълнение: 1. Заснемане 1 дни след получаване 

изходните данни от Възложителя, съгласуване на Линеен план- 

график с възложителя. 2. Становище и предписания до 2 ден след 

извършване на заснемане на инсталациите в съответните сгради. И 

на всеки следващ ден за всяка следваща сграда от списъка. 
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Становищата за всички сгради трябва да са готови до края на ден 5 

от започване на работа. 

o    ЕЛ - силнотокови и слаботокови инсталации. Дейността и очаквани 

резултати: заснемане на ел. инсталациите в сградата и изготвяне 

на становище за актуалното им състояние. Отговорник.Срок за 

изпълнение: 1. Заснемане 1 дни след получаване изходните данни от 

Възложителя, съгласуване на Линеен план-график с възложителя. 2. 

Становище и предписания до 2 ден след извършване на заснемане на 

инсталациите в съответните сгради. И на всеки следващ ден за 

всяка следваща сграда от списъка. Становищата за всички сгради 

трябва да са готови до края на ден 5 от започване на работа. 

o   ОВК. Дейността и очаквани резултати: Заснемане на ОВК 

инсталациите в сградата и Изготвяне на становище за актуалното 

състояние на ОВК инсталациите. Отговорник.Срок за изпълнение: 1. 

Заснемане 1 дни след получаване изходните данни от Възложителя, 

съгласуване на Линеен план-график с възложителя. 2. Становище и 

предписания до 2 ден след извършване на заснемане на инсталациите 

в съответните сгради. И на всеки следващ ден за всяка следваща 

сграда от списъка. Становищата за всички сгради трябва да са 

готови до края на ден 5 от започване на работа. 

o   Пожарна безопасност - Дейността и очаквани резултати: оглед и 

обследване на сградата и изготвяне на становище, относно 

актуалнот състояне в част Пожарна безопастност. 

Отговорник.Срок за изпълнение: 1. Заснемане 1 дни след получаване 

изходните данни от Възложителя, съгласуване на Линеен план-

график с възложителя. 2. Становище и предписания до 2 ден след 

извършване на заснемане на инсталациите в съответните сгради. И 

на всеки следващ ден за всяка следваща сграда от списъка. 

Становищата за всички сгради трябва да са готови до края на ден 5 

от започване на работа. 

o   Обследване за енергийна ефективност - Отговорник.Срок за 

изпълнение за част строителна енергийният одит: 1. Заснемане 1 

ден след получаване изходните данни от Възложителя, съгласуване 

на Линеен план-график с възложителя и получаване в електронен вид 

на подложки (заснемане) от архитекта. 2. Изготвяне на част 

строителна на доклада от енергийна ефективност до 1 ден след 

заснемането на обекта. Срок за изпълнение за част електрическа в 

енергийният одит: 1. Заснемане 1 ден след получаване изходните 

данни от Възложителя. 2. Изготвяне на част електро на доклада от 

енергийна ефективност до 1 ден след заснемането на обекта. Срок 

за извършване на обследване и оформяне на доклад от енергийно 

обследване, резюме към одита и сертификат за енергийни 

характеристики на сградата: 1. Заснемане 1 ден след получаване 

изходните данни от Възложителя. 2. Изготвяне на доклад от 

енергийно обследване, резюме към одита и сертификат за енергийни 

характеристики на сградата до 2 дни след заснемането на обекта, 

получаване на готова част електро на доклада и част строителна на 

доклада и така по 2 дни за всяка следваща сграда до приключване на 

задачата.  

o   Съставяне на техническият паспорт и изготвяне на обобщен доклад 
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от обследването. Отговорник. Срок за изпълнение: до 1 ден след 

получаване на Становища и попълване на съответната част от 

доклада и паспорти от всички проектанти, доклади от 

конструктивно и енергийно обследване на всяка сграда. 

o   Разпечатване на технически паспорт и доклад от енергийно 

обследване на сградата - в 5 (пет) екземпляра на хартиен носител и 

2 (два) броя електронен носител със записани резултатите от 

изпълнение на договора. Строителен инженер Технически Контрол 

по част „Конструктивна“, окомплектоват в класьори техническият 

паспорт, докладите и всички останали документи, проверяват за 

наличието на всички необходими документи, съставят приемно-

предавателен протокол и оформят магнитните носители за 

Възложителя. 

 План график за изпълнение на дейностите- 10 дни. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

Във встъпителната част на описанието си участникът е представил предмета и 

обхвата на обществената поръчка съгласно техническото задание на възложителя, 

след което е описал методика за изпълнение на поръчката, включваща 

предвижданите етапи за изпълнение от участника; организационна структура и 

разпределение на експертния състав, като са разписни конкретните задължения на 

предвидените експерти в табличен вид. Предвижданията на участника за 

организацията и управлението на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на 

работите, предмет на обществената поръчка съдържа несъответствия/противоречия 

по отношение на етапите на изпълнение, видовете дейности и тяхната 

последователност съгласно техническото задание и приложенията към тях, по 

отношение на последователността и/или взаимозависимостта на процесите както 

следва: 

- Съгласно изискванията на възложителя участникът следва да представи описание на 

дейностите в тяхната последователност и конкретни действия по изпълнение и 

индикативен план-график за изпълнение на поръчката. План-графикът трябва да 

представя сроковете за действие. Освен това „Организацията за изпълнение и план-

графикът следва да обосновават предложените срокове за изпълнение на отделните 

дейности в обхвата на поръчката съгласно клаузите на проекта на договор. В случая в 

описателната част са представени конкретни действия за изпълнение на дейностите, 

включени в предмета на настоящата поръчка, а в план-графикът е представено 

времето за изпълнението им. Така предвидените срокове за изпълнение на трите 

основни дейности противоречат на техническото задание и проекта на договор, тъй 

като и трите дейности ще се изпълняват паралелно в периода от 1-ви до 10-ти ден. 

Съгласно документацията за участие Възложителят не е предвидил възможност за 

паралелно изпълнение на дейностите, напротив на стр. 2 от техническото задание 

изрично е посочено, че „Започването на изпълнението на всяка дейност е обусловено 

от приемането на изпълнението на предходната“. В чл.5 от одобрения проект на 

договор също са разписани сроковете за изпълнение на отделните дейности и видно 

от същия изпълнението следва да е последователно, а не паралелно. Освен това 

възложителя ясно е разписал последователността на изпълнение на дейностите:  

Дейност 1: Извършване на архитектурни заснемания; Дейност 2: Изготвяне на 
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обследвания за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в 

съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност и Дейност 3: 

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани 

с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на технически паспорти 

съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ. Започването на изпълнението на всяка дейност е 

обусловено от приемането на изпълнението на предходната. Предвижданата от 

участника организация за изпълнение изключва възможността да се спази това 

изискване, като тези предвиждания са представени, както следва: на стр. 44 от 

офертата на участника е записано изрично, че трите части на поръчката, 

архитектурно заснемане, техническо обследване и обследване за енергийна 

ефективност ще се изпълняват паралелно, за да се изпълни поръчката в предложения 

от участника срок от 10 дни; на стр. 50 от офертата на участника се предвижда 

заснемане на сградата, инсталациите и съоръженията в тях, като тази дейност да се 

извърши заедно с екипа от Дейност 1 и 3; на стр. 61 от офертата на участника се 

планира също „паралелно изпълнение на задачите“. Налице е представено паралелно 

изпълнение по отношение на Дейност 1 – Архитектурно заснемане и Дейност 3 на 

приложения от участника план- график, в частта на позиция 2, 3, 4 и 5 от графика, 

където участникът е представил общ срок за изпълнение по отношение на дейностите 

по конструктивно обследване и архитектурно заснемане на всяка от четирите сгради 

– обект на съответната обособена позиция. Предвижданата организация за 

изпълнението противоречи на изискванията на възложителя по отношение на 

последователността на изпълнение на дейностите. В рамките на дейност 1 участникът 

предвижда да изпълни разписаните  в техническото задание дейности 1 и 3 

едновременно.  

- Участникът предвижда да започне изпълнението на предмета на обществената 

поръчка с дейности по подаване на изходни данни от Възложителя на проектантите и 

запознаване на проектантите с наличната документация за сградата, която дейност  

съгласно приложения план график за изпълнение ще е със срок на изпълнение 1 ден и 

същевременно първата предвидена дейност при изпълнение на предмета на 

поръчката. Противоречие е налице, тъй като на стр. 59 от офертата на участника е 

записано, че архитектурното заснемане ще се осъществи в срок до 1 ден след 

получаване на изходни данни. Разгледан в този смисъл план графика, се установява, 

че е налице противоречие, тъй като план-графикът визуализира едновременно 

изпълнение на дейностите по получаване на изходни данни и архитектурно и 

конструктивно обследване за блок „Орфей - 3“. Видно от гореизложеното налице е 

противоречие между отделните части на офертата, тъй като съгласно описателната 

част на техническото предложение дейностите по архитектурно и конструктивно 

обследване могат да стартират най-рано на 2-ри ден, а план-графикът предвижда  за 

блок „Орфей - 3“ те да се изпълняват в първия ден.  

- Освен това план-графикът не отразява оферираните от участникът срокове за 

изпълнение в съответствие с проекта на договор. Видно от техническото 

предложение, участникът е оферирал срок за изпълнение на дейност 1 – 10 дни, за 

дейност 2 – 10 дни и за дейност 3 – 10 дни, т.е. общо мин. 30 дни, а графикът 

представя общ срок за изпълнение на всички дейности в рамките на 10 дни. 

Липсва представяне от страна на участника на предвижданията му за мерките за 

осигуряване на сроковете и качеството, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на поръчката. 

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  

да  отговаря  на  предварително  обявените  условия  на  възложителя,  както  и  че  не  
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е изпълнил  задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  

обявените  от възложителя  условия. При  констатираното несъответствие в 

техническото предложение се препятства възможността за допускане на офертата, 

тъй като тя не съдържа в себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на 

възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 
 

 

 

 

1.2. 

 

ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг-Лайф Енерджи” 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение съдържа изискуемите 

документи, като същите са представени в изискуемата форма, но не е изготвено в 

съответствие с условията на възложителя. 

Представени документи: 

Участникът е представил изготвено техническо предложениe, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие в съответствие с 

техническото  задание и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец 2 

съдържащо предвижданията на участника за предложената система за организацията 

и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на 

работите, предмет на обществената поръчка, Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец 3, Декларация за срока 

на валидност на офертата, изготвена съгласно Oбразец 4 и Декларация че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена 

съгласно Образец 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 
 Срок за извършване на архитектурните заснемания на многофамилните жилищни 

сгради в обхвата на обособената позиция: 9 /словом девет/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в обхвата на 

обособената позиция: 9 /словом девет/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на техническите паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ на 

многофамилните жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 9 /словом 

девет/ календарни дни. 

Кратко описание на предвижданията на участника за предложената система за 

организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка: 

   Предмет на задачата. 

   Цели на задачата. 

   Основни нормативни документи за изпълнение на задачата. 

   Основания за изпълнение на задачата.  

   Ресурсна обезпеченост: участникът е формиран от две дружества. 
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Екипите на двете дружества са: 

 Съдружникът „Мултиплекс инженеринг” ЕООД притежава 

удостоверение, издадено от ДНСК, за изготвяне на доклади за оценка на 

съответствие на инвестиционни проекти със съществените изисквания 

за строежите и/или упражняване на строителен надзор. Към 

удостоверението е одобрен списък на екипа на дружеството от 25 

квалифицирани специалисти от всички специалности с висше 

образование и е в състояние при нужда динамично да формира екипи от 

допълнителни неключови експерти. Повечето от експертите 

притежават пълна проектантска правоспособност по своите части, 

както следва: „Архитектура”, „Конструкции”, „Електро”, „ВиК”, 

„ОВК”, „Геодезия”, „Геология”, „Паркоустройство” и др. 

Съдружникът „Мултиплекс инженеринг”ЕООД има назначени на 

трудов договор- архитект, 5 чертожници, инженер ОВК, двама 

инженер-конструктори. Главният инженер на дружеството, който ще 

упражнява и технически контрол по част „Конструктивна”, 

притежава документация за цялата номенклатура от произвежданите 

панели по всички специалности. Съдружникът „Мултиплекс 

инженеринг” ЕООД притежава материално-техническа база: офис, 

транспортни средства  и лицензиран архитектурен и конструкторски 

софтуер, компютри, електронни рулетки, мултифункционална копирна 

машина, лазерни принтери, включително цветен принтер за 

разпечатване на сертификатите от обследванията за енергийна 

ефективност; уреди за безразрушително обследване на конструкцията 

на сгради; плотер. 

 Съдружникът „Лайф Енерджи”ООД има лиценз за извършване (на 

обследване за енергийна ефективност. Разполага с измервателна 

апаратура. 

o И двамата съдружници притежават сертификати за качество 

ISO 9001:2015.  

 Посочване на експертите по всяка част и време, през което ще 

работи всеки един от тях по своята част в календарни дни: 

 Архитект – 1 бр. 

 Строителен инженер- 1 бр. 

 Електроинженер- 1 бр. 

 Инженер ВиК- 1 бр. 

 Инженер OBK - 1 бр. 

 Инженер пожарна безопасност - 1 бр. 

 Строителен инженер, който ще упражнява Технически 

контрол по част "Конструкции" - 1 бр. 

 Електроинженер, който ще извърши енергийно обследване на 

сградата - 1 бр. 

 Инженер ОВК, който ще извърши енергийно обследване на 

сградата - 1 бр. 

 Строителен инженер, който ще извърши енергийно 

обследване на сградата - 1 бр. 

 Работен график- участникът е представил таблица 

включваща  информация за длъжността на всеки експерт 

от предвидения екип и общо дни, в които ще работи. 

  След подписване на Договор, Ръководителят на екипа уговаря с 
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Възложителя получаването на изходни данни и с Председателя на 

Сдружението на собствениците планове за огледи и срещи. 

Архитектът и конструктор извършват предварителния оглед на 

място още преди връчване на възлагателно писмо и правят контакт 

с персонала в офиса за уточняване на вида на сградата и 

установяване съответствието с подобни сгради, за които 

участникът е извършвал обследване с цел предварителна подготовка 

на архитектурна подложка, необходима за нанасяне на 

констатациите от подробния оглед и заснемане на всеки един от 

имотите. Това според участника дава възможност да се извършват 

обследвания на няколко сгради едновременно.  

 След получаване на Възлагателното писмо, Ръководителят на екипа 

се свързва с представителя на общината, определен за контакти във 

връзка с обследването на техническите характеристики и с 

председателя на Сдружението на собствениците за извършване на 

подробния и детайлен оглед на сградата и самостоятелните обекти 

в нея. Архитектурното заснемане ще включва разпределение на 

всички нива, разрези, план, покрив, фасади, всички стени, отвори 

(прозорци и врати), нива и други елементи в помещенията на даден 

обект, на неговата височина, материали, конструкция. Подробното 

архитектурно заснемане е съпроводено със събиране на 

допълнителна информация от собствениците на самостоятелните 

обекти за брой и вид на консуматорите на електрическа енергия 

(отоплителни уреди, печки, бойлери, климатици, кафе-машини, 

нагревателни кани, уреди на битова електроника - телевизори, 

озвучителни уредби; осветителна инсталация, енергоспестяващи 

уреди и др.). За целта участникът предварително е подготвил 

таблици с описание на стаите и видовете консуматори. При огледа 

се установяват всички преустройства (законни и незаконни), 

интервенции в носещата конструкция на сградата, видими течове и 

следи от течове следствие проблеми с ВиК инсталации или 

проникване на влага от компрометирани хидроизолации или липса на 

такива. Екипът прави подробен оглед на покрива на сградата и на 

сутерена, както и на общите части за установяване на дефекти и 

проблеми през годините на ползване и подробно се описват върху 

архитектурната подложка и след това се предписват като 

задължителни и препоръчителни мерки в техническия паспорт. 

Заснемането при добра организация (осигуряване на достъп от 

ползвателите) става в рамките на един или максимум два дни на 

сграда. При едновременно възлагане на няколко сгради - екипът, 

командирован за архитектурното заснемане се прехвърля на 

другата, а ако има от предходната - незаснет имот, на следващия 

ден се дозаснема. Ако някой собственик или ползвател не може да 

осигури достъп до имота – участникът препоръчва на председателя 

на Сдружението на Собствениците да получи ключ и в 

присъствието на представител на общината и председателя се 

извършва огледа и заснемането.  

 След заснемане на сградата, следва изчертаване на окончателните 

архитектурни разпределения, разрези и фасади.  

 След изготвяне на архитектурното заснемане, ще се извърши 
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обследване, което включва: съставяне на информационна база данни 

за нормативните (проектните) стойности на техническите 

характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със 

съществените изисквания по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ; установяване на 

действителните технически характеристики на строежа по 

разделите на част А от техническия паспорт чрез неразрушителни 

методи и изследвания; анализ на действителните технически 

характеристики на строежа и оценка на съответствието им с 

нормативните стойности, определени с нормативните актове, 

действащи към момента на въвеждането на строежите в 

експлоатация; разработване на мерки за подобряване състоянието 

на сградата; съставяне на доклад за резултатите от обследването, 

който включва оценка на техническите характеристики на строежа 

за съответствие с изискванията на нормативните актове, 

действащи към момента на въвеждането на строежите в 

експлоатация, както и възможностите за изпълнение на 

съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, в т.ч. оценка за 

сеизмичната осигуреност на строежа в съответствие с 

действащите към момента на обследването нормативни актове. 

 В контекста на „Предложения за подход на взаимодействие между 

членовете на екипа, както и на екипа с компетентни администрации 

и органи“ участникът практикува по следния начин: Комбинира 

“полевата работа” на конструктивното обследване с екипа за 

измерване на заземление на главното ел.табло, заземление на 

мълниезащитна инсталация, импеданса ,,Zs на контура на фаза - 

защитен проводник” и съпротивление на изолации на кабели Н.Н. 

 Ще се извършат следните обследвания: 

1/ по част „Архитектура” - архитектурно заснемане на сградата, тъй 

като не е налична проектна документация. При извършване на 

заснемането, ще се отразят всички промени по фасадите и в 

разпределенията, извършени по време на експлоатацията, както и 

размерите и вида на дограмата. 

2/ по част „Конструкции” — ще извърши конструктивно обследване на 

сградата с тарирани уреди с цел доказване на носещата и сеизмичната 

устойчивост на конструкцията за достатъчно дълъг експлоатационен 

период поне 40 години. 

3/ по част „ВиК” - ще обследва водопроводните и канализационните 

щрангове, отводняването на покрива, състоянието на противопожарните 

кранове и др. Ще се сравнят действащите норми по време на 

построяването на сградата и с действащите в момента норми ще се 

дадат предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

4/ по част „Ел. инсталации“ - ще се обследват вътрешните силнотокови и 

слаботокови инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни табла, 

звънчева и домофонна инсталация и др.; състоянието на мълниезащитната 

инсталация. Ще се сравнят действащите норми по време на 

построяването на сградата и с действащите в момента норми ще се 

дадат предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

5/ по част „ОВК” - ще се обследват отоплителната инсталация, ако има 

изградена такава, състоянието на мрежите, типът и състоянието на 

абонатната станция, както и други топлоизточници и уреди за БГВ. Ще 
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бъдат отразени извършените ремонтни работи по фасадите за частично 

полагане на топлоизолационна система вид, размери и др. Ще се даде 

предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

6/ по част „Пожарна безопасност” - ще се обследва сградата за пожарна 

опасност, състоянието на пожарогасителната инсталация, има ли 

пожарна опасност на асансьорната уредба и пътищата за евакуация. Ще 

се дадат предписания за привеждане в съответствие с действащите 

норми. 

 Резултати от обследването: 

1/ Съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) 

стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в 

т.ч. и тези свързани с изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ; установяване на 

действителните технически характеристики на строежа по разделите на 

част А от техническия паспорт; анализ на действителните технически 

характеристики на строежа и оценка на съответствието им с 

нормативните стойности, определени с нормативните актове, действащи 

към момента на въвеждането на строежите в експлоатация; 

разработване на мерки; 

2/ съставяне на доклад за резултатите от обследването, който включва 

оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие с 

изискванията на нормативните актове, действащи към момента на 

въвеждането на строежите в експлоатация, както и възможностите за 

изпълнение на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 ЗУТ, в т.ч. оценка 

за сеизмичната осигуреност на строежа в съответствие с действащите 

към момента на обследването нормативни актове. 

3/ Съставяне на технически паспорт на сградата. 

   Заедно с това екипът на „Лайф Енерджи”ООД - съдружник в ДЗЗД 

’’Консорциум Мултиплекс инженеринг-Лайф Енерджи” ще извърши 

енергийното обследване на сградата. Това позволява с едно допълнително 

ангажиране на собствениците/ползвателите да се извлече окончателната 

информация, необходима за пълното обследване и паспортизиране и 

минимизира разходите по транспорт, организация, логистика и управление 

на процесите. 

  Дейности по извършване на енергийно обследване на сградата и целени 

резултати: 

1/ Установяване на енергийните характеристики на сградата, по време на 

който се извършват дейности: анализ на съществуващото състояние и 

енергопотреблението; изготвяне на енергийни баланси, определяне на 

базовото енергопотребление, анализ на текущото и базовото енергийно 

потребление, определяне на видовете измервания, които е необходимо да се 

направят в сградата, за да се установят характеристиките по основното 

й предназначение към момента на обследването, както и 

експлоатационните параметри на техническите системи, потребяващи 

енергия;огледи и измервания за събиране на подробна информация за енерго 

преобразуващите процеси и системи; измервания за събиране на данни и 

подробна информация, необходима за инженерни изчисления на енергийните 

характеристики на ограждащите конструкции и елементи на сградата и 

за енергопреобразуващите процеси и системи; обработване и детайлизиран 

анализ на данните, събрани от измерванията в сградата, и 

систематизирането им по начин, позволяващ изчисляване на енергийните й 
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характеристики на сградата; анализ на съществуващата система за 

управление на енергопотреблението; изчисляване на енергийните 

характеристики на сградата и определяне на потенциала за тяхното 

подобряване; анализ на възможностите за оползотворяване на енергията 

от възобновяеми източници и определяне на дела на възобновяемата 

енергия в общия енергиен баланс на сградата. 

2/ Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 

сградата, както следва: изготвяне на списък от мерки с оценен 

енергоспестяващ ефект за повишаване на енергийната ефективност; 

определяне на годишния размер на енергоспестяването за всяка мярка, 

остойностяване на единични мерки, подреждане на мерките по показател 

„срок на откупуване”, формиране на пакети от енергоспестяващи мерки, 

определяне на годишния размер на енергоспестяването за всеки пакет с 

отчитане на взаимното влияние на отделните мерки в пакета, технико-

икономическа оценка на всеки от пакетите от мерки, определяне на класа 

на енергопотребление, съответстващ на изпълнението на всеки пакет, в 

т.ч. на инвестициите за неговото изпълнение; извъершване на сравнителен 

анализ на оценените пакети от мерки и определяне на икономически 

целесъобразния пакет от енергоспестяващи мерки за достигане на 

нормативно определения минимален клас на енергопотребление по скалата 

на класовете на енергопотребление за съответната категория сгради, към 

която сградата принадлежи по предназначение; избор на пакет от 

енергоспестяващи мерки, съгласуван с вьшожителя, вм основа на който ще 

бъде издаден сертификати за енергийни характеристики на сградата; 

анализ и оценка на количеството спестени емисии С02 в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност — 

оценката се извършва по потребна енергия и поотделно за всеки от 

разработените пакети с енергоспестяващи мерки. 

3/ Изготвяне на доклад за отразяване на резултатите от обследването, 

който съдържа: обща информация за историята на сградата и 

собствеността, местоположението и адреса, собствениците на сградата, 

лицето, отговорно за възлагане на обследването, неговата длъжност и 

данни за контакт; подробно описание на сградата, включително режими на 

обитаване, брой обитатели, конструкция, енергоснабдяване, информация за 

извършвани ремонти, когато е приложимо, история за извършени 

предходни обследвания и за изпълнени енергоспестяващи мерки; анализ и 

оценка на състоянието на енергийните им характеристики на сградните 

ограждащи конструкции и елементи; данни и доказателства за извършени 

измервания, анализ и оценка на енергийните характеристики при 

съществуващото състояние на системите за производство, пренос, 

потребление на енергия в количество и обем, съответстващи на 

сложността на системите и необходими за установяване на техническото 

им състояние и ефективност; енергиен баланс на сградата и базово 

енергопотребление за основните енергоносители; клас на 

енергопотребление вм основа на изчислената стойност на интегрирания 

енергиен показател „специфичен годишен разход на първична енергия” в 

kWh/m2 по базово енергопотребление; оценка на специфичните 

възможности за намаляване на разхода за енергия; описание с технико-

икономически анализ на пакетите от мерки за повишаване на енергийната 

ефективност; клас на енергопотребление вн основа на изчислената 
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стойност на интегрирания енергиен показател „специфичен годишен 

разход на първична енергия” в kWh/m2 в резултат от прилагането на всеки 

предложен пакет от енергоспестяващи мерки; сравнителен анализ на 

пакетите от енергоспестяващи мерки; анализ и оценка на годишното 

количество спестени емисии С02 в резултат на разработените пакети от 

мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата; заключение 

и препоръки. 

4/ Изготвяне на резюме за отразяване на резултатите от обследването, 

което съдържа информация за: общи идентификационни данни за 

сградата, вида собственост, данни за контакт сьс собственика, клас на 

енергопотребление, специфичен годишен разход на енергия в kWh/m2, 

основни геометрични характеристики, брой обитатели и брой етажи; 

идентификация на изпълнителя на обследването за енергийна 

ефективност; състоянието на сградата към момента на обследването; 

разпределение на потреблението на потребна енергия по видове горива и 

енергии и по видове системи, потребяващи енергия; базово 

енергопотребление и особености на енергийния баланс на сградата; клас на 

енергопотребление, съответстващ на базовото енергопотребление на 

сградата, и клас след изпълнение на пакета от енергоспестяващи мерки, вн 

основа на който е издаден сертификатът за енергийни характеристики; 

предлаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност, включени 

в избрания пакет за изпълнение в сградата; основни параметри на технико-

икономическия анализ на мерките за енергоспестяване; консултантите по 

енергийна ефективност, извършили обследването (име и фамилия, 

специалност), дата на изготвяне на резюмето. 

 Технически и документален инструментариум, който осигурява подробна 

информация за начините и средствата, чрез които ще се постигне 

планираният общ резултат:  

 Организация и план за изпълнение на услугите: 

o  Организация на работа на екипа и комуникации помежду им: 

участникът е представил предвижданията си в таблица, която 

представя информация за екип (по отделните части: проектант по 

част „Архитектурна“,проектант по част „Конструктивна“, 

проектант по част „ВиК“, проектант по част „Електро“, 

проектант по част „ОиВ“, инженер по част „Пожарна 

безопасност“, технически контрол по част „Конструктивна“, 

електроинженер, инженер „ОиВ“, строителен инженер- енергийно 

обследване), задължения на всеки експерт, отговорностите му, 

допълнителни отговорности, комуникация в екипа и контрол. 

o Описание на последователността за изпълнение на отделните 

дейности в дни: 

 Изготвяне на обследване за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - т. 5, 

ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и 

изготвяне на технически паспорт на многофамилна жилищна 

сграда: 

1. Получаване на всички документи, с които разполага 

възложителя и запознаване с тях. 

Ангажирани: целият екип за изпълнение на поръчката  

Срок - 1 календарен ден. 
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2. При наличие на одобрен проект, проектант-архитект 

предварително изчертава архитектурна подложка, необходима за 

нанасяне на констатациите от подробния оглед и заснемане на всеки 

един от имотите. Предварително се дигитализират (пречертават) 

архитектурните проекти на всички видове панелни сгради и 

ЕПЖС(поради точа че участникът ги има като номенклатура). 

Посредством собствения си лицензиран софтуер за триизмерно 

конструктивно моделиране TOWER 5,  собствения си лицензиран 

софтуер за изчертаване Autocad 2007 и  ArmCad, участникът е набрал 

тримерни конструктивни модели.  Върху тази подложка се 

отразяват всички изменения, които собствениците са направили във 

времето. Ако няма запазен проект, предвид типовото изпълнение на 

този вид сгради, се подхожда към архитектурно заснемане на 

сградата, като за подложка се ползва информация от сходни сгради, 

които сме правили. Пълното архитектурно заснемане включва 

установяване на геометрични размери в план и по височина, разрези и 

фасади. Получава се информация за площи и обеми (застроена площ, 

разгъната застроена площ, застроен обем, полезен обем); височина (в 

метри и брой етажи - надземни, полуподземни и подземни); 

инсталационна и технологична осигуреност - сградни отклонения, 

сградни инсталации, съоръжения, системи за безопасност. 

Ангажиран проектант-архитект и 3 чертожника. Срок - 2 

календарни дни, започва да тече едновременно със срока по т. 1. 

3. Приобектово заснемане (полева дейност) в гр.Смолян 

/контролно архитектурно заснемане/ 

Ангажирани проектант-архитект и 1 чертожник. 

Срок - 2 календарни дни, тече след срока по т.2. 

4. Архитектурно изчертаване на сградите. 

Ангажирани проектант-архитект и 3 чертожника. 

Срок - 5 календарни дни, тече след срока по т.З. 

5. Извършване на конструктивно обследване на сградите: 

5.1. Извършване на външен оглед от конструктор за установяване 

на видими пукнатини, деформации, провисвания, отклонения от 

геометричната форма на конструктивни елементи, обрушвания и др. 

Външният оглед е необходим за установяване на степента на 

защита на конструкцията с ограждащи елементи. 

Ангажиран проектант-конструктор. 

5.2. Снабдяване и осигуряване на конструктивни проекти за 

установяване на наличие и тип на конструкция.  

Ангажиран проектант - конструктор 

5.3. При липса на конструктивни чертежи и невъзможност за 

установяване вида на конструкцията на база на външен оглед, се 

пристъпва към установяване на наличие или липса на конструктивни 

елементи по безразрушителен метод с помощта на съответна 

апаратура. 

Извършва се с тарирани уреди. 

Практикуваме по следния начин: В присъствие на представител на 

общината и на етажната собственост, проектантът конструктор 

прострелва бетонови повърхности на точно определени места по 

вертикалните носещи конструкции (стени и колони) и 
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междуетажните подови конструкции (плочи). Правим и снимков 

материал като доказателство за извършеното изпитване. С 

профометъра на Proseq установяваме наличие на армировка, 

дълбочина на залагане, диаметър, разстояние между прътите и 

проверяваме връзките при сглобяемите конструкции. Особено 

внимание обръщаме на замонолитването на връзките. Там ги 

прострелваме допълнително. Имали сме случай при който 

армировката е налична, но бетоновата смес при замонолитването не 

е със същите якостни характеристики. 

5.4. Установяване на типа и състоянието на фундаментната 

конструкция: при необходимост се извършват контролни разкривания 

и прокопавания в контактната зона на сутерена с външната среда. 

Обикновено това не се налага, а се прави само при установени 

неравномерни слягания или пропадане породени от частични 

овлажнявания или в резултат от земетресения. 

Ангажирани: проектант - конструктор, представител на етажната 

собственост, поканен да присъства представител на общината. 

Срок - 2 календарни дни, тече след срока по т.4. 

6. Командироване на място за извършване на външен оглед на 

място и установяване на фактическото състояние на инсталациите 

на обектите на проектантите по специалности „Електро”, „ВиК”, 

„ОВК” и инженер „Пожарна безопасност”. Ангажирани: 

проектанти по специалности „Електро”, „ВиК”, „ОВК”, както и 

инженер „Пожарна безопасност”. 

Срок - 2 календарни дни, тече след срока по т.4. 

7. Измерване физичните фактори на работната среда в сградата 

/проникващ шум/ от акредитирана лаборатория. Останалите 

фактори (микроклимат, осветеност и влажност) подлежат на 

контрол от страна на РЗИ само когато в сградата има стопански 

обекти (офиси, магазини и др. подобни) и ги измерваме в тези случаи. 

При установяване, че са нарушени изискванията на нормата за 

пределно-допустим Шум, се предписват проектиране на 

шумоизолационна защита или ремонт и/или подмяна на електромотор 

или автоматика. Стандартно съществуващите електромотори са 

енергоемки и е добре да се заменят с енергоспестяващи. 

Ангажирана акредитирана лаборатория. 

Срок - 2 календарни дни, започва да тече след срока по т.4. 

8. Извършване на измервания от акредитирана лаборатория на: - 

заземление на главното ел.табло. 

- заземление на мълниезащитна инсталация. Главното ел.табло е 

достъпно и заземлението го измерваме безпрепятствено. 

Заземлението на мълниезащитната инсталация измерваме по следния 

начин. При наличие на небетониран или неасвалтиран участък 

забиваме две алуминиеви колчета свързани с измевателния уред чрез 

проводници и трети проводник, свързан към мълниеприемника и 

правим измерванията. 

Извършва се от акредитирана лаборатория. 

Срок - 2 календарни дни, започва да тече след срока по т.4. 

9. Изготвяне на протоколи от резултатите от измерванията по 

т.7 и 8 Извършва се от акредитирана лаборатория. 
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Срок - 2 календарни дни, тече след срока по т.7 и 8. 

10. Обработка на конструктивните резултати и изготвяне на 

конструктивна експертиза на всяка сграда. Със собствен 

конструкторски софтуер - TOWER 5, моделираме конструкцията на 

сградата, натоварваме я с експлоатационните постоянни и временни 

товари и в комбинация с особените въздействия (земетръс) правим 

изчисления за доказване на съответствието с нормативните 

изисквания към момента на построяването. Експертизата ще 

съдържа информация за вида на строителната система, типа на 

конструкцията, носимоспособността, сеизмичната устойчивост, 

границите (степента) на пожароустойчивост (огнеустойчивост) и 

дълготрайността на строежа. Работа на техническия контрол 

.Конструктивна” - проверка на работата на проектанта по част 

„Конструктивна”. 

Ангажиран проектант-конструктор. 

Срок - 4 календарни дни, тече след срока по т.5. 

11. Част „Пожарна безопасност”. Противопожарното обследване 

на всяка сграда се извършват в следната последователност: 

11.1. Оглед и определяне степента на пожарна опасност на 

сградата и помещения. 

11.2. Изготвяне на доклад /протокол/ за установените съответствия 

/несъответствия/ и даване на предписания и мерки за отстраняване 

на евентуално констатираните нарушения, съгласно изискванията на 

Наредба N: 1з-1971, даващи информация за: 

- Клас на функционална пожарна опасност 

- Степен на огнеустойчивост на сградата и конструктивните и 

елементи (действителна и необходима). 

- Пътища за евакуация - коридори, изходи, врати, отделяне на 

етажите и стълбищните клетки, брой и разположение, осветеност - 

(действителна и необходима). 

- Ел.инсталации, евакуационно осветление, денонощни ел 

консуматори (действителни и необходими) по Наредба 1з- 1971. 

- Отопление - вид (съществуващо и необходимо). 

- Функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за 

първоначално пожарогасене и съгласно Наредба N:h-1971. 

11.3. Обследване на възможността за изготвяне на сертификат за 

съответствие с нормите и изискванията за пожарна безопасност. 

Ангажиран проектант -инженер по пожарна безопасност. v 

Срок - 4 календарни дни, тече след срока по т.6. 

12. Съставяне на доклади за резултатите от обследването на 

всяка от сградите.  

Ангажирани проектанти - по всички части. 

Срок- 4 календарни дни, тече след срока по т. 6 

13. изготвяне на технически паспорт на всяка сграда. Паспортът 

съдържа необходимата информация съобразно действащата 

нормативна уредба, включително мерки за поддържане на строежа и 

срокове за извършване на ремонти и указания и инструкции за 

безопасна експлоатация на сградата. 

Ангажирани проектанти - по всички части. 

Срок - 4 календарни дни, тече след срока по т.12. 
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13. Предаване на изготвения технически паспорт на възложителя. 

След предаването на паспорта правим среща с представители на 

общината и на Етажната собственост за обсъждане на всички 

евентуални техни констатации, допълнения, препоръки и забележки. 

Срок - 1 календарен ден, тече във втората половина на последния ден 

от срока по т.12. 

14. Отстраняване на евентуални забележки от възложителя в 

поставен от възложителя срок. 

Ангажирани проектанти - по всички части към които има забележки. 

15. Предаване на техническия паспорт на възложителя. По искане 

на възложителя - внасяме за регистриране изготвения технически 

паспорт в Агенция по геодезия, картография и кадастър, както и пред 

главния архитект на общината. 

 Обследване за енергийна ефективност на сградите ще се извърши в 

следната последователност и мероприятия: 

1. Събиране на първична информация и запознаване с нея 

Получаване от възложителя и анализиране на други документи, с 

които разполага: енергийно обследване; данни за сертификати или 

документи, удостоверяващи сигурността и безопасната 

експлоатация на строежа, изискващи се от нормативни актове 

(номер, срок на валидност и др.), вкл. сертификат за енергийните 

характеристики, издаден за съществуващи сгради по реда 

наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). 

Ангажирани - всички специалисти. 

2. Посещение на място в гр. Смолян, за да се набави информация 

по отношение на брой, вид и качество на консуматорите на 

видовете енергия. Извършва се анализ на инсталациите в всяка 

сграда. Посредством огледи и геометрични измервания се 

установяват общите строителни характеристики на сградите, 

необходими при инженерните изчисления за съставяне на енергийния 

баланс на всяка от сградите. Извършва се експертна оценка на: 

топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на 

всяка от сградите; системите за отопление, осветление, БГВ и 

разни влияещи и "невлияещи уреди на сградата; 

енергопотреблението на сградата при съществуващото й състояние 

и режими на експлоатация и отопление; потенциала за 

енергоспестяване; възможните енергоспестяващи решения за 

достигане на нормативните изисквания за топлосъхранение и 

икономия на енергия; екологичния ефект от проекта. 

Ангажирани - всички специалисти. 

Срок - 2 календарни дни, тече едновременно със срока по т.5 и 6 на 

раздел I. 

3. Работа в офиса - извършване на анализ на съществуващото 

състояние на всяка от сградите, а именно: 

- топлотехническите характеристики на ограждащите 

елементи на сградата; 

- системите за топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация; 

- енергопотреблението на сградата при съществуващото й 

състояние и режим на експлоатация. 
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Ангажирани - всички специалисти. 

Срок - 2 календарни дни, тече след срока по т.2. 

4. Моделно изследване на всяка от сградите със софтуерен 

продукт. 

Ангажирани - всички специалисти. 

Срок - 2 календарни дни, тече след срока по т.З. 

5. Изготвяне на доклад за състоянието на всяка от сградите, 

резюме и сертификат за енергийна ефективност. 

Докладът за състоянието на сградата ще съдържа: подробно 

описание на сградата, вкл. режими на обитаване, конструкция и 

енергоснабдяване; анализ и оценка на състоянието на сградните 

ограждащи конструкции и елементи; анализ и оценка на 

съществуващото състояние на системите за пренос, разпределение 

и потребление на енергия; енергиен баланс на сградата и базова 

линия на енергопотребление за основните енергоносители; сравнение 

на показателите за специфичен разход на енергия с референтните; 

оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода за 

енергия; подробно описание с технико- икономически анализ на 

мерките за повишаване на енергийната ефективност; анализ и 

оценка на годишното количество спестени емисии С02 в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

информация за собственика и собствеността. Резюмето ще 

съдържа информация относно: адреса на сградата; 

идентификацията на изпълнителя; кратко описание на сградата; 

обща информация за енергопотреблението; базовата линия на 

енергопотреблението и специфичния разход на енергия на сградата; 

класа на енергопотребление на сградата; предлаганите мерки за 

повишаване на енергийната ефективност; информация за 

собственика и собствеността. 

Ангажирани - всички специалисти. 

Срок - 4 календарни дни, тече след срока по т.4. 

6. Предаване на извършената работа на възложителя. Извършва 

се едновременно с предаването на доклада за резултатите от 

обследването и техническия паспорт на сградата. 

Срок - 1 календарен ден, тече във втората половина на последния ден 

от срока по т.5. 

7. Отстраняване на евентуални забележки от възложителя в 

поставен от него срок. Ангажирани специалисти - по всички части. 

 Методология за изпълнение на поръчката: 

 Обследването за установяване на техническите характеристики на 

всяка от сградите ще се извърши, както следва: 

o Част „Архитектурна” - ще се извърши архитектурно заснемане, ако 

не е налична проектна документация. Ще се отразят всички промени 

по фасадите и в разпределенията, извършени по време на 

експлоатацията. Ще се отрази размерите и видът на дограмата. 

В рамките на заснемането, ще се извършат следните дейности: 

1. измерване на всички стени, отвори (прозорци и врати), нива и 

други елементи в помещенията на даден обект, на неговата 

височина, материали, конструкция. 

2. Събраните данни ще се изчертаят на компютър с лицензиран 
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софтуер.  

3. Ще се подготви точна подложка. Готовото архитектурно 

заснемане ще съдържа разпределения (планове) на всички етажи с 

дадени квадратури и материали в помещенията, разрези, фасади, 

обяснителна записка, характерни детайли и снимков материал. 

o Част „Конструктивна” - ще се извърши конструктивно обследване на 

сградите с уреди за безразрушително обследване, с което ще се 

докаже състоянието на носещата и сеизмичната устойчивост на 

конструкцията за достатъчно дълъг експлоатационен период - поне 

за 40 години. 

o Част „ВиК” - ще се обследват всички водопроводни и канализационни 

щрангове, отводняването на покрива, състоянието на 

противопожарните кранове и др. Ще се дадат предписания за 

привеждането на ВиК инсталациите в съответствие с действащите 

норми. 

o Част „Ел. инсталации” - ще се обследват вътрешните силнотокови и 

слаботокови инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни 

табла, звънчева и домофонна инсталация и др. Ще се обследва 

състоянието на мълниезащитната инсталация. Ще се извърши 

сравнение с действащите норми по време на построяването на 

сградата и с действащите в момента норми. Ще бъдат дадени 

предписания за привеждането на ел.инсталациите в съответствие с 

действащите норми. 

o Част „ОВК” - ще се обследва отоплителната инсталация, ако има 

изградена такава, състоянието на мрежите, типът и състоянието 

на абонатната станция. Ще се обследват и други топлоизточници и 

уреди за БГВ. Ще бъдат отразени извършените ремонтни работи по 

фасадите за частично полагане на топлоизолационна система - вид, 

размери и др. Ще се дадат предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

o Част „Пожарна безопасност” - ще се обследва сградата за пожарна 

опасност, състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има 

такава, пожарната опасност на асансьорната уредба, пътищата за 

евакуация. Ще бъдат дадени предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

o Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и 

инсталационните (ВиК, Електро- и ОВК) ще се извърши обследване на 

ограждащите конструкции и елементи на сградата и на използваните 

строителни продукти по отношение на защитата от шум на 

сградата. Ще се извърши сравнение с действащите норми по време на 

построяването на сградата и с действащите минимални изисквания 

за шумоизолиране на сградите. Ще бъдат дадени предписания за 

привеждане в съответствие с действащите норми и за обосновка на 

избраните строителни продукти. 

o Обследването ще завърши с приемане на доклада от възложителя. 

Съставяне на техническия паспорт - ще бъдат попълнени част А - 

„Основни характеристики на строежа“, част Б - „Мерки за 

поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“ и част 

В - "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" от паспорта.    

 В част А ще се впишат:  
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- раздел I "Идентификационни данни и параметри", който включва 

следните реквизити: населено място, община, област, кадастрален 

район, номер на поземления имот, вид (сграда или съоръжение), 

адрес, вид на собствеността, предназначение на строежа, 

категория на строежа; идентификатор на строежа от 

кадастралната карта (кадастралния план); адрес 

(местонахождение), година на построяване, извършени промени 

(строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията - 

реконструкция (в т.ч. пристрояване,надстрояване), основно 

обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението, година 

на извършване на промените, опис на наличните документи, вкл. и 

за извършените промени: разрешения за строеж и за въвеждане в 

експлоатация, проектна документация, протоколи по време на 

строителството, констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, 

окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ на лицето, упражняващо 

строителен надзор, удостоверение за търпимост на строежа и 

други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа;  

- раздел II- площи и обеми (застроена площ, разгъната застроена 

площ, застроен обем, полезен обем); височина (в метри и брой 

етажи - надземни, полуподземни и подземни); инсталационна и 

технологична осигуреност - сградни отклонения, сградни 

инсталации, съоръжения, системи за безопасност и др;  

- раздел III "Основни технически характеристики", който включва 

следните реквизити: технически показатели и параметри, чрез 

които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 

ЗУТ към конкретната сграда или строително съоръжение, 

изразени чрез еталонни нормативни стойности (от действащите 

нормативни актове към датата на въвеждане в експлоатация), 

и/или описание относно: вида на строителната система, типа на 

конструкцията, носимоспособността, сеизмичната устойчивост, 

границите (степента) на пожароустойчивост (огнеустойчивост) и 

дълготрайността на строежа, санитарно-хигиенните изисквания и 

околната среда (осветеност, качество на въздуха, водоснабдяване, 

канализация, оползотворяване на твърди отпадъци, санитарно-

защитни зони, сервитутни зони и др.), граничните стойности на 

нивото на шум в околната среда, в помещения на сгради, 

еквивалентните нива на шума от автомобилния, железопътния и 

въздушния транспорт и др., стойността на интегрираната 

енергийна характеристика на сградата и референтната й 

стойност, изразени като специфичен годишен разход на 

първична/потребена енергия в kWh/m2, стойността на енергийната 

характеристика на промишлените системи, показателите за 

разход на енергия, характеризиращи процесите на 

енергопреобразуване и/или енергопотреблението в промишлените 

системи като съвкупност от производствени сгради, съоръжения, 

технологии и спомагателни стопанства, включени в определено 

производство, елементи на осигурената достъпна среда, 

изисквания за опазване на защитени зони, на защитени територии 

и на недвижими културни ценности, изисквания за защита при 

бедствия и аварии и за физическа защита на строежите и др.;  



 

 

38 

- раздел IV "Сертификати", който съдържа: данни за сертификати 

или документи, удостоверяващи сигурността и безопасната 

експлоатация на строежа, изискващи се от нормативни актове 

(номер, срок на валидност и др.), вкл. сертификат за проектни 

енергийни характеристики за нови сгради и/или сертификат за 

енергийните характеристики, издаден за съществуващи сгради по 

реда на наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната 

ефективност (ЗЕЕ), сертификат за пожарна безопасност, 

декларации за съответствие на строителни продукти, 

сертификати на основните строителни продукти, в т.ч. стомана и 

др., паспорти на техническото оборудване и др.;  

- раздел V "Данни за собственика и за лицата, съставили или 

актуализирали техническия паспорт", който съдържа: данни за 

собственика; данни и удостоверение на консултанта, в т.ч. за 

наетите от него физически лица, номер и срок на валидност на 

удостоверението; данни и удостоверения за придобита пълна 

проектантска правоспособност, данни за техническия ръководител 

за строежите от пета категория; данни и удостоверения за 

лицата, извършили обследване и съставили техническия паспорт на 

строежа.  

 В част Б ще се впишат:  

- резултати от извършени обследвания и необходимост от 

извършване на основно обновяване, реконструкция, основен ремонт 

и други промени; 

- необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на 

строежа и график за изпълнение на неотложните мерки; 

- данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, 

преустройство и реконструкция на строежа;  

- срокове за извършване на основни и текущи ремонти на отделни 

конструкции и елементи на строежа. 

 В част В ще се впишат:  

- съхраняване на целостта на строителната конструкция - 

недопускане на повреди или умишлени нарушения (разбиване на 

отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) на 

носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи и др.; 

- недопускане на нерегламентирана промяна в предназначението на 

строежа, която води до превишаване на проектните 

експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез 

надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата 

и съоръжението;  

- спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, 

защита от шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от: 

подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива или 

фасадата и др.;  

- нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, 

мрежите и системите;  

- поддържане в експлоатационна годност на пътническите и 

товарните асансьори, подвижните платформи, подемниците и др.; 

- правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена 

опасност.  
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 Обследване за енергийна ефективност на сградата: 

o Подготвителен етап които включва следните дейности:  оглед 

на сградата; събиране и обработка на първична информация за 

функционирането на сградата и разходите за енергия за 

представителен предходен период от време, както и проверка 

за изпълнение на възможностите, свързани с приложението 

на: 

1. децентрализирани системи за производство и 

потребление на енергия от възобновяеми източници; 

2. инсталации за комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия; 

3. инсталации за централно или локално отопление и 

охлаждане, както и на такива, конто изпяло или частично 

използват енергия от възобновяеми източници; 

4. термопомпи. 

o  Етап на установяване на енергийните характеристики на 

сградата, който включва следните дейности: анализ на 

съществуващото състояние и енергопотреблението; изготвяне 

на енергийни баланси, определяне на базовата линия на 

енергопотребление; огледи и измервания за събиране на 

подробна информация за енергопреобразуващите процеси и 

системи; обработване и детайлизиран анализ на данните; 

анализ на съществуващата схема за управление на 

енергопотреблението; определяне на енергийните 

характеристики на сградата и потенциала за тяхното 

подобряване; 

o Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност, който включва следните дейности: 

-  изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната 

ефективност; остойностяване на мерките, определяне на 

годишния размер на енергоспестяването, подреждане на 

мерките по показател "срок на откупуване"; формиране на 

пакети от мерки, определяне на годишния  размер на енерго 

спестяването  с отчитане на взаимно влияние на отделните 

мерки и технико-икономическа оценка на пакетите от мерки; 

- анализ и оценка на количеството спестени емисии С02 в 

резултат на разработените мерки за повишаване на 

енергийната ефективност; 

o Заключителен етап, който включва следните дейности: 

изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите 

от обследването на сградата. Като резултат от 

обследването за енергийна ефективност ще бъдат предписани 

необходимите енергоспестяващи мерки за постигане на 

съответствие с изискванията за енергийна ефективност 

съгласно разпоредбите на раздел II "Обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради" от ЗЕЕ и при 

условията и по реда, определени от Наредба № 16-1594 от 

13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спястявания на сгради. 

В съответствие с изискванията на тази наредба докладът за 
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енергийното обследване ще представи формирани 

алтернативни пакети от мерки със съответстваща технико-

икономическа и екологична оценка. Ще бъдат спазени 

минималните изисквания при планиране, проектиране, 

изпълнение и поддържане на сградите по отношение на 

енергийните им характеристики, които са следните: да не 

представляват заплаха за хигиената или здравето на 

обитателите или на съседите и за опазването на околната 

среда, параметрите на микроклимата, да осигуряват нормите 

за топлинна среда (комфорт), осветеност, качество на 

въздуха, влага и шум; отоплителните, климатичните и 

вентилационните инсталации да са проектирани и изпълнени по 

такъв начин, че необходимото при експлоатацията количество 

енергия да е минимално; да са защитени със съответстваща на 

тяхното предназначение, местоположение и климатични 

условия топлинна и шумоизолация, както и от неприемливи 

въздействия от вибрации; да са енергоефективни, като 

разходват възможно най-малко енергия по време на тяхното 

изграждане, експлоатация и разрушаване. При изчисляването 

на специфичния годишен разход на първична енергия ще се 

включат: 

1) ориентацията, размерите и формата на сградата;  

2) характеристиките на сградните ограждащи 

конструкции, елементите и вътрешнит пространства, в 

т.ч.: топлинни, включително на вътрешните конструктивни 

елементи: топлинен капацитет, изолация, пасивно 

отопление, охлаждащи компоненти и топлинни мостове; 

въздухопропускливост; 

3) влагоустойчивостта и водонепропускливостта; 

4) системите за отопление и гореща вода за битови нужди, 

включително изолационните характеристики; 

5) климатичните инсталации; 

6) системите за вентилация; 

7) естественото осветление и осветителните инсталации; 

8) пасивните слънчеви системи и слънчевата защитя; 

9) естествената вентилация; 

10) външните климатични условия, в т.ч. разположението и 

изложението на сградата и вътрешните климатични 

условия; 

11) вътрешните енергийни товари. 

 Анализ на възможните проблеми и ограничения, които биха могли да 

възникнат при изготвянето на обследванията и паспортизацията и начина, 

по който те биха били адресирани, както и необходимите изходни данни, 

които Възложителят трябва да предостави: 

 При липса на налична първоначално одобрена проектна документация, 

води до две предпоставки: 

1. В процеса на обследването, ако се установят индивидуални 

инвестиционни намерения за основен ремонт, преустройство или 

промяна на предназначение на съществуващите имоти се тръгва в 

процедура по възстановяване на изгубени строителни книжа по реда 
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на чл.145, ал.5 от ЗУТ. 

2. При липса на индивидуални инвестиционни намерения за основен 

ремонт, преустройство или промяна на предназначение на 

съществуващите имоти е достатъчно декларация от страна на 

общинската администрация за наличие на разрешение за строеж, 

разрешение за ползване или документ доказващ законност за 

обследваната сграда. 

- Друг важен момент при първоначалното събиране на 

информацията е предоставяне на документи за собственост от 

всички собственици на самостоятелни обекти в сградата.  

- Риск от отсъствие на собственик или недопускане от 

собственик за извършване на оглед в частната му собственост.  

 Необходимите изходни данни, които Възложителят трябва да 

предостави за всяка сграда, според участника.  

 Посочване на спецификите на съдържанието (текстово и графично) на 

отделните типове обследвания и документи; 

 1/ Архитектурно заснемане: представя се на хартиен носител в 5 

оригинални екземпляра, съдържащ текстова информация обяснителна 

записка с установяване на геометрични размери в план и по височина, 

разрези и фасади. Получава се информация за площи и обеми (застроена 

площ, разгъната застроена площ, застроен обем, полезен обем); височина 

(в метри и брой етажи - надземни, полуподземни и подземни); 

инсталационна и технологична осигуреност - сградни отклонения, 

сградни инсталации, съоръжения, системи за безопасност. Представя се 

и на магнитен/оптичен носител CD в 2 /два/ броя, софтуерна 

съвместимост Microsoft Office 2007, Auto Desk AutoCAD 10 или 

еквивалентно. Документацията да съдържа: ситуация М: 1:500; 

разпределения М:1:50; план на покрива М: 1:50; вертикални разрези 

М:1:50; фасади М: 1:100. 

 2/ Конструктивно обследване: представя се на хартиен носител в 3 

оригинални екземпляра, съдържащ текстова информация - доклад за вида 

и състоянието на конструкцията, технологията на изпълнение. 

Представят се 3 отделни папки с резултатите от прострелване на 

бетони и установяване на наличието, вида и размерите на армировките, 

както и дебелината на бетоновото покритие, състоянието на 

дюбелните връзки. Представят се 3 отделни папки с моделирана 

тримерна конструктивна схема с подробни статико-динамически 

изчисления и резултати. Представя се и на магнитен/оптичен носител 

CD в 2 екземпляра във файлови формати DWG, PDF и TWR (TOWER - 

лицензиран собствен, закупен конструкторски софтуер за ЗОмоделиране), 

в софтуерна съвместимост Microsoft Office 2007, Auto Desk AutoCAD 10 

или еквивалентно. 

 3/ Технически паспорт: представя се текстуална информация на хартиен 

носител в 3 оригинални екземпляра и два екземпляра на магнитен/оптичен 

носител CD във файлов формат DOC и PDF. 

 4/ Енергийно обследване: представя се текстуална информация с 

графични схеми, диаграми и таблици на хартиен носител в 3 оригинални 

екземпляра на хартиен носител и 2 броя на електронен носител CD - 

Доклад от обследване за енергийна ефективност, вкл. Приложение № ЕО 

1, Сертификат за енергийните характеристики на обследваната сграда, 
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Резюме на Доклад от обследване за енергийна ефективност, Декларация 

за липса на обстоятелства по чл. 43 ал. 4 и 6 от ЗЕЕ, във файлови 

формати DOC, PDF и XLS.  

 Описание на спецификата по съгласуване, представяне и съхраняване на 

обследванията в съответните отговорни институции: 

 Обследванията: Архитектурно заснемане и Конструктивно обследване се 

представят на общинската администрация за съгласуване с 

придружително писмо и в приложение към него се прилагат 

обследванията. В деловодството се снабдяват с входящ номер и във всеки 

приемен ден представител на участника се свързва с лицето, при когото е 

разпределена преписката за уточняване на евентуални въпроси, проблеми 

и неясноти. Резултатите от обследванията се съхраняват в архива на 

общината и се съхраняват безсрочно в архива на „Мултиплекс 

Инженеринг“ ЕООД.  

 Технически паспорт. Внася се в общината посредством искане за 

регистрация, към което се прилага техническия паспорт в 2 екземпляра на 

хартиен носител и 1 екземпляр магнитен носител /диск/. В Агенцията по 

Кадастъра се внася на хартиен носител. Съхранява се в техните 

деловодства. 

 Сертификат за енергийните характеристики на обследваната сграда. 

Предава се на възложителя, като към него се прилага и декларация, че 

лицата, участвали в обследването, сертифицирането за енергийна 

ефективност, не са проектанти на сградата, строители и/или 

доставчици на машини, съоръжения и технологично оборудване; 

участници в експлоатацията на сградата; участници в изпълнението на 

енергоспестяващи мерки в сградата /декларацията е по чл.23, ал.4 от 

Закона за енергийната ефективност/. Подписва се и предавателно- 

приемателен протокол, с който възложителят се задължава в 

едномесечен срок да внесе документацията в АУЕР.  

  Комуникация при изпълнение на поръчката: участникът е разгледал процеса 

като е посочил и действия които ще предприеме, някои от които са: 

Създаване на система за административно управление на договора и 

Система за записи; Ефективна комуникация със съответните органи и 

заинтересовани страни и оповестяване на тази политика; Подчиненост и 

постоянен контакт на експертите с Ръководителя на екипа и официална 

схема на комуникация и др. Начините на комуникация ще бъдат договорени 

на първата работна среща с екипа на Възложителя и Сдружението на 

собствениците. При стартирането извършването на възложената работа, 

Ръководителят на екипа ще организира и координира среща с всички 

експерти. Участникът е описал подробно обхвата на тази среща.Принципи 

на комуникация между заинтерисованите лица.  

 План за управление на риска. 

 Управлението на риска – процесите които включва. 

o Определяне на факторите на влияние; 

o Идентифициране на риска;  

o Качествен анализ на риска; 

o Количествен анализ на риска; 

o Оценка на риска; 

o Описание на характеристиките на идентифицираните рискове, 

които могат да повлияят при изпълнение на предмета на 
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конкретния договор. 

o Качествен анализ на нивото на проявление на всеки от 

идентифицираните рискове по скалата ниско / средно / високо 

ниво. 

o Качественият анализ на риска; Методиката, предложена в 

настоящото изследване, се състои от следните стъпки: 

Определяне на рисковете и категоризацията им (регистър на 

рисковете); Оценка на значимостта на риска; Оценка на 

вероятността от настъпване на риска; Определяне на рисковете 

и категоризацията им; Първата стъпка при всеки анализ на риска 

е да се идентифицират всички свързани с проекта рискове, за да 

се състави списък (регистър на рисковете). Идентификацията на 

риска; разработват ефективни мерки за преодоляването му. 

o Оценка на значимостта на рисковете. 

o Категоризиране на  рисковете. 

o Оценка на вероятността от настъпване на риска, направени 

изводи, както относно вероятността за възникване, силата на 

ефекта от всеки един риск, така и относно мерките за 

предотвратяване или минимизиране на отрицателните ефекти. 

По време на изпълнение на работата може да възникне забавяне 

или спиране на строителството, предизвикано или спирано от 

различни рискове, участникът е представил в таблица, която 

съдържа информация за описание на характеристиките на 

идентифицираните рискове, ниво на проявление на всеки от 

идентифицираните рискове по скалата ниско/средно/високо ниво; 

описание на плановете за реакция при възникване на всеки от 

идентифицираните рискове според метода за реакция – за 

предотвратяване, ограничаване и приемане на рисковете; 

описание на механизмите за наблюдение и контрол на 

идентифицираните рискове през целия период на изпълнението на 

предмета на договора. Разгледаните от участника рискове са 

както следва; лошо и неефективно сътрудничество и 

взаймодействие между всички страни; недостатъчна подкрепа 

от страна на Възложителя или сдружението на собствениците; 

недостатъчна подкрепа от страна на други органи на 

държавната власт за осигуряване на изходни данни; негативна 

реакция от страна на местното население; при възникване на 

форсмажорни обстоятелства; при липса на информация.  

Участникът е  разгледал и други рискове: липсата на налична 

първоначално одобрена проектна документация, разгледани са и 

предпоставките които водят до това; при първоначалното 

събиране на информацията - предоставяне на документи за 

собственост от всички собственици на самостоятелни обекти в 

сградата- рискове; Риск от отсъствие на собственик или 

недопускане от собственик за извършване на оглед в частната му 

собственост. Необходимите изходни данни, които Възложителят 

трябва да предостави – рискове. 

o Участникът е разгледал -времеви рискове, имащи за пряка и 

непосредствена последица невъзможността за изпълнение на 

поръчката: Риск от закъснение началото на започване 
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изпълнението на дейностите по конкретен обект. Риск от 

закъснение за окончателно приключване на дейностите по 

конкретен обект. Риск, свързан с трудности с използваната от 

изпълнителя техника. Риск, свързан с използваните от 

изпълнителя човешки ресурси. Риск свързан с организацията на 

изпълнение. Риск, свързан с промяна на законодателството. Риск 

от липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна 

на Възложителя. Риск от отказ за съдействие от страна на 

собствениците на индивидуални обекти в сградата.При 

закъснение поради необичайно благоприятни климатични условия 

по време на работа.   

o При недобра комуникация и координация между екипа на 

възложителя и този на изпълнителя. 

o Компетентните власти не дават на време необходимите изходни 

данни. 

o Противоречиви и некоректни данни и документи подавани от 

сдружението на собствениците и/или трети лица. 

o При изпълнение на проекта е възможна негативна реакция и 

настроение от страна на живущите.  

o Неинформиране на възложителя за всички потенциални проблеми, 

които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на 

дейностите. 

 класификация на дейностите по координация и сътрудничество 

между заинтересованите страни в рамките на проекта: 

- рискове, произтичащи от изпълнителя на обществената 

поръчка (липса на адекватна организация с оглед 

дейностите по координация и сътрудничество между 

заинтересованите страни в рамките на проекта);  

- рискове, произтичащи от възложителя на обществената 

поръчка, респективно Сдружението на собствениците 

(несъздаване на подходяща организация с оглед дейностите 

по координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на проекта); 

 Идентификация на опасностите. 

 Определяне елементите на риска и степенната му. Стратегия за 

предотвратяване на настъпването. Стратегия за предотвратяване 

и/или намаляване на последиците. Дейности за контрол на 

изпълнението на предложените мерки. 

 Процеси по управление на риска:идентификация на опасностите;  

Иницииране; Изпълнение; Контролиране; Приключване. 

 Организация за здравословни и безопасни условия на труд и осигуряване на 

максимална сигурност на собствения персонал и други лица в хода на 

изпълнение на поръчката. 

 План за управление на качеството на изпълнение на обществената поръчка: 

Участникът (всеки от съдружниците) притежава сертификати за 

управление на качеството ISO 9001:2015. Контрол върху качеството на 

извършената услуга ще се упражнява от всеки от експертите, съобразно 

своята специалност и ниво на компетентност; контрол по отношение на 

качеството в хода на извършената работа упражняват и представители на 

Възложителя.  
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 Линеен график. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

Във встъпителната част на описанието си участникът е представил предмета и целите 

на обществената поръчка съгласно техническото задание на възложителя, след което 

е описал предвижданията си за ресурсната обезпеченост, като е представен състав на 

екипа, с който ще се изпълни предмета на обществената поръчка, ведно с работен 

график за екипа, при описание на дейностите в обхвата на обществената поръчка 

участникът е представил в табличен вид конкретните задължения на предвидените 

експерти от екипа.  

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките 

ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка 

съдържа несъответствия/противоречия по отношение на етапите на изпълнение, 

видовете дейности и тяхната последователност съгласно техническото задание и 

приложенията към тях, по отношение на последователността и/или 

взаимозависимостта на процесите, както следва: 

- Съгласно изискванията на възложителя участникът следва да представи описание на 

дейностите в тяхната последователност и конкретни действия по изпълнение и 

индикативен план-график за изпълнение на поръчката. План-графикът трябва да 

представя сроковете за действие. Освен това „Организацията за изпълнение и план-

графикът следва да обосновават предложените срокове за изпълнение на 

отделните дейности в обхвата на поръчката съгласно клаузите на проекта на 

договор.“ В случая в описателната част са представени конкретни действия за 

изпълнение на дейностите, включени в предмета на настоящата поръчка, а в план-

графикът е представено времето за изпълнението им. Така предвидените срокове за 

изпълнение на дейност 2 и дейност 3 противоречат на техническото задание и 

проекта на договор, тъй като и двете ще се изпълняват паралелно в периода от 10-ти 

до 19-ти ден. Констатираното несъответствие от страна на комисията се установява 

както от представения Линеен график, визуализиращ паралелното изпълнение на 

Дейност 2 и Дейност 3, така и от представеното описание на последователността за 

изпълнение на отделните дейности в дни. Описанието на последователността за 

изпълнение на отделните дейности разграничава изпълнението на предмета на 

обществената поръчка на два раздела: Раздел първи: Изготвяне на обследване за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, 

ал.1, т.1-т.5, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на 

технически паспорт на многофамилна жилищна сграда, описани са отделните 

дейности в дни, като на стр. 20 от офертата е предвидено, че след дейността по 

„архитектурно изчертаване“ започва изпълнението на дейността по „конструктивно 

обследване на сгради“; и Раздел втори: Обследване за енергийна ефективност на 

сградите, като на стр. 25 от офертата е записано, че посещението на място в гр. 

Смолян за набавяне на информация по отношение на брой, вид и качество на 

консуматорите на видовете енергия, което се осъществява за срок от 2 календарни 

дни и която дейност е част от обследването за енергийната ефективност, се 

осъществява едновременно с дейности по конструктивно обследване и външен оглед 

за отделните части на обследването. Съгласно документацията за участие 

Възложителят не е предвидил възможност за паралелно изпълнение на дейностите, 

напротив на стр. 2 от техническото задание изрично е посочено, че „Започването на 
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изпълнението на всяка дейност е обусловено от приемането на изпълнението на 

предходната“. В чл. 5 от одобрения проект на договор също са разписани сроковете 

за изпълнение на отделните дейности и видно от същия изпълнението следва да е 

последователно, а не паралелно. Освен това възложителят ясно е разписал 

последователността на изпълнение на дейностите:  Дейност 1: Извършване на 

архитектурни заснемания; Дейност 2: Изготвяне на обследвания за енергийна 

ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с 

нормативните изисквания за енергийна ефективност и Дейност 3: Изготвяне на 

обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на технически паспорти 

съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ. Започването на изпълнението на всяка дейност е 

обусловено от приемането на изпълнението на предходната. Предвижданата от 

участника организация за изпълнение изключва възможността да се спази това 

изискване. 

- Освен това план-графикът не отразява оферираните от участникът срокове за 

изпълнение в съответствие с проекта на договор по отношение на Дейност 2 и 

Дейност 3. Видно от техническото предложение, участникът е оферирал срок за 

изпълнение на Дейност 1 – 9 дни, за Дейност 2 – 9 дни и за Дейност 3 – 9 дни, т.е. 

общо мин. 27 дни, а графикът представя общ срок за изпълнение на всички дейности 

в рамките на 19 дни. Като по- конкретно: за дейност 1 в графика е отразено, че ще се 

изпълнява за 9 календарни дни, предвидена е като първа за изпълнение дейност и по 

време на нейното изпълнение не се предвижда да се предприемат действия по 

изпълнение на някоя от другите две дейности, които обстоятелства напълно 

кореспондират с предложения от участника срок. Несъответствие обаче е налице 

между оферираните срокове от участника за дейност 2 и дейност 3, които съгласно 

предложението на участника ще се извършват за общо 18 дни (всяка за по 9 дни), а на 

представения график същите са визуализирани, че ще се изпълнят за общо 10 дни, 

като дейности, чието изпълнение е предвидено да е паралелно.  

Налице са и други несъответствия с изискванията на възложителя, като в 

предложението се съдържат предвиждания, които са неприложими към настоящата 

поръчка като например: 

- на стр. 10 от офертата на участника е записано, че изпълнението на предмета на 

обществената поръчка започва с получаване на възлагателно писмо - В техническото 

задание и документацията за настоящата обществена поръчка е определен нейния 

обхват, като и в проекта на договор не се предвижда възлагане на дейности чрез 

възлагателни писма. Напротив дейностите са ясно разписани като обхват, 

последователност на изпълнение и началният момент, от който започва да тече 

срокът за изпълнение на всяка дейност. 

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  

да  отговаря  на  предварително  обявените  условия  на  възложителя,  както  и  че  не  

е изпълнил  задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  

обявените  от възложителя  условия. При  констатираното несъответствие в 

техническото предложение се препятства възможността за допускане на офертата, 

тъй като тя не съдържа в себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на 

възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 
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1.3. 

 

„ГЕОДЕТ“ ЕООД 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложениe, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото  задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец 2, Декларация за съгласие 

с клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец 3, 

Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Oбразец 4 и 

Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд, изготвена съгласно Образец 5, като поради неприложимостта му не е 

представен документ за упълномощаване. 

Оферта по същество: 
 Срок за извършване на архитектурните заснемания на многофамилните жилищни 

сгради в обхвата на обособената позиция: 4 /словом четири/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в обхвата на 

обособената позиция: 5 /словом пет/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на техническите паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ на 

многофамилните жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 5 /словом 

пет/ календарни дни. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 
 Общи положения: нормативна уредба. 

 Изисквания на финансиращата програма: 

 Целеви групи. 

 Допустими дейности за финансиране: 

o Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, 

които са предписани като задължителни за сградата в техническото 

обследване: Техническият паспорт на съществуваща жилищна сграда 

се извършва след проведено обследване за установяване на 

техническите й характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, 

ал. 1 - 3 от ЗУТ и включва- съставяне на информационна база данни за 

нормативните (проектните) стойности на техническите 

характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със 

съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ, в т.ч. оценка за 

сеизмичната осигуреност на строежа; установяване на 

действителните технически характеристики на строежа по 

разделите на част А от техническия паспорт; анализ на 

действителните технически характеристики на строежа и оценка на  

съответствието им с нормативните стойности, определени в т. 1; 

разработване на мерки; съставяне на доклад за резултатите от 

обследването. Минималната информация, която е необходима за 
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оценката на сеизмичната осигуреност на строежа, е дадена в 

приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за 

проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. 

Обследването на строежите се извършва от екип от проектанти от 

различни специалности с пълна проектантска правоспособност, като в 

състава им се включват физическо лице, упражняващ технически 

контрол по част „Конструктивна“. 

 Препоръчително съдържание на конструктивните обследвания 

(съгласно разработена от КИИП "Методика за единните 

критерии за обследване за съществуващи сгради, съоръжения и 

инсталации"). 

1. Запознаване и анализиране на наличната проектна 

документация за носещата конструкция на сградата - 

идентифициране на конструктивната система, 

идентифициране на типа на фундиране, анализиране на 

наличната информация относно хидрогеоложките условия на 

фундиране на обследвания обект, и др. 

2. Извършване на конструктивно заснемане /при необходимост/, 

технически оглед, визуално. 

3. Събиране на информация относно общите геометрични 

размери на носещата конструкция - междуетажни височини, 

конструктивни междуосия, наличие на дилатационни фуги и 

др. 

4. Установяване на основните размери на напречните сечения на 

главните конструктивни те елементи от сградата и 

сравняване с тези от проекта по част „Конструкции“, ако 

има налична проектна документация. 

5. Установяване на якостните и деформационните свойства на 

вложените в конструкциите материали в главните елементи 

на конструкцията (бетон, армировка, стомана и др.). 

6. Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. При 

наличие на такива се извършва инструментално обследване и 

документиране на наличните дефекти, пукнатини и повреди в 

елементите на конструкцията на сградата, участъци с 

открита армировка, промени в структурата на бетона или 

стоманата, недопустими деформации и провисвания на 

отделни елементи и др., свързани с досегашния 

експлоатационен период. Установяване на състоянието на 

характерни дюбелни съединения - уплътняващ състав, наличие 

на корозия по носещите пръти, състояние на ел. заварките - 

параметри и обработка, брой и вид на носещите пръти в 

дадено дюбелно съединение. 

7. Конструктивна оценка на сградата: 

a. Систематизиране на информацията относно нормите и 

критериите на проектиране, използвани при първоначално 

проектиране на носещата конструкция на сградата и/или при 

извършване на промени или интервенции в конструкцията по 

време на досегашния период. 

b. Установяване на типа и значимостта на минали 

конструктивни повреди, включително и проведени ремонтни 
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дейности. 

c. Установяване на извършвани преустройства в партерните 

етажи и засегнати ли са носещи конструктивни елементи. 

d. Проверка на носещата способност и сеизмична осигуреност 

на ЕПЖС секцията и на характерни елементи на 

конструкцията при отчитане актуалните характеристики на 

вложените материали. 

8. Обобщени резултати за конструктивната оценка на 

сградата и основни препоръки за привеждането й в 

съответствие с изискванията на съвременните нормативни 

актове.  

9. Заключение за съотношението между действителната 

носеща способност и антисеизмичната устойчивост, 

очакваните въздействия при бъдещата й експлоатация.  

Обследванията на сградите за установяване на техническите 

им характеристики ще се извършват по безразрушителен 

метод, съгласно разработената от КИИП "Методика за 

единните критерии за обследване за съществуващи сгради, 

съоръжения и инсталации". 

 Обхват на техническото обследване приложим за целите на 

Програмата. Обследването за установяване на техническите 

характеристики на сградата следва да се извършва по части на 

инвестиционния проект, както следва: 

 Част „Архитектурна” - извършва се архитектурно 

заснемане, ако не е налична проектна документация. 

Отразяват се всички промени по фасадите и в 

разпределенията, извършени по време на 

експлоатацията. Отразяват се размерите и видът на 

дограмата. 

 Част „Конструктивна ” - изключително важна част, е 

която се цели доказване на носещата и сеизмичната 

устойчивост на конструкцията за достатъчно дълъг 

експлоатационен период - поне 40 години. 

 Част „ВиК” - обследват се всички водопроводни и 

канализационни щрангове, отводняването на покрива, 

състоянието на противопожарните кранове и др. 

Извършва се сравнение с действащите норми по време 

на построяването на сградата и е действащите в 

момента норми. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие е действащите норми. 

 Част „Ел. инсталации” - обследват се вътрешните 

силнотокови и слаботокови инсталации, връзки, 

електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и 

домофонна инсталация и др. Обследва се състоянието 

на мълниезащитната инсталация. Извършва се 

сравнение е действащите норми по време на 

построяването на сградата и с действащите в 

момента норми. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие е действащите норми. 

 Част „ ОВК” - обследват се отоплителната 
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инсталация, ако има изградена такава, състоянието 

на мрежите, типът и състоянието на абонатната 

станция. Обследват се други топлоизточници и уреди 

за БГВ. Отразяват се извършените ремонтни работи 

по фасадите за частично полагане на 

топлоизолационна система - вид, размери и др. Дават 

се предписания за привеждане в съответствие е 

действащите норми. 

 Част „Пожарна безопасност" - обследват се сградата 

за пожарна опасност, състоянието на 

пожарогасителната инсталация, ако има такава, 

пожарната опасност на асансьорната уредба, 

пътищата за евакуация. Дават се предписания за 

привеждане в съответствие е действащите норми. 

 Към всяка една от частите - архитектурна, 

конструктивна и инсталационните (ВиК, Електро- и 

ОВК) се извършава обследване на ограждащите 

конструкции и елементи на сградата и на 

използваните строителни продукти по отношение на 

защитата от шум на сградата. Извършва се сравнение 

с действащите норми по време на построяването на 

сградата и е действащите минимални изисквания за 

шумоизолиране на сградите. Дават се предписания за 

привеждане в съответствие с действащите норми и за 

обосновка на избраните строителни продукти. 

o Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани 

като задължителни за сградата в обследването за енергийна 

ефективност: 

 По външните сградни ограждащи елементи: подмяна на 

дограма (прозорци, врати, витрини и др.); топлинно изолиране 

на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, 

подове и др.).  

 По системите за поддържане на микроклимата: основен 

ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на 

топлина/котелни стопанства или прилежащите им 

съоръжения, собственост на ССО, вкл. смяна на горивната 

база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект; 

изграждане на системи за оползотворяване на енергията от 

възобновяеми източници за енергийните потребности на 

сградата, ако това е технически възможно и икономически 

целесъобразно; ремонт или подмяна на амортизирани общи 

части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на 

сградата за повишаване на енергийната ефективност; 

реконструкция на вертикалната система за отопление в 

хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на 

разхода на топлина за всеки ССО в сградата; ремонт или 

подмяна на електрическата инсталация в общите части на 

сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в 

общите части; инсталиране на система за автоматично 

централизирано управление на топлоподаването при локални 
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източници, собственост на ССО; инсталиране на система за 

автоматизирано централизирано управление на осветлението в 

общите части на жилищната сграда; газифициране на сгради 

(монтиране на газов котел и присъединяване към градска 

газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до 

сградата;  мерки за повишаване на енергийната ефективност 

на асансьорите. 

 Минималните изисквания при планиране, проектиране, 

изпълнение и поддържане на сградите по отношение на 

енергийните им характеристики са следните: да не 

представляват заплаха за хигиената или здравето на 

обитателите или на съседите и за опазването на околната 

среда, параметрите на микроклимата да осигуряват нормите 

за топлинна среда (комфорт), осветеност, качество на 

въздуха, влага и шум; отоплителните, климатичните и 

вентилационните инсталации да са проектирани и изпълнени 

по такъв начин, че необходимото при експлоатацията 

количество енергия да минимално; да са защитени със 

съответстваща на тяхното предназначение, местоположение 

и климатични условия топлинна и шумоизолация, както и от 

нериемливи въздействия от вибрации; да са енергоефективни, 

като разходват възможно най-малко енергия по време на 

тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване; да са 

съобразени с възможностите за оползотворяване на 

слънчевата енергия и на енергията от други възобновяеми 

източници, когато е технически осъществимо и икономически 

целесъобразно. 

 Техническият показател, който се нормира в числова стойност 

за съответните нива на енергийна ефективност от скалата на 

класовете на енергопотребление, е интегрираният показател 

„специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2“. За 

различните предназначения на сградите този показател има 

различни нормативни числови граници за съответните нива на 

енергопотребление по скалата от А+ до G. Съответствието с 

изискването за енергийна ефективност се счита за изпълнено, 

когато стойността на специфичния годишен разход на 

първична енергия на сградата попада в диапазона на числовите 

граници на съответния енергиен клас, за който е определено 

нормативно изискване за принадлежност. Участникът е 

представил какво включва изчисляването на специфичния 

годишен разход на първична енергия. Посочените елементи 

участват задължително в енергийния баланс на сградата, 

определяйки я като интегрирана система, която разходва 

енергия при съответни климатични условия. Съответствието 

с изискванията за енергийна ефективност за целите на 

Програмата, се приема за изпълнено, когато интегрираният 

показател - специфичен годишен разход на първична енергия в 

kWh/m2 годишно, съответства най-малко на клас на 

енергопотребление „С”. 

o Извършване на обследвания за енергийна ефективност, вкл. оценка на 
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разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания 

на многофамилни жилищни сгради; Техническите норми за минимални 

изисквания към енергийните характеристики на сградите и сградните 

компоненти са разработени въз основа на ефективността на 

разходите съгласно изискванията на делегирания Регламент (ЕС) № 

244/2012 на Комисията от 16 януари 2012 г. Постигането на нивата на 

енергопотребление по скалата е свързано с прецизна оценка на 

инвестициите за подобряване на енергийната ефективност, които не 

трябва да надхвърлят приходите от осъщественото енергоспестяване 

и едновременно с целесъобразен срок на възвръщаемост на вложените 

средства. Такава оценка - за целесъобразността на инвестициите за 

енергоспестяване, включва оценка на пакети от енергоспестяващи 

мерки в различни комбинации и определяне на икономически най-  

изгодния пакет за достигане на минималното изискване - клас „С“ на 

енергопотребление в съществуваща жилищна сграда. 

 Техническите възможности включват: централизирано отопление, 

използващо биомаса или геотермална енергия; индивидуални 

съоръжения за изгаряне на биомаса с ефективност на 

преобразуването най-малко 85 на сто при жилищни и търговски 

сгради и 70 на сто при промишлени сгради; слънчеви топлинни 

инсталации; термопомпи и повърхностни геотермални системи и др. 

приложими технологии. 

 Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация, в 

зависимост от конкретното състояние на ограждащите елементи и 

системите за осигуряване на микроклимат, има за предмет: 

1. Идентификация на сградните ограждащи конструкции и 

елементи. 

2. Описание и идентифициране на системите за осигуряване на 

микроклимата. 

3. Измерване и изчисляване на енергийните характеристики, 

анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на 

енергия; 

4. Разработване на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност за ограждащите елементи на сградата - дограма, 

стени, подове и тавани; 

5. Технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на 

енергийната ефективност и на съотношението "разходи - ползи". 

6. Подмяна на осветителните тела. 

7. Оценка на спестените емисии С02 в резултат на прилагането 

на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

8. Анализ на възможностите за използване на енергия от 

възобновяеми източници. 

 Резултатите от обследването за енергийна ефективност се 

отразяват в доклад и резюме. Сертифицирането за енергийна 

ефективност удостоверява актуалното състояние на потребление 

на енергия в сградите, енергийните характеристики и 

съответствието им със скалата на класове на енергопотребление 

от наредбата по чл. 31, ал. 3 ЗЕЕ. 

 Участникът предвижда да изготви на база извършено архитектурно 

заснемане (дейност 1 от техническото задание на Възложителя) 
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o Подобряване достъпа за лица с увреждания. 

 Предложение за дейности, необходими за постигане целите на договора и на 

изискванията на техническата спецификация и на възложителя.  

 ЗАДАЧИ ПО ДЕЙНОСТ 1: Архитектурно заснемане, предлага се  

извършването на следните задачи (за всяка една от четирите сгради 

по Обособена позиция 1) представени в табличен вид: (дейността 

започва от датата на подписване на договора): Във връзка с 

виждането на участника за реализиране на основните дейности по 

проекта, са идентифицирани и следните варианти на практически 

казуси, които ще трябва да се анализират и отразят при изготвянето 

на документацията: 

- Поставена топлинна изолация с недостатъчна дебелина 

- Поставена топлинна изолация с достатъчна дебелина 

- Подменена дограма от стар тип - дървена слепена, метална, 

стара PVC 

- Подменена дограма от нов тип - дървена със стъклопакет, 

алуминиева с прекъснат термомост, PVC с коефициенти на 

топлопреминаване U=<2W/m2K 

- Остъклени балкони без поставена топлинна изолация с дограми 

от стар тип 

- Остъклени балкони без поставена топлинна изолация с дограми 

от нов тип 

- Остъклени балкони с поставена топлинна изолация с 

недостатъчна дебелина c дограми от стар тип 

- Остъклени балкони с поставена топлинна изолация с 

недостатъчна дебелина с дограми от нов тип 

- Остъклени балкони с поставена топлинна изолация с 

достатъчна дебелина с дограми от стар тип 

- Остъклени балкони с поставена топлинна изолация с 

достатъчна дебелина с дограми от нов тип 

- Общи части без поставена топлинна изолация 

- Общи части с поставена топлинна изолация с недостатъчна 

дебелина 

- Общи части с поставена топлинна изолация с достатъчна 

дебелина 

- Общи части със сменени дограми от стар тип 

- Общи части със сменени дограми от нов тип 

- Покрив с поставена топлинна и хидро изолация с недостатъчна 

дебелина 

- Покрив с поставена топлинна и хидро изолация с достатъчна 

дебелина 

- Желание на собствениците на апартаменти да реализират 

допълнителни СМР за тяхна сметка, но по време на изпълнение 

на проекта по енергийна ефективност (например вътрешно 

измазване и боядисване на балконите и др.) 

 Задача: Изчертаване на сградата 

 Задача- Спецификация на дограмите 

 Главна задача- Окомплектоване и разпечатване 

 Задача- Разпечатване 

 Задача - Окомплектоване 
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 Задача - Съгласуване 

 Задача - Предаване 

 ЗАДАЧИ ПО ДЕЙНОСТ 2: Изготвяне на обследване за енергийна 

ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с 

нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност 

предлагаме извършването на следните задачи (за всяка една от 

четирите сгради по Обособена позиция 1) представени в табличен 

вид: ДЕЙНОСТ 2: Осигуряване на информация за потреблението на 

енергийни ресурси по апартаменти (дейността започва от датата на 

подписване на приемо- предавателен протокол за изпълнено 

архитектурно заснемане): 

 Дейност ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ 

Главна задача 3. Изчисляване коефициентите на 

топлопреминаване 

Задача Външни стени 

Задача Външни дограми 

Задача Подове 

Задача Покриви 

Задача Еталон към годината на построяване 

Задача Еталон към момента на обследване 

Главна задача 4. Енергоснабдяване и консуматори 

Задача Енергиен микс на отопление 

Задача КПД на топлоснабдяването за отопление 

Задача Разход на смесена вода за битови нужди 

Задача КПД на топлоснабдяването за БГВ 

Главна задача 5. Анализ на енергопотреблението 

Задача Фактури за гориво, електрическа енергия и вода 

Задача Енергопотребление по месеци 

Задача Разпределение на потреблението 

Задача Корелации на потреблението 

Задача Референтен разход 

Главна задача III. Моделно изследване на сградата 

Задача Съставяне на модел на сградата в ENSI НС 

Задача Калибриране на модела 

Задача Изваждане на екрани за доклада 

Главна задача IV. Енергоспестяващи мерки (ЕСМ) 

Задача ЕСМ 1 — Топлинно изолиране на външни стени 

Задача ЕСМ 2 - Топлинно изолиране на покриви 

Задача ЕСМ 3 - Подмяна на външни дограми 

Задача Симулиране на енергоспестяващите мерки 

Задача Екологична оценка на мерките 

Задача Технико-икономическа оценка на мерките 

Главна задача V. Енергиен клас на сградата 

Главна задача Съставяне РЕЗЮМЕ към доклада 

Главна задача Съставяне на СЕРТИФИКАТ ЗА ЕНЕРГИЙНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Главна задача Съставяне на ДОКЛАДА 

Задача I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Задача П. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО 

Задача 1. Климатични данни за района и ориентация на 
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сградата 

Задача 2. Описание на сградата 

Подзадача Данни за обекта 

Подзадача Ситуационно разположение 

Подзадача Конструктивно описание 

Подзадача ВиК инсталация 

Подзадача Ел инсталация 

Подзадача Топлоснабдяване 

Подзадача Режим на обитаване 

Задача 3. Описание на ограждащите елементи 

Подзадача Външни стени 

Подзадача Външни дограми 

Подзадача Подове 

Подзадача Покриви 

Задача 4. Енергоснабдяване и консуматори 

Подзадача Отопление 

Подзадача Вентилация 

Подзадача Охлаждане 

Подзадача Битово горещо водоснабдяване 

Подзадача Осветление 

Подзадача Разни уреди, влияещи на баланса 

Подзадача Разни уреди, невлияещи на баланса 

Задача Добавяне на точки III - V 

Главна задача Съставяне на Декларация за липса на 

обстоятелства по чл.23 ал.4 от ЗЕЕ - Приложение 5 от Наредба 

№ 16-1594 от 13Л1.2013г. 

Главна задача Съставяне на Протокол по чл. 19 от Наредба № 

16-1594 - Приложение 4 

Главна задача Окомплектоване и разпечатване 

Задача Окомплектоване на финалната версия 

Задача Генериране на .pdf файлове за Възложителя + CD 

Задача Разпечатване 

Задача Окомплектоване 

Задача Съгласуване 

Задача Предаване 

 За да се постигнат целите на договора при извършване на 

обследванията ще се използва вътрешнофирмената система за 

управление на проекти и специализираната система за обследване и 

проектиране на съществуващи сгради. Участникът предвижда 

всички изчисления, включително ЕСМ да бъдат извършени по 

апартаменти.  При анализирането и предлагането на оптималният 

пакет ЕСМ ще бъдат отчетени вече изпълнените от 

собствениците мерки и няма да се предлагат дублиращи дейности. 

За общите части ще се подменят старите осветителни тела с 

нови енергоспестяващи с интелигентно управление. 

 ЗАДАЧИ ПО ДЕЙНОСТ 3: Изготвяне на обследвания за установяване 

на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, 

ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и на технически паспорт, предлагаме 

извършването на следните задачи (за всяка една от четирите сгради 

по Обособена позиция 1), представени в табличен вид:  
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ДЕЙНОСТ 3 ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ 

Главна задача Част Архитектура 

Задача Описание на състоянието 

Задача Необходими мерки за поддържане на безопасната 

експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните 

мерки 

Задача Данни и характеристики на изпълнените дейности по 

поддържане, преустройство и реконструкция на строежа 

Задача Срокове за извършване на основни ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

Задача Срокове за извършване на текущи ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

Задача Срокове за извършване на технически прегледи по 

отделните конструкции и елементи на строежа 

Главна задача Част Конструктивна 

Задача Описание на състоянието и мерки за привеждане към 

действащите норми 

Подзадача Запознаване и анализиране на наличната проектна 

документация за носещата конструкция на сградата 

Подзадача Извършване на конструктивно заснемане /при 

необходимост/, технически оглед, визуално 

Подзадача Събиране на информация относно общите геометрични 

размери на носещата конструкция 

Подзадача Установяване на основните размери на напречните 

сечения на главните конструктивни елементи от сградата и 

сравняване с тези от проекта по част Конструкции 

Подзадача Установяване на якостните и деформационните 

свойства на вложените в конструкциите материали в главните 

елементи на конструкцията 

Подзадача Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. 

При наличие на такива се извършва инструментално обследване и 

документиране на наличните дефекти 

Подзадача Конструктивна оценка на сградата 

Подзадача Обобщени резултати от конструктивната оценка на 

сградата и основни препоръки за привеждането й в съответствие с 

изискванията на съвременните нормативни актове 

Подзадача Заключение за съотношението между действителната 

носеща способност и антисеизмична устойчивост, очакваните 

въздействия при бъдещата експлоатация 

Задача Необходими мерки за поддържане на безопасната 

експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните 

мерки 

Задача Данни и характеристики на изпълнените дейности по 

поддържане, преустройство и реконструкция на строежа 

Задача Срокове за извършване на основни ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа  

Задача Срокове за извършване на текущи ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа  

Задача Срокове за извършване на технически прегледи по 

отделните конструктивни елементи на строежа  



 

 

57 

Главна задача Част ОВК 

Задача  Заснемане на съществуващото състояние 

Задача Описание на състоянието и мерки за привеждане към 

действащите норми 

Задача Необходими мерки за поддържане на безопасната 

експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните 

мерки 

Задача Данни и характеристики на изпълнените дейности по 

поддържане, преустройство и реконструкция на строежа 

Задача Срокове за извършване на основни ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

Задача Срокове за извършване на текущи ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

Задача Срокове за извършване на технически прегледи по 

отделните конструкции и елементи на строежа 

Главна задача Част ВиК 

Задача Заснемане на съществуващото състояние 

Задача Описание на състоянието 

Задача Необходими мерки за поддържане на безопасната 

експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните 

мерки 

Задача Данни и характеристики на изпълнените дейности по 

поддържане, преустройство и реконструкция на строежа 

Задача Срокове за извършване на основни ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

Задача Срокове за извършване на текущи ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

Задача Срокове за извършване на технически прегледи по 

отделните конструкции и елементи на строежа 

Главна задача Част ЕЛ 

Задача Заснемане на съществуващото състояние 

Задача Описание на състоянието и мерки за привеждане към 

действащите норми 

Задача Необходими мерки за поддържане на безопасната 

експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните 

мерки 

Задача Данни и характеристики на изпълнените дейности по 

поддържане, преустройство и реконструкция на строежа 

Задача Срокове за извършване на основни ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

Задача Срокове за извършване на текущи ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

Задача Срокове за извършване на технически прегледи по 

отделните конструкции и елементи на строежа 

Главна задача Част ПБ 

Задача Заснемане на съществуващото състояние 

Задача Описание на състоянието и мерки за привеждане към 

действащите норми 

Задача Необходими мерки за поддържане на безопасната 

експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните 
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мерки 

Задача Данни и характеристики на изпълнените дейности по 

поддържане, преустройство и реконструкция на строежа 

Задача Срокове за извършване на основни ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

Задача Срокове за извършване на текущи ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

Задача Срокове за извършване на технически прегледи по 

отделните конструкции и елементи на строежа 

Главна задача Съставяне на паспорта  

Задача Част А - Основни характеристики на строежа  

Подзадача Идентификационни данни и параметри  

Подзадача Основни обемнопланировъчни и функционални показатели  

Подзадача Основни технически характеристики 

Подзадача Сертификати 

Подзадача Данни за собственика и за лицата, съставили или 

актуализирали техническия паспорт 

Задача Част Б - Мерки за поддържане на строежа и срокове за 

извършван ремонти 

Подзадача Резултати от извършени обследвания 

Подзадача Необходими мерки за поддържане на безопасната 

експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните 

мерки 

Подзадача Данни и характеристики на изпълнените дейности по 

поддържане, преустройство и реконструкция на строежа 

Подзадача Срокове за извършване на основни ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

Подзадача Срокове за извършване на текущи ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

Подзадача Срокове за извършване на технически прегледи по 

отделните конструкции и елементи на строежа 

Задача Част В - Указания и инструкции за безопасна 

експлоатация 

Подзадача Съхраняване целостта на строителната конструкция 

Подзадача Недопускане на нерегламентирана промяна на 

предназначението на строежа 

Подзадача Спазване правилата и нормите за пожарна безопасност, 

здраве, защита от шум и опазване на околната среда 

Подзадача Нормална експлоатация и поддържане на сградните 

инсталации, мрежите и системите 

Подзадача Поддържане в експлоатационна годност на 

пътническите и товарните асансьори, на подвижните платформи, на 

подемниците и др. 

Подзадача Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията 

с повишена опасност 

Главна задача Окомплектоване и разпечатване 

Задача Окомплектоване на финалната версия 

Задача Генериране на .pdf файлове за Възложителя + CD 

Задача Разпечатване 

Задача Окомплектоване 
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Задача Съгласуване с КТК 

Задача Предаване 

 Предлагане на допълнителни дейности, които според участника биха 

повлияли качествено очакваните резултати от изпълнението на договора.  

 Допълнителна дейност 1 - Анкетни карти. Дейността се състой от 

следните етапа: 

1) Раздаване на анкетни карти на собствениците; 

2) Поставяне на срок за попълване на анкетните карти и 

записване на координатите за обратна връзка на всеки собственик; 

3) Събирани на изготвените анкетни карти и предаване на екипа 

за обработка на данните. 

4) Имплементиране на данните от анкетните карти в 

техническата документация. 

 Допълнителна дейност 2 - Встъпителна презентация, на която да 

бъдат поканени собствениците на апартаменти. 

 Допълнителна дейност 3 - Прецизиране на съпътстващите дейности 

Предвидените допълнителни дейности са както следва: 

1. Контрол по изпълнението 

2. Мобилизиране на експертите и провеждане на инструктаж 

3. Инвентаризация на оборудването 

4. Организиране на командировките - превоз, спане, храна 

 Допълнителна дейност 4 - Превенция на престъпността.  

 Дейности по управление изпълнението на договора: 

 Управление и контрол на изпълнението на договора; участникът има 

проектирана, изградена и въведена специална вътрешнофирмена 

система за управление на проекти, чрез нея се осъществяват 

дейности по управление на проектите, изброени от участника. Като 

допълнение към Системата за управление на проекти са разработени 

допълнителни модули за офериране, следене на финансовите потоци 

по проекти и организация на съпътстващата документация.  

 Мерки и дейности по осъществяване на вътрешен контрол- система 

за вътрешен контрол. Участникът е представил основните 

компоненти на вътрешния контрол: контролна среда; управление на 

риска; контролни дейности; информация и комуникация; мотиторинг. 

 Организация на работата. 

 Организация за изпълнение на дейностите. Мобилизация и разпределение на 

човешкия ресурс:  

 Организация за изпълнение на дейностите- три основни дейности - 

извършване на архитектурно заснемане на сградите, извършване на 

обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт 

на сградите.  

o ДЕЙНОСТ 1 - АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ: Чрез Архитектурното 

заснемане на сградите и изработването на документацията ще се 

установят точните геометрични характеристики на сградите и 

актуалното състояние на външните ограждащи елементи. Чрез него ще 

се постигне пълна информация за основните обемно-планировъчни и 

функционални показатели на съответната сграда - застроени площи и 

обеми, височина на етажите, брой на етажите, надстроявания, 

пристройки и корекции на застроените площи и обеми, включително 

остъклявания на тераси. В документацията да бъдат отразени: 
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1. всички видове дограми, разположени по външните ограждащи 

елементи - прозорци и врати /дървени, алуминиеви, метални, PVC/; 

2. участъците с положена от собствениците топлоизолация, 

описана по вид и дебелина. Експертът, отговорен за изпълнение на 

дейността е арх. Огнян Илиев Христов. 

o ДЕЙНОСТ 2 - ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ- участникът ще ангажира 5 

бр. експерти, а именно: Проектант по част „Архитектура” Проектант 

по част „Конструктивна”; Проектант по част „ОВК”; Проектант по 

част „Електро”; Проектант по част „ВиК”. 

o ДЕЙНОСТ 3- Изготвяне на технически паспорт- за съществуваща 

сграда се извършва от проектанти с пълна проектантска 

правоспособност, които са компетентни да извършват установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, 

т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ. Необходимите проектни части, включени в 

техническия паспорт, са дефинирани в изискванията на Възложителя по 

настоящата обществена поръчка, изискванията на програмата за 

финансиране и Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите. 

По всяка проектна част е определен компетентен проектант с пълна 

проектантска правоспособност релевантна н  частна от техническия 

паспорт, за която е ангажиран. Освен проектантите, към екипа за 

съставяне на техническите паспорти, е ангажиран и лицензиран 

технически контрол по част конструктивна. Той отговаря за 

качеството на конструктивните обследвания съгласно действащото 

законодателство.  

 Списък на проектните части и ангажираните проектанти с 

пълна проектантска правоспособност: Експерт упражняващ 

технически контрол по част „Конструктивна”; Проектант по 

част „Архитектура”; Проектант по част „Конструктивна”;  

Проектант по част „ОВК”; Проектант по част „Електро”; 

Проектант по част „ВиК”; Проектант по част „ПБ“. 

 Осигуряване на качеството и управление на рисковете: дейностите ще се 

изпълняват съгласувано, качествено и в срок. За да се постигнат тези 

изисквания предвиждат се следните нива на контрол на изпълнението: 

- Единна софтуерна система; 

- Длъжност Управител; 

 Разпределение на задачите и отговорностите между експертите: 

Проектът е условно разделен на три етапа: 

1)Сключване на договор и подготовка за изпълнение 

2)Възлагане и започване на работа 

3)Извършване на дейностите по договора 

Участникът е направил таблично представяне на задачите за 

изпълнение, експертите и ролите. Таблицата съдържа информация за 

задачи, в това число главна задачи и включените в нея дейности-  

описанието им, какви дейности включват, човешки ресурси – име, 

фамилия и роля.  

 Предложение на мерки за преодоляване/ предотвратяване на потенциални 

рискове и тяхното управление и превенция: 

 Основни рискове които е разгледал участника са:  

o  Организационни рискове. Рискови фактори и причини: Вътрешни -

Организационни фактори и причини при извършване на обследването; 
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Рискови фактори и причини, свързани с ръководният персонал и 

Външни - Основни причини за настъпването на риска. 

o  Рискове по време на изпълнение на договора: Рискови фактори и 

причини: Обективни рискови фактори; Субективни рискови 

обстоятелства;  Злонамерени действия на вътрешни и външни лица; 

Технико-технологически рискови фактори; Технологични рискови 

фактори;  Последици- Преки щети и загуби.  

o  Специфични рискове за проекта и предложение на изпълнителя за 

тяхното управление и превенция. Матрица за оценка на степента на 

риска.  Управлението на риска. Отговорът спрямо даден риск може 

да бъде: Избягване;  Трансфериране/споделяне; 

Омекотяване/ограничаване; Приемане 

o Основни групи рискове за проекта:  

 Времеви рискове 

 Закъснение началото на започване на работите; 

 Изоставане от графика при текущото изпълнение на 

дейностите; 

 Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и 

предаване на обекта. 

 Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на 

други участници в проекта 

 Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на 

плащанията по договора от страна на Възложителя. 

 Трудности при изпълнението на проекта/обекта, продиктувани 

от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в 

проектната документация. 

 Оценката на риска. 

 Количествена оценка на риска. 

 Възможни рискове за ненавременно и некачествено изпълнение на 

договора и предложения с мерки за преодоляването им. 

o Административни рискове. В таблица е представен риск- степен на 

риска- мерки за преодоляване на риска, разгледани са следните 

рискове: 

1. Несвоевременно отчитане на настъпили промени в нормативната 

уредба в областта на обследването на техническите характеристики 

и енергийната ефективност на сгради, които са от значение към 

осъществяваните услуги по време на изпълнение на договора. 

2. Не добра комуникация и координация между екипа на Възложителя 

и този на изпълнителя 

3. Забавяне изпълнението на част от дейностите или некачествено 

изпълнение 

4. Неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и 

отговорностите при изпълнението на договора 

5. Неинформиране на Възложителя за всички потенциалните 

проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на 

дейностите 

6. Недостатъчно съдействие при изпълнение на част от задачите по 

договора от страна на собствениците на сградата, подлежаща на 

обследване 

7. Забава при вземане на решения, бездействие от страна на 
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изпълнителя 

8. Разрешение за достъп, разрешение за оглед и заснемане на 

жилището 

9. Риск от неправомерен и злонамерен достъп до частната 

собственост 

o Рискове, свързани със срока на изпълнение. 

1. Забавени разрешения за достъп до отделните жилища  

2. Забавяне по административни причини - одобряване на 

резултатите от дейностите, забавяне подписването на прием-

предавателните протоколи  

o Рискове, свързани с цената 

o Рискове, свързани с качеството на изпълнение 

1. Некачествено изпълнени дейности, вследствие на не добре обучен 

персонал, лошо управление или грешна последователност на 

задачите. 

o Рискове, свързани с нарушение на екологичните норми:  

1.Риск от замърсяване с лъчение от използваното оборудване за 

установяване на параметрите на сградите по безразрушителен 

метод нищожна Експертите са преминали инструктаж по 

ЗБУТ. Имат на разположение техническата документация за 

използване на оборудването. 

2. Риск от замърсяване на жилищата на отделните собственици  

o Рискове, свързани с безопасността на работното място 

o Специфични рискове свързани с предмета на обществената поръчка 

 1. Промяна в решенията на живущите - напр. последващо желание 

за остъкляване на тераси, което не е вписано в анкетната карта 

2. Забавяне на изходните данни за установяване на техническите 

характеристики и обследване за енергийна ефективност на 

сградите 

3. Непълни данни за енергийната консумация на сградите 

4. Дълъг срок на инженерните заснемания 

5. Лоша комуникация със заинтересованите страни - отделните 

собственици на апартаменти 

6. Неразбиране на съдържанието „енергийна ефективност“, 

допустими мерки и цел на Програмата 

 Комуникация между страните и/или актуализация на програмата за работа: 

комуникацията вътре в екипа, както и комуникацията с Възложителя и 

други взаимодействащи си страни, е от съществено значение за 

организацията на работата и осъществяване на безпроблемното изпълнение 

на договора. Участникът ще обърне сериозно внимание на комуникационните 

връзки. Въпреки съществуването на подчиненост и необходимост от 

официална схема на комуникация, участникът насърчава експертите си 

както за постоянен контакт с Ръководителя, така и помежду им.  

 Индикативен линеен план- график. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени 

от възложителя. 
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Във встъпителната част на описанието си участникът е представил предмета и целите 

на обществената поръчка съгласно техническото задание на възложителя, представил 

е предложението си за изпълнение на предвижданите основни дейности, 

представляващи предмета на обществената поръчка. Участникът е представил всички 

дейности по изпълнение на поръчката в тяхната последователност и взаимна 

обусловеност в таблица, както следва: Задачи по дейност 1: Архитектурно заснемане 

(за всяка една от четирите сгради по Обособена позиция 1) - участникът е определил 

главни задачи в тази дейност, ведно с описание задачите които ще се изпълнят в 

обхвата на главните задачи; Задачи по дейност 2: Изготвяне на обследване за 

енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с 

нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност (за всяка една от 

четирите сгради по Обособена позиция 1): участникът е определил главни задачи в 

тази дейност, ведно с описание задачите които ще се изпълнят в обхвата на главните 

задачи; Задачи по дейност 3: Изготвяне на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 

2 от ЗУТ и на технически паспорт, (за всяка една от четирите сгради по Обособена 

позиция 1), участникът е определил главни задачи в тази дейност, ведно с описание 

задачите които ще се изпълнят в обхвата на главните задачи. Участникът е 

предложил допълнителни дейности, считайки че същите биха повлияли качествено 

очакваните резултати от изпълнението на договора, включващи анкетни карти, 

встъпителна презентация, прецизиране на съпътстващите дейности и т.н..   

Участникът е описал организацията на персонала, на който ще възложи изпълнението 

на поръчката, в това число разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката и 

разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти, като е 

представен състав на екипа, с който ще се изпълни предмета на обществената 

поръчка. При описание на дейностите, влизащи в обхвата на обществената поръчка, 

участникът е представил конкретните задължения на всеки от предвидените експерти 

от състава на екипа.  

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките 

ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, 

е в съответствие на етапите на изпълнение, видовете дейности и тяхната 

последователност съгласно техническото задание и приложенията към тях, по 

отношение на последователността и/или взаимозависимостта на процесите, както 

следва: 

- участникът  е представил описание на дейностите в тяхната последователност и 

конкретни действия по изпълнение и индикативен линеен план-график за изпълнение 

на поръчката. План-графикът представя сроковете за действие. Предложената 

Организация за изпълнение и план-графикът обосновават предложените срокове за 

изпълнение на отделните дейности в обхвата на поръчката съгласно клаузите на 

проекта на договор. В случая в описателната част са представени конкретни действия 

за изпълнение на дейностите, включени в предмета на настоящата поръчка, а в план-

графикът е представено времето за изпълнението им.  

Предложената от участника Организацията  за  изпълнение  и  план-графикът  

обосновават  предложените срокове за изпълнение на отделните дейности в обхвата 

на поръчката съгласно клаузите на проекта на договор. План графикът предвижда 

предметът на обществената поръчка да бъде изпълнен за общ срок от 14 календарни 

дни, като не е налице паралелно изпълнение при нито една от трите основи дейности: 

Дейност 1: Извършване на архитектурни заснемания; Дейност 2: Изготвяне на 

обследвания за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в 

съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност и Дейност 3: 
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Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани 

с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на технически паспорти 

съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ. Започването на изпълнението на всяка дейност е 

обусловено от приемането на изпълнението на предходната. Предвижданата от 

участника организация за изпълнение предлагат възможността да се спази това 

изискване. 

Налице е прилагане на мерки за осигуряване на сроковете и качеството. Участникът е 

представил предвижданията си за качествено и срочно изпълнение на предмета на 

поръчката, разглеждайки следните рискове, ведно с степента на съответния риск и 

мерки за преодоляването му: Времеви рискове; Липса/недостатъчно съдействие и/или 

информация от страна на други участници в проекта; Неизпълнение на договорни 

задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на 

Възложителя; Трудности при изпълнението на проекта/обекта, продиктувани от 

спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектната документация. 

Възможни рискове за ненавременно и некачествено изпълнение на договора и 

предложения е мерки за преодоляването им, са както следва: Административни 

рискове; Рискове, свързани със срока на изпълнение; Рискове, свързани с цената; 

Рискове, свързани с качеството на изпълнение; Рискове, свързани с нарушение на 

екологичните норми; Рискове, свързани с безопасността на работното място; 

Специфични рискове свързани с предмета на обществената поръчка. 

Представени са методи за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. 

Посочените обстоятелства обуславят извод, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените oт възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето 

му. Офертата е редовна и е изготвена в съответствие с изискванията на възложителя, 

което определя извод, че участникът е представил оферта, която  отговаря  на  

предварително  обявените  условия  на  възложителя,  както  и  че  е изпълнил  

задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  обявените  

от възложителя  условия. При  констатираното съответствие следва техническото 

предложение на участника да се допускане до етап оценка на техническото 

предложение, тъй като съдържа в себе си гаранции за изпълнение съгласно 

изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 
 

 

 

 

1.4. 

 

„КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение съдържа изискуемите 

документи, като същите са представени в изискуемата форма, но не е изготвено в 

съответствие с условията на възложителя. 

Представени документи: 

Участникът е представил техническо предложениe, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие в съответствие с техническото  задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец 2 съдържащо 
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предвижданията на участника за предложената система за организацията и 

ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на 

работите, предмет на обществената поръчка, Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец 3, Декларация за срока 

на валидност на офертата, изготвена съгласно Oбразец 4 и Декларация че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена 

съгласно Образец 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 
 Срок за извършване на архитектурните заснемания на многофамилните жилищни 

сгради в обхвата на обособената позиция: 10 /словом десет/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в обхвата на 

обособената позиция: 10 /словом десет/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на техническите паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ на 

многофамилните жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 10 /словом 

десет/ календарни дни. 

Кратко описание на предвижданията на участника за предложената система за 

организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка: 

Система за организацията и ефективното управление на човешките ресурси, 

ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка. 

 Дейност 1 – Обследване за установяване на техническите 

характеристики, архитектурно заснемане, съставяне на технически 

паспорт: 

 Общи положения: Начинът на осъществяване на дейностите, 

поради еднаквия характер на сградите, ще бъде един и същ за 

всяка една от четирите сгради. Дейността обхваща 

архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за 

установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1 (т. I - 5) от ЗУТ, на доклад за 

резултатите от обследванията и на технически паспорт за 

сградата. Посочени са конкретни мерки, които ще се 

предприемат за реализиране на всяко едно действие. Обследване 

за установяване на техническите характеристики, архитектурно 

заснемане, съставяне на технически паспорт: 

   Цялата дейност по обследването за установяване на техническите 

характеристики, изготвянето на доклада за резултатите от него и 

изготвянето техническия паспорт се разделя на: 

o първоначална среща с възложителят (обща за Дейност 1 и 

Дейност 2) първоначален оглед на сградата 

o запознаване с предоставените материали за сградата от 

възложителя 

o обработване на резултатите от първоначалния оглед 

o архитектурно заснемане и подробно техническо обследване на 

сградата от всички експерти (при липса на техническа 
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документация) 

o обработване на архитектурното заснемане и финализирането му 

обработване на резултатите от подробното техническо 

обследване на 

o сградата по отделните специалности 

o съставяне на доклади за резултатите от техническото 

обследване по отделните специалности 

o обобщаване на докладите по отделните части в общ доклад за 

резултатите от техническото обследване 

o финализиране на доклада от обследването и предоставянето му 

възложителя за одобрение 

o коригиране и допълване на доклада от обследването в 

съответствие с предложенията на възложителя 

o окончателна проверка на доклада от експертите по всяка част и 

окончателно финализиране на същия 

o обработка на всички други материали и документи за сградата, 

които са предоставени от възложителя 

o изготвяне на предписания по отделните специалности за 

необходимите технически задължителни и препоръчителни мерки 

за привеждането на сградата към действащите норми 

o изготвяне на техническия паспорт по всяка една специалност 

поотделно и изготвяне на общата част на паспорта 

o обобщаване на паспортите по отделните специалности  

o окончателна проверка на обобщения технически паспорт и 

финализиране 

o регистриране на техническия паспорт в община Смолян и 

предаване на възложителя 

 Първоначална среща с възложителя: 

o Подписване на договор за изпълнение на поръчката (за Дейност 1 

и Дейност 2 заедно) в община Смолян. 

o Запознаване със наличните материали в община Смолян, които са 

свързани с конкретната сграда (една от четирите), която е 

обект на Дейност 1 на поръчката и получаване на копия от тях. 

o Уточняване на лицата от страна на възложителя, които ще 

отговарят за изпълнение на поръчката и начина на комуникация с 

тях. 

o Предоставяне от изпълнителя на възложителя списък на 

необходимите изходни данни, които той ще предостави за 

изпълнение на Дейност 1 по поръчката. 

o Уточняване с възложителя и представител на ползвателите на 

сградата процедурата по заснемането и подробното техническо 

обследване. 

  Първоначален общ оглед на сградата:  

o Първоначален общ оглед на сградата на местонахождението й - 

отвън и отвътре, покрив 

o Набиране на снимков материал - отвън и вътре 

 Запознаване с предоставените материали от възложителя: 

o Подробно запознаване с предоставените от възложителя и 

ползвателите на сградата материали, които са свързани с 

Дейност 1 на поръчката - в офиса на изпълнителя 
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o Изготвяне на база данни от нормативни документи по всички 

части, които са действали през периода на проектиране и 

изграждане на сградата и са свързани с Дейност I - в офиса на 

изпълнителя 

 Обработване на резултатите от първоначалния оглед: 

o Подробно запознаване със снимковия материал - в офиса на 

изпълнителя 

o Съставяне план за подробното заснемане и техническо обследване 

на сградата по всички необходими части - в офиса на 

изпълнителя: 

- архитектурно заснемане и обследване на сградата 

- обследване на конструкцията на сградата 

- обследване на водопроводните и канализационни инсталации 

- обследване на инсталациите за отопление, вентилация и 

климатизация 

- обследване на електрическите инсталации 

- обследване на пожарната безопасност 

  Архитектурно заснемане и подробно техническо обследване на 

сградата от всички експерти 

o Изпълнение на архитектурното заснемане на сградата - на 

месторазположението й- разпределения на всички нива; план на 

покрива; разрези; фасади 

o Техническо обследване на състоянието на сградата - на 

местоположението й: 

- по архитектурната част - ще се извърши оглед за 

съответствието с действащите по време на строителството 

и понастоящем норми 

- по част конструктивна - огледът има основна цел да докаже 

състоянието на конструкцията на сградата по отношение на 

носимоспособност и сеизмичната устойчивост, включително с 

използване на уреди за безразрушителен контрол  

- по част водоснабдяване и канализация - ще се обследват всички 

водопроводни и канализационни рангове, отводняването на 

покрива, състоянието на противопожарните кранове и др. по 

част електротехническа - ще се обследват всички вътрешни 

силнотокови и слаботокови инсталации, връзки за 

присъединяване, електромерни табла, асансьорни табла, 

асансьорна уредба, звънчева и домофонна инсталация и др.; ще 

се обследва състоянието на мълниезащитната инсталация. 

- по част отопление, вентилация и климатизация ще се 

обследват отоплителната инсталация, ако има изградена 

такава, състоянието на мрежите, типът и състоянието на 

абонатната станция; ще се обследват други топлоизточници и 

уреди за битово горещо водоснабдяване; ще се отразят всички 

извършени ремонтни работи по фасадите за частично 

полагане на топлоизолация - вид, размери и др. 

- по част пожарна безопасност ще се обследва сградата за 

пожарна опасност, състоянието на инсталацията за 

пожарогасене, ако има такава, пожарната опасност на 

асансьорната уредба, пътищата за евакуация, ще се определи 
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класа на функционална пожарна опасност и категорията на 

пожароустойчивост 

- по всяка една от частите - ще се извърши обследване на 

ограждащите конструкции и елементи на сградата и на 

използваните строителни продукти по отношение на 

защитата от шум. 

o При обследването ще бъде изготвен богат и подробен снимков 

материал, в общи изглед и детайли, за всички вътрешни 

помещения и инсталации, за покрива, за фасадите, за всичк.. 

инсталации и уредби, които са неразделна част от сградата. 

 Обработване на архитектурното заснемане и финаливзирането му: 

o Обработка на материалите, съставени при архитектурното 

заснемане на месторазположението на сградата - изчертаване 

на: 

- разпределенията на всички нива с надписване предназначението 

на всяко едно от помещенията, поставяне на размери и 

посочване на други негови характеристики 

- план на покрива на сградата, в това число разположение на 

комини, отдушници, вентилатори и други 

- разрези - надлъжен, напречен и през асансьорната шахта 

- фасади - от всички посоки 

o Проверка на изготвените чертежи и съгласуване на същите с 

останалите части на обследването. 

o Изготвяне на обяснителна записка към заснемането на сградата. 

o Изчертаване на заснемането на хартиен носител, сгъване, 

подписване и подпечатване. 

o Разпечатване на обяснителната записка, подписване и 

подпечатване. 

o Събиране на чертежите и записката в папки. 

o Подписване на всички текстови и графични материали от 

ръководителя на екипа и от ръководителя на фирмата. 

o Създаване на електронна версия на заснемането на CD. 

o Предоставяне на заснемането на експертите по другите части за 

ползване. 

o Предаване на заснемането на възложителя с приемо-

предавателен протокол. 

 Обработване на резултатите от подробното обследване на сградата 

и съставяне на доклади за резултатите от обследването по 

отделните специалности:  

o Систематизиране на резултатите от техническото обследване 

по всяка една специалност от съответния ключов експерт. 

o Обработване на извършените измервания и систематизиране на 

резултатите от тях за всяка отделна специалност. 

o Сравнение на резултатите от обследването с действащите 

норми по време на построяването на сградата и q действащите в 

момента норми - за всяка една от частите поотделно.   

o Изготвяне на предписания за привеждане в съответствие с 

действащите норми - за всяка една от частите поотделно. 

o Съставяне на доклади за резултатите от техническото 

обследване по отделните специалности. 
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 Обобщаване на докладите от техническото обследване по отделните 

части в общ доклад за резултатите от обследването; 

o Запознаване с докладите по отделните специалности от 

ръководителя на екипа 

o Проверка на съдържанието на всеки един от докладите, 

отстраняване на противоречия и несъответствия и уеднаквяване 

на подхода за техническото обследването за цялата сграда. 

o Обобщаване на отделните доклади по специалности в един общ 

доклад за сградата като цяло. 

o Допълване на общия доклада резултатите от техническото 

обследване с информация, снимков материал и допълнителни 

коментари, които да осигурят обхващането от техническите 

обследванията на цялата сграда. 

 Финализиране на общия доклад от техническото обследването и 

предоставянето му на възложителя за корекции, допълване и 

одобрение: 

o Запознаване на всеки един от ключовите експерти с общия доклад 

за резултатите от обследването на сградата. 

o Отразяване в доклада от ръководителя на екипа на всички 

препоръки, корекции и становища, като резултат от 

обсъждането с всички ключови експерти. 

o Разпечатване на доклада на хартиен носител и записване на 

същия на твърд носител CD. 

o Предоставяне на доклада на възложителя за корекции, допълнения 

и изменения. 

 Коригиране и допълване на доклада от техническото обследване в 

съответствие с предложенията, препоръките и забележките на 

възложителя и финализиране 

o Запознаване на целия екип от ключови експерти със становището 

на възложителя и неговите предложения, препоръки и забележки. 

o Коригиране на общия доклад от техническото обследване от 

всеки ключов експерт в частта, която съответствува на 

неговата компетентност. 

o Проверка на доклада от ръководителя на екипа. 

o Разпечатване на доклада в необходимия брой екземпляри, 

подписване и подпечатване. 

o Запис на доклада на CD. 

o Комплектоване на доклада в папки и предаване на същия на 

възложителя с приемо- предавателен протокол. 

 Обработка от ключовите експерти по отделните части на всички 

други материали и документи по отношение на техническите 

характеристики за сградата, които са предоставени от 

възложителя, от ползвателите или са набрани по друг начин 

o Обработка на документите: 

- запознаване със съдържанието им 

- оценка на документа по отношение на неговата 

приложимост за съставяне на паспорта 

- разпечатване на документите, които са в цифров вид 

- изготвяне на опис на приложимите документи 

o Изготвяне на списък на необходимите допълнителни технически 
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документи и изходни данни. 

o Предоставяне на списъка на възложителя за оказване на 

съдействие при набирането на допълнителните документи.  

 Изготвяне на техническия паспорт по всяка една специалност 

поотделно и изготвяне на общата част на паспорта 

o Изготвяне на предписания по отделните специалности за 

необходимите технически мерки за привеждането на сградата 

към действащите норми. 

o Изготвяне на техническия паспорт по всяка една специалност 

поотделно. 

o Изготвяне на общата част на техническия паспорт 

 Обобщаване на техническите паспорти по отделните части и 

общата част на паспорта в общ технически паспорт на сградата 

o Запознаване с паспортите по отделните специалности и общата 

част на паспорта от ръководителя на екипа. 

o Проверка на съдържанието на всеки един от паспортите, 

отстраняване на противоречия и несъответствия и уеднаквяване 

на подхода за изготвяне на техническия паспорт за цялата 

сграда. 

o Обобщаване на отделните паспорти по специалности и общата 

част в един общ технически паспорт за сградата като цяло. 

o Допълване на техническия паспорт с информация, снимков 

материал и допълнителни коментари, които да осигурят 

обхващането на цялата сграда. 

 Финализиране на техническия паспорт и предоставянето му на 

възложителя за корекции, допълване и одобрение 

o Запознаване на всеки един от ключовите експерти с техническия 

паспорт на сградата. 

o Отразяване в техническия паспорт от ръководителя на екипа на 

всички препоръки, корекции и становища, като резултат от 

обсъждането с всички ключови експерти. 

o Разпечатване на техническия паспорт на хартиен носител и 

записване на същия на твърд носител CD. 

o Предоставяне на паспорта на възложителя за корекции, 

допълнения и изменения. 

 Коригиране и допълване на техническия паспорт в съответствие с 

предложенията, препоръките и забележките на възложителя и 

окончателно финализиране на доклада 

o Запознаване на целия екип от ключови експерти със становището 

на възложителя и неговите предложения, препоръки и забележки. 

o Коригиране на техническия паспорт от всеки ключов експерт в 

частта, която съответства на неговата специалност. 

o Проверка на паспорта от ръководителя на екипа. 

o Разпечатване на техническия паспорт в необходимия брой 

екземпляри. 

o Изготвяне на копия от техническия паспорт. 

o Подписване на паспорта от всички ключови експерти и 

управителя на фирмата изпълнител. 

o Подпечатване на оригиналните и копираните екземпляри 

o Запис на паспорта на CD. 
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o Комплектоване на техническия паспорт в папки и предаване на 

същия на възложителя с приемо предавателен протокол. 

 Контрол на качеството при изпълнение на Дейност 1 по поръчката: 

ще се упражнява съгласно условията на въведената система за 

контрол на качеството във фирмата в съответствие с ISO 

9001:2015. В частност контролът ще се осъществява от: 

o Всеки ключов експерт чрез проверка на изготвянето на всички 

текстови и графични материали. 

o Ръководителя на екипа- при обобщаване на разработките на 

отделните ключови експерти. 

o Ключовия експерт, който ще упражнява Качествен контрол по 

част КОНСТРУКТИВНА. 

o Ръководителя на участника преди окончателното подписване на 

всеки един завършен текстови или графичен материал. 

 График за изпълнение на Дейност 1: 

o Среща с възложителя за подписване на договора за изпълнение на 

поръчката (за Дейност I и Дейност 2), получаване на наличните 

материали, които са свързани с поръчката и осъществяване на 

първоначален оглед на сградата на место - 1-ви ден 

o Запознаване с предоставените материали от възложителя и 

обработване на резултатите от първоначалния оглед по Дейност 

1 - офиси на изпълнителя 2-ри ден 

o Архитектурно заснемане и подробно техническо обследване на 

сградата от всички експерти, в това число установяване на 

различните й характеристики на местонахождението на 

сградата - 3-ти до 4-ти ден 

o Обработване на архитектурното заснемане, изчертаване на 

същото, размножаване и поставяне в папки - в офиса на 

изпълнителя - 5-ти до 7-ти ден 

o Обработване на резултатите от подробното техническо 

обследване на сградата по отделните части и специалности, 

Съставяне на доклади за резултатите от обследването по 

отделните части и специалности - в офиса на участника - 8-

ми ден 

o Обобщаване на докладите от обследването по отделните части и 

изготвяне на общи доклади за резултатите от обследването за 

сградата, разпечатване на докладите от обследването, изготвяне 

на запис на същите на твърд носител и предоставянето им на 

възложителя за одобрение офиса на изпълнителя - 9-ти ден 

o Коригиране и допълване на докладите от техническото 

обследване в съответствие с предложенията на възложителя, 

окончателна проверка на докладите от експертите по всяка част, 

разпечатване на същите и изготвяне на записи на твърд носител, 

оформяне на разпечатаните материали материалите като 

завършен продукт (поставяне в папки, подписване и подпечатване 

др.) и изпращане на възложителя, заедно с приемо предавателен 

протокол - в офиса на изпълнителя - 10-ти ден 

o Обработка на другите материали и документи за сградата, 

които са предоставени от възложителя и ползвателите, 

изготвяне на технически предписания по отделните специалности 
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към сградите, с оглед привеждането им в съответствие с 

действащите нормативни документи - в офиса на участника- 11-

ти ден 

o Изготвяне на техническите паспорти по всяка една част 

поотделно и изготвяне на общата част на паспортите -в офиса 

на участника - 12-ти ден 

o Обобщаване на технически паспорти по отделните части, 

окончателна проверка на обобщените технически паспорти, 

разпечатване на същите и изготвяне на записи на твърд носител - 

в офиса на участника - 13-ти ден 

o Оформяне на разпечатаните материали материалите като 

завършен продукт (поставяне в папки, подписване и подпечатване, 

сканиране и записване на CD и др.) в офиса на участника - 14-

ти ден  

o Регистриране на техническия паспорт в община Смолян и 

предаването им с приемо предавателен протокол на 

възложителят - в община Смолян - 15-ти ден. Предвидено е да се 

работи по изпълнение на поръчката общо 24 календарни дни, като 

всеки шести и седми ден от седмицата се почива — (3x5 = 15 

работни дни) + (2x2+1 =5 почивни дни) - общо 20 календарни дни. 

 Дейност 2 - обследване за енергийна ефективност: 

 Общи положения: Описаната по-надолу Дейност 2 се отнася за сгради: 

гр.Смолян, ул. Константи Иречек № 6, блок 2; гр.Смолян, ул. Карлък № 5; 

гр.Смолян, ул. д-р Петър Берон № 10, блок „Орфей-3”; гр.Смолян, ул. д-р 

Петър Берон № 12, блок „Орфей 2“. Цялата дейност по обследването за 

енергийната ефективност на сградата и изготвянето на необходимата 

документация може да се раздели на: 

- първоначална среща с възложителя (обща за Дейност 1 и Дейност 2) 

първоначален оглед на сградата (обща за Дейност 1 и Дейност 2) 

запознаване с предоставените материали за сградата от 

възложителя обработване на резултатите от първоначалния оглед 

запознаване с архитектурното заснемане на сградата 

- подробно обследване на сградата от експертите по енергийна 

ефективност — Строителни конструкции, Отопление, вентилация, 

хладилна и климатична техника, топло и газоснабдяване и 

Електрическа 

- обработване на резултатите от подробното обследване на сградата 

от експертите 

- съставяне на доклади за резултатите от обследването по всяка една 

от специалностите 

- обобщаване на докладите по отделните части в общ доклад за 

резултатите от енергийното обследване  

- финализиране на доклада от енергийното обследване съставяне на 

резюме на резултатите от енергийното обследване предоставянето 

доклада и резюмето на възложителя за запознаване и 

- одобрение 

- коригиране и допълване на доклада и резюмето в съответствие с 

предложенията на възложителя 

- окончателна проверка на доклада и резюмето от тримата експерти и 

окончателно финализиране на същия 
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- изготвяне на сертификат за енергийните характеристики на 

сградата  

- предаване на доклада, резюмето и сертификата на възложителя 

 Първоначална среща с възложителя 

o Запознаване със наличните материали в община Смолян, свързани с 

енергийното обследване на конкретната сграда или сгради, която е 

обект на Дейност 2 на поръчката и получаване на копия от тях. 

o Уточняване на лицата от, страна на възложителя, които ще 

отговарят за изпълнение на Дейност 2 от поръчката и начинй/на 

комуникация с тях. 

o Предоставяне на възложителя списък на необходимите изходни данни, 

които той ще предостави за изпълнение на Дейност 2 от поръчката. 

o Уточняване с възложителя и ползвателите на сградата процедурата 

по енергийното обследване. 

  Първоначален общ оглед на сградата 

o Първоначален общ оглед на сградата на местонахождението й - 

отвън и отвътре (общо за Дейност 1 и Дейност 2) 

o Набиране на снимков материал - отвън и вътре (общо за Дейност 1 и 

Дейност 2) 

    Запознаване с предоставените материали от възложителя 

o Подробно запознаване с предоставените от възложителя и 

ползвателите на сградата материали, които са свързани с Дейност 2 

на поръчката - първична информация за функционирането на 

сградата и разходите на енергия за представителен предходен период 

от време - при сградата и в офиса на изпълнителя 

o Проверка за изпълнение на възможностите, предвидени в чл.15, ал.2 

от Закона за енергийната ефективност 

  Обработване на резултатите от първоначалния оглед 

o Подробно запознаване със снимковия материал - в офиса на участника 

o Съставяне план за енергийното обследване на сградата по всички 

необходими части - в офиса на участника: 

- енергийно обследване на сградата като архитектура и строителна 

конструкция 

- енергийно обследване на електрическите прибори, машини 

съоръжения и инсталации на сградата 

- енергийно обследване на отоплението, охлаждането и 

горещобитовото водоснабдяване на сградата 

  Подробно обследване на сградата от експертите по енергийна 

ефективност 

o Анализ на съществуващото положение и енергопотребление 

o Изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на 

енергопотребление 

o Огледи и измервания за събиране на подробна информация за 

енергопреобразуващите процеси 

o Обработване и детайлизиран анализ на данните 

o Анализ на съществуващата система за управление на 

енергопотреблението 

o Определяне на енергийните характеристики на сградата и 

потенциала за тяхното подобряване 

o При обследването ще бъде изготвен богат и подробен снимков 
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материал, в общи изгледи и детайли, за вътрешни помещения и 

инсталации, за покрива, за фасадите, за всички инсталации и уредби, 

които са неразделна част от сградата и имат отношение към 

енергийната й ефективност. 

  Обработване на резултатите от енергийното обследване на сградата 

и съставяне на доклади за резултатите от обследването по отделните 

специалности 

o Обследването за енергийна ефективност на сградата в експлоатация 

ще обхване: 

 Идентификация на сградните ограждащи конструкции и 

елементи - пълен опис на ограждащите елементи на сградата, 

схеми на всички видове стени, тавани и подове, състояние и вид на 

дограми, стени, подове и тавани, описание и сравнение с 

нормативните коефициенти към момента на въвеждане в 

действие на сградата, подобряване или влошаване през 

изминалите години, в които сградата е експлоатирана 

 Описание и идентифициране на системите за осигуряване на 

микроклимата - отоплителни системи, котелно и нафтово 

стопанство; състояние на климатични системи (ако има такива); 

състояние на електрическите инсталации - силнотокови, 

слаботокови, осветителни, озвучителни, звънчеви, телефонни и 

т.н.; състояние на водопроводната инсталация и инсталацията 

за битово горещо водоснабдяване;  

 Измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ 

и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия; 

 Разработване на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност за ограждащи-те елементи на сградата - дограма, 

стени, подове и тавани; 

 Технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на 

енергийната ефективност и на съотношението "разходи - ползи"; 

 Подмяна на осветителните тела с такива с ниска консумация на 

енергия, и снабдяването им с датчик за движение; препоръки за 

подмяна на съоръженията, консумиращи най-много енергия с 

енергоефективни; подобряване на регулирането на помпи и 

вентилатори и предвиждане на честотно регулиране; 

 Оценка на спестените емисии С02 в резултат на прилагането на 

мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

 Анализ на възможностите за използване на енергия от 

възобновяеми източници за доказване на техническа възможност 

и икономическа целесъобразност; анализът на възможностите за 

използване на енергия от възобновяеми източници е част от 

оценката на показателите за годишен разход на енергия в 

сградата. 

o Систематизиране на резултатите от енергийното обследване по 

всяка една специалност от съответния ключов експерт. 

o Обработване на извършените измервания и систематизиране на 

резултатите от тях за всяка отделна специалност. 

o Сравнение на резултатите от обследването с действащите норми по 

време  построяването на сградата и с действащите в момента норми 

- за всяка една от частите поотделно. 
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o Съставяне на доклади за резултатите от обследването по отделните 

специалности. 

 Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност 

o Изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната 

ефективност 

o Остойностяване на мерките, определяне на годишния размер на 

енергоспестяването, подреждане на мерките по показател „срок за 

откупуване". 

o Формиране на пакети от мерки, определяне на годишния размер на 

енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние на отделните 

мерки и технико-икономическа оценка на пакетите от мерки 

o Анализ и оценка на количеството спестени емисии СОг в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност.   

 Обобщаване на докладите по отделните части в общ доклад за 

резултатите от енергийното обследване 

o Запознаване с докладите по отделните специалности от 

ръководителя на екипа енергийно обследване 

o Проверка на съдържанието на всеки един от докладите, 

отстраняване на противоречия и несъответствия и уеднаквяване на 

подхода за обследването за цялата сграда. 

o Обобщаване на отделните доклади по специалности в един общ доклад 

за сградата като цяло, който ще съдържа: 

o Подробно описание на сградата, включително режими на обитаване, 

конструкция и Енергоснабдяване. 

o Анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи 

конструкции и елементи. 

o Анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за 

производство, пренос, разпределение и потребление на енергия. 

o Енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление за 

основните енергоносители. 

o Сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с 

референтните. 

o Оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода за 

енергия. 

o Подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за 

повишаване на енергийна ефективност.  

o Анализ и оценка на годишното количество спестени емисии С02 в 

резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната 

ефективност. 

o Информация за собственика, собствеността. 

o Допълване на общия доклад с информация, снимков материал и 

допълнителни коментари, които да осигурят обхващането от 

енергийните обследвания на цялата сграда. 

 Изготвяне на резюме на доклада за енергийно обследване 

o Резюмето ще съдържа кратка информация относно: 

o Адреса на сградата 

o Идентификацията на изпълнителя 

o Кратко описание на сградата 

o Обща информация за енергопотреблението 

o Базовата линия на енергопотреблението и специфичния разход на 
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енергия на сградата 

o Класа на енергопотребление на сградата 

o Предлагани мерки за повишаване на енергийната ефективност 

o Информация за собственика, собствеността. 

 Финализиране на общия доклад от енергийното обследване и резюмето 

и предоставянето им на възложителя за корекции, допълване и 

одобрение 

o Запознаване на всеки един от ключовите експерти с общия доклад за 

резултатите от обследването на сградата. 

o Отразяване в доклада от ръководителя на екипа на всички препоръки, 

корекции и становища, като резултат от обсъждането с всички 

ключови експерти. 

o Разпечатване на доклада на хартиен носител и записване на същия на 

твърд носител CD. 

o  Предоставяне на доклада на възложителя за корекции, допълнения и 

изменения. 

 Коригиране и допълване на доклада от обследването и резюмето му в 

съответствие с предложенията, препоръките и забележките на 

възложителя и финализиране на доклада 

o Запознаване на целия екип от експерти по енергийна ефективност със 

становището на възложителя и неговите предложения, препоръки и 

забележки. 

o Коригиране на доклада за енергийна ефективност и резюмето от 

всеки ключов експерт в частта, която съответствува на неговата 

специалност. 

o Проверка на доклада и резюмето от ръководителя на екипа. 

o Разпечатване на доклада и резюмето в необходимия брой екземпляри. 

o Запис на доклада и резюмето на CD. 

o Комплектоване на доклада и резюмето в папки и предаване на същия 

на възложителя с приемопредавателен протокол. 

 Изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сградата 

o Сертификатът ще бъде изготвен съгласно регламентиран образец 

Приложение №3, Наредба №16 - 1594/13.1 1.201 Зг. за обследване за 

енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните 

спестявания на сгради. 

o След изготвяне на сертификата, той ще бъде разпечатан в 

необходимия брой екземпляри. 

o Всеки екземпляр ще бъде подписан, подпечатан и регистриран. 

 Контрол на качеството при изпълнение на Дейност 2 по поръчката- 

Контролът на качеството по време на изпълнение на дейностите по 

изпълнение на поръчката до нейното финализиране ще се упражнява 

съгласно условията на въведената система за контрол на качеството 

във фирмата изпълните в съответствие с ISO 9001:2015. В частност 

контролът ще се осъществява: 

o Всеки ключов експерт по съответната част - чрез проверка на 

изготвянето на всички текстови и графични материали 

o От ръководителя на екипа - при обобщаване на разработките на 

отделните ключови експерти. 

o От ръководителя на фирмата изпълнител преди окончателното 

подписване на всеки един завършен текстови или графичен материал. 
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 График за изпълнение на Дейност 2: 

o  Среща с възложителя за подписване на договора за изпълнение на 

поръчката (едновременно за Дейност 1 и Дейност 2 — не се включва в 

общия брой дни за работа), получаване на наличните материали, 

които са свързани с поръчката и осъществяване на първоначален 

оглед на сградата на место - (един ) 

o Запознаване с предоставените материали от възложителя и 

обработване на резултатите от първоначалния оглед - офиса на 

изпълнителя - 1-виден 

o  Подробно енергийно обследване на сградата от всички експерти по 

енергийна ефективност, в това число установяване на енергийните им 

характеристики - на местонахождението на сградата - 2-

ри ден 

o Обработване на резултатите от подробното енергийно обследване на 

сградата по отделните специалности, Съставяне на доклади за 

резултатите от обследването по отделните специалности - R офиса 

па изпълнителя - 3-ти до 4-ти ден 

o Обобщаване на докладите по отделните части и изготвяне на общ 

доклад за резултатите от енергийното обследване и резюме на 

доклада за всяка сграда, разпечатване на докладите от обследването 

и резюмето, изготвяне на запис на същите на твърд носител и 

предоставянето им на възложителя за одобрение - на и ни жителя

 - 5-ти до 6-ми ден 

o Коригиране и допълване на докладите от енергийното обследване и на 

резюмето .в съответствие с предложенията на възложителя, 

окончателна проверка на доклада и резюмето от експертите по всяка 

част, разпечатване на същите и изготвяне на записи на твърд 

носител, оформяне на разпечатаните материали като завършен 

продукт (поставяне в папки, подписване и подпечатване и др.) и 

изпращане на възложителя, заедно с приемопредавателен протокол - 

7-ми ден 

o Изготвяне на енергиен сертификат, разпечатване на същия, 

подписване и регистриран, в офиса на изпълнителя - 8-ми ден. 

Предвидено е да се работи по изпълнение на поръчката общо 10 дни 

като всеки шести и седми ден от седмицата се почива - (5 + 3=8 

работни дни) + (1x2=2 почивни дни) - общо 10 календарни дни. 

 План за управление на риска: 

 Несвоевременно отчитане на настъпили промени в нормативната 

уредба в областта на техническото обследване и/или обследването за 

енергийна ефективност, които са от значение за осъществяваните 

консултантски услуги по време на изпълнение на договора. 

 Недобра комуникация и координация между екипа на възложителя и 

този на изпълнителя.   

 Забавяне при изпълнението на част от дейностите, включени в обхвата 

на поръчката, или некачествено изпълнение. Този риск ще се 

предотвратява, като възложителя и изпълнителя ще разменят 

постоянно информация за хода на изпълнението на обществената 

поръчка. При констатиран на каквото и да е закъснение на която и да е 

от двете страни, другата ще я алармира незабавно както по телефон, 

така и по електронна поща, а при необходимост и писмено. Страната, 
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която е отговорна за забавянето ще предприема незабавно бързи мерки 

за отстраняване на причините за забавянето и ще създаде 

необходимата организация на своите сътрудници за максимално бързо 

ликвидиране на закъснението. При необходимост ще се съставят и 

констативни протоколи. По аналогичен начин ще се действа, ако се 

констатира некачествено управление. Освен това, изпълнителят 

предвижда периодично да предоставя резултати от своята работа за 

съгласуване и одобряване от възложителя. Всички направени 

препоръки, от възложителя ще бъдат отразявани в окончателния 

вариант на документите. 

 Забава при вземане на решения, ключови за изпълнението на поръчката, 

бездействие от страна на изпълнителя.  

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

Участникът е представил дейностите по изпълнение на поръчката в тяхната 

последователност, като предвижданията са дейностите да се изпълни в следната 

последователност: 

1. Обследване за установяване на техническите характеристики, архитектурно 

заснемане, съставяне на технически паспорт 

2. Обследвания за енергийна ефективност. 

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките 

ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка 

съдържа несъответствия/противоречия по отношение на етапите на изпълнение, 

видовете дейности и тяхната последователност съгласно техническото задание и 

приложенията към тях, по отношение на последователността и/или 

взаимозависимостта на процесите, както следва: 

-Участникът е предвидил последователност на изпълнение на дейностите, която 

противоречи на документацията на настоящата поръчка, а именно от една страна с 

направените предвиждания за начина на изпълнение на предмета на обществената, 

участникът ще изпълни дейност 3 преди дейност 2. А от друга страна в рамките на 

дейност 1 участникът предвижда да изпълни разписаните  в техническото задание 

дейности 1 и 3 паралелно. Представената организация за изпълнение предмета на 

обществената поръчка на участника не предвижда изпълнението на Дейност 1: 

Извършване на архитектурни заснемания и Дейност 3: Изготвяне  на  обследвания  за  

установяване  на  техническите  характеристики, свързани  с  изискванията  по  

чл.169,  ал.1,  т.1-3  от  ЗУТ, и съставяне на технически паспорти съгласно чл. 176б, 

ал.2 от ЗУТ, като самостоятелни етапи от изпълнението на поръчката, а същите са 

предвидени като общ етап на изпълнение. Освен, че противоречи на изискванията на 

възложителя за последователността на изпълнението на дейностите, предвижданата 

организация е за паралелно изпълнение, което също е в противоречие с техническото 

задание и одобрения проект на договор. Съгласно документацията за участие 

Възложителят не е предвидил възможност за паралелно изпълнение на дейностите, 

напротив на стр. 2 от техническото задание изрично е посочено, че „Започването на 

изпълнението на всяка дейност е обусловено от приемането на изпълнението на 

предходната“. В чл. 5 от одобрения проект на договор също са разписани сроковете 

за изпълнение на отделните дейности и видно от същия изпълнението следва да е 

последователно, а не паралелно. Освен това възложителят ясно е разписал 
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последователността на изпълнение на дейностите:  Дейност 1: Извършване на 

архитектурни заснемания; Дейност 2: Изготвяне на обследвания за енергийна 

ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с 

нормативните изисквания за енергийна ефективност. Дейност 3: Изготвяне на 

обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на технически паспорти 

съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ. Започването на изпълнението на всяка дейност е 

обусловено от приемането на изпълнението на предходната. Предвижданата от 

участника организация за изпълнение изключва възможността да се спази това 

изискване, тъй като първо ще се изпълни дейност 3, а после дейност 2. 

- Съгласно изискванията на възложителя участникът следва да представи описание на 

дейностите в тяхната последователност и конкретни действия по изпълнение и 

индикативен план-график за изпълнение на поръчката. План-графикът трябва да 

представя сроковете за действие. Освен това „Организацията за изпълнение и план-

графикът следва да обосновават предложените срокове за изпълнение на отделните 

дейности в обхвата на поръчката съгласно клаузите на проекта на договор.“ 

Представен е график за изпълнение на Дейност 1 (Обследване за установяване на 

техническите характеристики, архитектурно заснемане и съставяне на технически 

паспорт), в който е налице несъответствие, изразяващо се в това, че участникът е 

посочил на представения график за Дейност 1, че ще изпълни за срок от 24 

календарни дни. Така предвидените срокове за изпълнение на дейност 1 

противоречат на техническото задание и проекта на договор, тъй като и двете ще се 

изпълняват паралелно в периода от 1-ти до 15-ти ден. Съгласно документацията за 

участие Възложителят не е предвидил възможност за паралелно изпълнение на 

дейностите, което не отразява оферираните от участникът срокове за изпълнение в 

съответствие с проекта на договор. Представен е и график за изпълнение на Дейност 

2 - Обследвания за енергийна ефективност, където участникът е посочил, че ще 

изпълни дейността за срок от 10 календарни дни.  

Видно от техническото предложение, участникът е оферирал срок за изпълнение на 

дейност 1 – 10 дни, за дейност 2 – 10 дни и за дейност 3 – 10 дни, т.е. общо мин. 30 

дни, а двата графика, както следва: график за Дейност 1 представя общ срок за 

изпълнение в рамките на 24 календарни дни и график за Дейност 2 представя общ 

срок за изпълнение в рамките на 10 календарни дни или общо за всички предвидени 

за изпълнение дейности: 34 календарни дни.  

Отделно от изложеното, участникът предвижда в описателната част на 

предложението му за изпълнение срок за изпълнение в работни дни, като посочва 

всеки шести и седми ден от седмицата да е почивен, но при спазване на това правило 

отново е налице несъответствие при превръщането на календарните дни в работни, 

което определя противоречие в оферираните срокове. 

Съгласно изискванията на възложителя -Участникът следва да представи описание на 

предложеното разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката; 

разпределението на задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно 

планираните дейности и начина на координация с възложителя. Представеното 

предложение на участника в този аспект съдържа несъответствия/противоречия по 

отношение на непълно представяне на разпределението на задачите и отговорностите 

на отделните експерти съгласно планираните дейности, както следва: липсва 

представяне на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката, с предложеното разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката и 

разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно 

планираните дейности. Единствено са посочени отговорности на ключовия експерт 
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по част конструктивна и на ръководителя на екипа на участника само и единствено 

при изпълнение на дейност управление на контрол на качеството.  

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  

да  отговаря  на  предварително  обявените  условия  на  възложителя,  както  и  че  не  

е изпълнил  задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  

обявените  от възложителя  условия. При  констатираното несъответствие в 

техническото предложение се препятства възможността за допускане на офертата, 

тъй като тя не съдържа в себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на 

възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 
 

 

 

 

1.5. 

 

ДЗЗД „ИНВЕСТ ГРУП“ 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение съдържа изискуемите 

документи, като същите са представени в изискуемата форма, но не е изготвено в 

съответствие с условията на възложителя. 

Представени документи: 

Участникът е представил техническо предложениe, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническото  задание и изискванията на 

възложителя, изготвено съгласно Образец 2, съдържащо предвижданията на 

участника за предложената система за организацията и ефективното управление на 

човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на 

обществената поръчка, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор, изготвена съгласно Образец 3, Декларация за срока на валидност на 

офертата, изготвена съгласно Oбразец 4 и Декларации, че при изготвяне на офертата 

са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвени съгласно Образец 5, като 

поради неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване. 

Оферта по същество: 
 Срок за извършване на архитектурните заснемания на многофамилните жилищни 

сгради в обхвата на обособената позиция: 2 /словом два/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в обхвата на 

обособената позиция: 2 /словом два/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на техническите паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ на 

многофамилните жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 2 /словом 

два/ календарни дни. 

Кратко описание на предвижданията на участника за предложената система за 

организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка: 

 Организация на работа- Основните дейности, които ще бъдат изпълнени са: 
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 Дейност 1: Извършване на архитектурните заснемания- цел.  

 Дейност 2: Изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и 

предписване на енергоспестяващите мерки в съответствие е 

нормативните изисквания за енергийна ефективност- цел; 

Обследването за енергийна ефективност – дейности които са 

включени.  

 Дейност 3:Изготвяне на обследванията за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, 

ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на техническите паспорти съгласно 

чл.176 б, ал.2 от ЗУТ.  

 Преди започване изпълнението на дейностите ще бъде извършена 

мобилизация на екипа: включва запознаване на екипите експерти с 

техническата спецификация и подадената изходна информация - документи 

за собственост, скици на сградите и имотите, налична проектна 

документация и др., информиране екипа за срокове за изпълнение на 

предмета на договора, представяне на план-график за изпълнение на 

дейностите и разпределяне на задачите между отделните експерти, 

извършване на анализ на рисковите фактори свързани със забавяне на 

сроковете или водещи до некачествено  изпълнение на проекта. За целта 

експертът, определен за ръководител на екипа ще инициира провеждане на 

работна встъпителна среща. В срещата ще вземат участие както всички 

експерти, ангажирани с извършване на обследване за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 

- 3 от ЗУТ, и изготвяне на технически паспорт на сградата, така и 

консултантите по енергийна ефективност, които ще имат за задача да 

извършват енергийно обследване на сградата. За запознаване на екипите от 

експерти с условията и задачите свързани с изпълнението на проекта е 

необходимо при сключване на договора от Възложителя да бъде 

предоставена цялата налична проектна документация, както и документи за 

собственост, скици от агенция по кадастър, данни за електропотребление и 

др. Това ще позволи на експертите да направят първоначално проучване и 

анализ на наличната техническа документация. Наред с направеното 

представяне на дейността по мобилизация на екипа, участникът описва 

резултата от тази дейност, а именно разпределение на задачите за всеки 

един от експертите, както и детайлно запознаване на екипа ескепрти със 

спецификата и обхвата на работа, което участникът счита, че е 

предпоставка за ефективност, бързи резултати и качествено изпълнение на 

работа.   

 Отделните многофамилни жилищни сгради ще бъдат изпълнявани паралелно, 

като изпълняваните задачи и тяхната последователност е показана на 

приложения времеви график. 

 Дейност 1: Извършване на архитектурните заснемания: 

 Извършване на обстоен оглед на място и заснемане на съществуващото 

положение на всяка една от сградите- Първоначално, екипите на 

„ТЕРМО КОНСУЛТ СОФИЯ” ЕООД имат за задача да извършат 

архитектурно заснемане на многофамилните жилищни сгради, с цел 

установяване на точните геометрични характеристики на сградите и 

актуалното състояние на външните ограждащи елементи. За целта от 

екипите ангажирани с извършване на заснемане ще бъде извършено 

посещение на място на всеки един от обектите и оглед. Екипът 
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експерти предварително времеви ще координира направената 

организация с отговорен представител на Възложителя. Експертите 

чрез необходимите измервания, ще имат за задача да съберат пълна 

информация за основните обемно-планировъчни и функционални 

показатели на съответната сграда - застроени площи и обеми, височина 

на етажите, брой на етажите, надстроявания, пристройки и корекции 

на застроените площи и обеми, включително остъклявания на тераси. 

Експертите архитекти разполагат с необходимите ресурси за 

изпълнение на задачата. С помощта на лазерни и обикновени ролетки ще 

се извърши подробно архитектурно заснемане на фасадите, покрива, 

както и вътрешното разпределение на всяка една от сградите, предмет 

на договора. В резултат огледа на обектите участникът ще има събрани 

данни за изготвяне на заснемане, представящо пълна информация за 

основните обемно-планировъчни и функционални показатели на 

съответната сграда. 

 Обработка на информацията и съставяне на цифров модел за всяка една 

от сградите: На база извършените необходими замервания, експертите 

архитекти имат за задача да извършат обработка на събраните данни 

и да подготвят точна архитектурна подложка чрез изчертаването им в 

подходящите CAD приложения. В резултат на изпълнение на задачата е 

изготвена документация от извършени архитектурни заснемания на 

сградите, която ще бъде използвана за нуждата на 

техническото/конструктивното и енергийното обследване и 

съставянето на технически паспорти. 

 Печат, окомплектоване и предаване на документацията от 

архитектурното заснемане на всяка една от сградите- След като 

заснемането бъде изготвено следва неговата подготовка за печат, 

печат и окомплектоване. Резултатите от извършените дейности се 

представят на хартиен носител - в папки или класьори, в 5 /пет/ 

оригинални екземпляра, и в електронна версия на CD в 2 /два/ броя, 

софтуерна съвместимост Microsoft Office 2007, Auto Desk AutoCAD 10 

или еквивалентно. Подготвената документация се предава на 

Възложителя по оказания в Договора начин. В резултат на изпълнение на 

задачата ще е налице изготвена и предадена на Възложителя 

документация в изпълнение на Дейност 1: Извършване на 

архитектурните заснемания. 

 Дейност 2: Изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и 

предписване на енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните 

изисквания за енергийна ефективност: 

 Подготвителен етап: Етапът включва следното: Оглед на всяка една от 

сградите и Събиране и обработка на първична информация за 

функционирането на сградите и разходите за енергия за представителен 

предходен период от време (минимум три годишен предходен период) 

Експертите по енергийна ефективност се ангажират с изпълнение на 

първата задача, като извършват оглед на място. Експертите 

предварително времеви ще координират направената организация с 

отговорен представител на Възложителя. Поради големият брой 

съвместно извършени обследвания за енергийна ефективност от екипа е 

сформирана организация, като е определено кой от експертите на кои 

елементи от сградата да обърне по- голямо внимание при огледите - 
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(строителните инженери - извършват оглед на всички ограждащи 

елементи и ги заснемат; електроинженерите - събират информация 

относно енергопотреблението, ел. табла, консуматори на ел. енергия, 

осветеност и др. и заснемането им; топлоинженерите - системите за 

охлаждане и вентилация, абонатна станция, БГВ и др. и заснемането 

им). За да бъде извършена прецизно работата, отделните екипи, 

извършващи обследването за ЕЕ на сградите, правят също свое 

заснемане на ограждащите елементи, което после се съгласува с 

направеното архитектурно заснемане. Същевременно експертите 

взаимно се допълват и покриват изцяло обхвата и естеството на 

работата. Направените огледи от експертите има за цел установяване 

на състоянието на външните ограждащи елементи, както и 

състоянието на използваните системи - топлоснабдяване, отопление, 

БГВ, електроинсталация, системи за охлаждане и вентилация. Събира се 

подробен снимков материал, който се помества в последствие в доклада, 

за да онагледи съществуващото състояние на сградата. 

o Външни ограждащи елементи;  

o Използвани системи: 

-  система за топлоснабдяване, отопление, БГВ, вентилация и 

охлаждане;  

- Електроинсталация;  

 След като от експертите по енергийна ефективност е извършен оглед 

на сградите се пристъпва към следващата задача, а именно събиране 

и обработка на първична информация за функционирането на 

сградите и разходите за енергия за представителен предходен период 

от време.  

 В резултат на изпълнение на задачата е събрана информация за 

моментното състояние на всяка една от сградите и нейните 

елементи и сградните инсталации, както и изчислен референтен 

разход за отопление/за годината приета за представителна. 

   Етап на Установяване на енергийните характеристики на сградите, по 

време на който се извършват дейностите: Етапът включва следните 

задачи: анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението; 

изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовото 

енергопотребление, анализ на текущото и базовото енергийно потребление, 

определяне на видовете измервания, които е необходимо да се направят в 

сградата, за да се установят характеристиките по основното им 

предназначение към момента на обследването, както и експлоатационните 

параметри на техническите системи, потребяващи енергия; измервания за 

събиране на данни и подробна информация, необходима за инженерни 

изчисления на енергийните характеристики на ограждащите конструкции 

и елементи на сградите и за енергопреобразуващите процеси и системи; 

обработване и детайлизиран анализ на данните, събрани от измерванията 

в сградите, и систематизирането им по начин, позволяващ изчисляване на 

енергийните й характеристики в съответствие с методиката от 

приложение № 3 в наредбата по чл. 31, ал. 4 ЗЕЕ; анализ на 

съществуващите системи за управление на енергопотреблението; 

изчисляване на енергийните характеристики на всяка една от сградите и 

определяне на потенциала за тяхното подобряване; анализ на 

възможностите за оползотворяване на енергията от възобновяеми 
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източници и определяне на дела на възобновяемата енергия в общия 

енергиен баланс на сградата; 

o Като първо експертите имат за задача да анализират състоянието на 

ограждащите елементи и причините за него, като изготвят 

топлотехнически изчисления за определяне на коефициента на 

топлопреминаване на стени, под, покрив и прозорци. Експертите 

извършват обследване на състоянието на дограмата и при 

необходимост предвиждат нейната подменя частично или изцяло за 

всяка една от сградите. 

o Следващата задача, която ще изпълнят експертите е изготвяне на 

енергийни баланси и определяне базова линия на енергопотребление. 

Експертите се ангажират да направят енергиен баланс на всяка една 

от сградите, като за целта определят базовата линия на 

енергопотребление, което означава симулиране на комфорта на 

обитаване при съществуващото състояние на конкретната сграда.  

o Експертите преминават към изпълнение на следващата задача, а 

именно: оглед и измервания за събиране на подробна информация за 

енергопреобразуващите процеси и системи.  

o Експертите разполагат с необходимите ресурси за изпълнение на 

задачата. Налични технически средства за измерване, собственост на 

фирмата – описани от участника.  

o Въз основа на направените измервания и оглед експертите се 

ангажират с обработване и детайлизиран анализ на данните, събрани 

от измерванията в сградата, и систематизирането им по начин, 

позволяващ изчисляване на енергийните им характеристики. 

Моделното изследване на сградата се извършва чрез софтуерен 

продукт ЕАВ Software. Създава се модел на сградата, което се състои 

във формиране на еталон за годината на въвеждане на сградата в 

експлоатация и еталон за 2009г. към последните действащи 

нормативни изисквания. 

o След като бъде изготвен модела и бъдат направени необходимите 

изчисления се пристъпва към извършване на анализ на съществуващата 

система за управление на енергопотреблението. 

o Следващата задача, която ще изпълнят експертите е да определят 

енергийните характеристики на сградата и потенциала за тяхното 

подобряване.  

o В резултат на изпълнение на задачата - изчислени коефициенти на 

топлопреминаване на стени, под, покрив и прозорци: изчислена базова 

линия на енергопотребление; измерено ниво на осветеност, ниво на 

димни газове, скорост, температура и налягане на топлоносителя (ако 

има 1, повърхностна температура на стени: създаден модел за 

изследване на сградата: получени резултати от извършен анализ, както 

и разполагаме с получени енергийни характеристики на всяка една от 

сградите. 

    Етап на Разработване на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност, по време на който се извършват изброените в чл.12, ал.1, т.З 

от Наредба № Е-РД-04- 1/22.01.2016 г. дейности: 

o    Следващата задача е изготвяне на списък от мерки за повишаване на 

енергийната ефективност. След направения подробен анализ на 

външните ограждащи елементи на всяка една от сградите, 
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енергопреобразуващите процеси и системи експертите се 

ангажирагдда изготвят списък от мерки за повишаване на 

енергийната ефективност за всяка една конкретна сграда. 

o   Въз основа на изготвения списък с енергоспестяващи мерки за всяка 

една от сградите, експертите имат за задача остойностяване на 

мерките, изчисляване на годишен размер на енергоспестяване, 

подреждане по показател „срок на откупуване”.  

o    Следващата задача, която експертите ще изпълнят е формиране на 

пакети от мерки, изчисляване годишния размер на енергоспестяване 

при отчитане на взаимно влияние и технико-икономически анализ на 

пакета от енергоспестяващи мерки. За целта мерките се групират 

по подходящ начин в пакети и за тях се изчислява годишния размер 

на енергоспестяване, прави се технико-икономически анализ, като се 

изчислява срока на откупуване на всеки пакет от мерки. Технико-

икономическата оценка на ЕСМ и възможните варианти за тяхното 

прилагане се извършва с помощта на софтуерен продукт ENSI 

„Финансови изчисления”, версия 6.26. Софтуерът е разработен за 

бързо изчисляване на икономическите параметри на проектите за 

енергийна ефективност и се състои от два отделни модула 

„Изчисление на рентабилността” и „Изчисление на паричния 

поток”. Експертите ще определят размерът на инвестицията за 

икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки 

за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“ в 

съответствие е Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, 

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. 

o   За приключване на етапа е необходимо да бъдат извършени анализ и 

оценка на количеството спестени емисии С02 в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

За целта експертите изчисляват спестените количества потребна 

енергия, първична енергия и емисии въглероден диоксид в резултат на 

прилагане на пакети от енергоспестяващи мерки. В резултат на 

прилагане на предвидените мерки необходимата потребна енергия се 

редуцира. Тя се изчислява и като спестена първична енергия чрез 

използване коефициентите, отчитащи загубите за добив 

/производство и пренос на съответните енергоресурси и енергии. 

Спестената потребна енергия има екологичен еквивалент изразен 

чрез спестяване на емисии въглероден диоксид. Изчислява се чрез 

използване коефициентите на екологичен еквивалент на 

съответните енергоресурси и енергии. 

o   Участникът разполага с необходимия специализиран софтуер за 

изчисляване, като в това число и необходимата апаратура - 

лаптопи, компютри и размножителна техника. 

o   В резултат на изпълнение на задачата е изготен списък от мерки за 

повишаване на енергийната ефективност, получен срок на 

откупуване на предложените енергоспестяващи мерки, изготвен 

технико-икономически анализ на пакета от енергоспестяващи 

мерки, както и количество спестени емисии CQ2. 

    Заключителен етап, по време на който се изготвя доклад и резюме за 

отразяване на резултатите от обследванетоза всяка една от сградите и 

същите се представят на Възложителя.  
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o    Резултатите от обследването за енергийна ефективност се 

отразяват в Доклад и в Резюме по образец. Съдържанието на 

доклада от проведеното обследване за енергийна ефективност е 

съгласно чл.13, ал.2 от Наредба №Е-РД-04-1/22.01.2016 г. за 

обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на 

енергийните спестявания на сгради. 

o    Резюмето на доклада от извършеното обследване съдържа 

информацията съгласно чл.13, ал.5 от Наредба №Е-РД-04-

1/22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради и се 

изготвя по образеца на Приложение №2 от същата.  

o    В допълнение към изготвения Доклад и Резюме експертите имат за 

задача за всяка една от сградите да попълнят Приложение № ЕО 1 

/образец/, в което приложение да опишат предвидените видовете 

работи - задължителни и съпътстващи. В зависимост от 

предвидените мерки за съответната сграда, в Приложение № ЕО 1 

може да допълват или премахват редове и да променят 

наименования на видовете СМР. 

o    След изготвянето на Доклад и Резюме за отразяване резултатите 

от енергийно обследване се пристъпва към издаване на Сертификат 

за енергийни характеристики на сградите съгласно чл.15 от Наредба 

№Е-РД-04-1/22.01.2016 г. за сградата; чл.15 и чл.16 от Наредба № Е-

РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания 

на сгради.   

o След като документацията бъде изготвена следва нейната 

подготовка за печат, печат, окомплектоване и предаване.  

o   Резултатите от извършените дейности: Доклад от обследване 

за енергийна ефективност, вкл. Приложение № ЕО 1; Сертификат; 

Резюме и Декларация за липса на обстоятелства по чл. 43 ал. 4 и 6 

от ЗЕЕ се представят на хартиен носител - в папки, 3 /три/ 

оригинала на хартиен носител и 2 /два/ екземпляра на електронен 

носител CD и се предават на Възложителя по оказания в Договора 

начин. 

o   В резултат на изпълнение на задачата е налцие изготвена и 

предадена на Възложителя документация в изпълнение на Дейност 2: 

Изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и 

предписване на енергоспестяващите мерки в съответствие е 

нормативните изисквания за енергийна ефективност. 

 Дейност 3: Изготвяне на обследванията за установяване на техническите 

характеристики, свързани е изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на техническите паспорти съгласно чл.176 б, ал.2 от ЗУТ 

    Извършване на обстоен оглед на място и Обследване на общото състояние 

на сградата и инсталационните мрежи: 

o Дейностите започват с извършване на посещение на място на всяка 

една от сградите и оглед. Във връзка е изпълнение на задачата 

екпертите, предварително времеви ще координират направената 

организация с отговорен представител на Възложителя. Целта е при 

посещението на място да бъде оказан възможно най-пълен достъп до 

всяко едно от помещенията, което е предпоставка за точно и 
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коректно извършено обследване за установяване на техническите 

характеристики на сградите.  

o Експертите ангажирани с извършване на обследване за установяване 

на техническите характеристики на сградата имат за задача да 

извършат оглед на обекта.  

o Експертите по част Архитектура имат за задача да обследват 

елементите на достъпна среда, да установят вида, състоянието и 

качеството на използваните материали за довършителни работи и др. 

за всяка една конкретна сграда. Ангажират се да направят описание на 

вида и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в 

строежа. 

o Експертите по част Конструктивна имат за задача да извършат 

конструктивно обследване на всяка една конкретна сграда. Преди 

извършването на оглед на място те предварително ще се запознаят и 

ще анализират наличната проектна документация за носещата 

конструкция на всяка една от сградите, което ще включа: 

идентифициране на конструктивната система, идентифициране на 

типа на фундиране, анализиране на наличната информация относно 

хидрогеоложките условия на фундиране на обследвания обект. 

Експертите по част Конструктивна имат за задача да извършат 

конструктивно обследване на всяка конкретна многофамилна жилищна 

сграда в препоръчителен обхват и съдържание съгласно разработена 

от КИИП "Методика за единните критерии за обследване за 

съществуващи сгради, съоръжения и инсталации". За целта 

експертите ще извършат конструктивно заснемане /при 

необходимост/, технически оглед, визуално, за установяване на 

моментното състояние на конкретната сграда и нейните елементи. Те 

ще се ангажират със събиране на информация относно общите 

геометрични размери на носещата конструкция - междуетажни 

височини, конструктивни междуосия, наличие на дилатационни фуги и 

др. Експертите имат за задача да установят основните размери на 

напречните сечения на главните конструктивни елементи от 

конкретната сграда. В случай, че при техническото обследване бъдат 

установени дефекти и повреди в конструкцията, ще се извърши 

инструментално обследване и документиране на наличните дефекти, 

пукнатини и повреди в елементите на конструкцията на конкретната 

сграда, участъци с открита армировка, промени в структурата на 

бетона или стоманата, недопустими деформации и провисвания на 

отделни елементи и др., свързани с досегашния експлоатационен 

период. 

o При огледа на място останалите експерти по отделните проектни 

части имат за задача да: 

 Експертите Електроинженери имат за задача да установят 

състоянието на вътрешните силнотокови и слаботокови 

инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни табла и др., 

както и да установи дали са налице дефекти свързани с 

електрическата инсталация и др. Ангажират се с извършване на 

обследване на използваните строителни продукти, включително и 

по отношение на защитата от шум на конкретната сграда. 

 Експертите Инженери ОВК имат за задача да обследват 
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отоплителната инсталация, ако има изградена такава, 

състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната 

станция, както и топлоизточници и уреди за БГВ. Те се ангажират 

да констатират извършените ремонтни работи по фасадите за 

частично полагане на топлоизолационна система - вид, размери и 

др. Ангажират се с извършване на обследване на използваните 

строителни продукти, включително и по отношение на защитата 

от шум на конкретната сграда. 

 Експертите Инженеир ВиК имат за задача установят 

състоянието на водопроводната и канализационната инсталация, 

да обследват отводняването на покрива, състоянието на 

противопожарните кранове и др., както и да определят вида и 

състоянието на материалите. Ангажират се с извършване на 

обследване на използваните строителни продукти, включително и 

по отношение на защитата от шум на конкретната сграда. -г- 

 Експертите Инженери по част Пожарна и аварийна безопасност 

имат за задача да обследват сградата за пожарна опасност, да 

установят състоянието на пожарогасителната инсталация, ако 

има такава, пожарната опасност на асансьорната уредба, както и 

пътищата за евакуация. 

 Експертите по част Санитарно-хигиенни изисквания имат за 

задача да установят съответствието на конкретната сграда със 

санитарно-хигиенните изисквания към строежите. 

o В резултат огледа на всеки един от обектите имаме събрани данни 

относно техническите характеристики на конкретната сграда, които 

на следващ етап ще бъдат обработени и анализирани. 

    Анализ на съществуващото положение, Обработка на резултатите и 

разработване на мерки и Съставяне на доклад за резултатите от 

извършено обследване за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-3 от ЗУТ  

o След приключване на огледа на място, екипите се завръщат на 

работните си места започват работа по изпълнение на последващите 

задачи. Експертите по отделните части имат за задача да извършат 

обработка, анализ и оценка на събраните данни от извършения оглед на 

място. За извършване на обследването, от експертите по отделните 

части се съставя информационна база данни за нормативните 

(проектните) стойности на техническите характеристики на 

обследваната сграда, в т.ч. и тези, свързани със съществените 

изисквания по чл.169, ал.1 - 3 от Закона за устройство на територията 

/ЗУТ/.  

o Действителните технически характеристики на строежите и 

сравняването им с нормативните характеристики по съществените 

изисквания на чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ се документират в табличен вид 

от експертите по отделните проектни части. 

o За да изготвят оценка на техническите характеристики на строежа 

за съответствие или несъответствие със съществените изисквания по 

чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ, специалистите провеждат сравнителни анализи и 

проверки за определяне на количествените измерения и качествените 

показатели, които удостоверяват: 

- Размера на повредите или разрушенията в строежа и 
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отклоненията от действащите нормативни актове Експертите 

по част Конструктивна имат за задача да определят дали в 

случай, че има отворени хоризонтални и/или вертикални 

пукнатини, неравномерни слягания на фундаментни основи, 

премествания и др., същите са допустими или не. 

- Допуснатите грешки и недостатъци при проектирането, 

изграждането и експлоатацията на строежа, в случай че е 

наличен проект за изпълнение на сградата. В случай, че е налична 

проектна документация, експертите определят дали в 

изготвения проект за обследваната сграда съществуват 

отклонения от действащите към онзи момент законови уредби; 

изпълнен ли е строежа, съгласно изготвения проект; спазени ли 

са изискванията за влагане на строителни материали, които 

осигуряват изпълнението на съществените изисквания към 

строежите; спазени ли са изискванията за правилна 

експлоатация на сградата и др. 

- Степента на риска за настъпване на аварийни събития 

Експертите определят вероятността за настъпване на 

увреждане или разрушаване на сградата при аварии или други 

непланирани обстоятелства, които водят или могат да доведат 

до влошаване на проектните нива на съответствие с 

изискванията на целия строеж или отделни негови 

характеристики. 

- Опасността за обитателите и опазването на имуществените 

ценности в строежа, както и за неблагоприятните въздействия 

върху околната среда Експертите определят степента на 

застрашеност за обитателите/посетителите на обследваната 

сграда, както и тази на имуществените ценности в сградата; 

прави се оценка на въздействието върху околната среда, 

съгласно Закона за опазване на околната среда. 

 След извършването на анализ и оценка на техническите 

характеристики, всеки един от специалистите по отделните части 

в заключение дава точно, пълно и ясно изготвено становище, което 

да кореспондира на актуалното състояние на конкретната 

обследвана сграда.  

 Експертите имат за задача да извършват Конструктивната оценка 

на сградата и да дадат основни препоръки за привеждането й в 

съответствие с изискванията на действащите нормативни актове. 

Конструктивната оценка на сградата следва да определя необходи 

обхват на дейностите по проектиране и изпълнение на 

възстановяване/усилване/основен ремонт на носещите и неносещите 

конструктивни елементи и на земната основа, както и 

целесъобразните мерки, като локална или цялостна замяна на 

повредените елементи, връзки или части, добавяне на нови 

конструктивни елементи, връзки, дървени, стоманени или 

стоманобетонни пояси в зидани конструкции и др., премахване на 

уязвими елементи или връзки и др. В обхвата на дейностите по 

конструктивно възстановяване/ усилване/основен ремонт след 

техническа обосновка експертите могат да включат и други 

дейности, свързани с ремонт на обекти на техническа 
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инфраструктура, разположени в непосредствена близост до 

сградата, но които е обосновано, че застрашават конструкцията и 

сигурността на конкретната сграда. 

 В случай, че за дадена сграда са необходими мерки за възстановяване 

на нейната носеща и сеизмична устойчивост, в доклада за 

резултатите от обследването ясно следва да бъдат разграничени 

повреди, настъпили по време на експлоатацията на сградата и 

повреди, в следствие от нерегламентирана намеса от страна на 

ССО, които са оказали влияние върху конструктивната устойчивост 

на сградата. В случай, че за дадена сграда обследването е 

установило изменения и повреди, настъпили по време на 

експлоатацията на сградата, и са предписани мерки, които са 

задължителни за възстановяване на нейната носеща и сеизмична 

устойчивост, към доклада за резултатите от обследването 

експертите следва да остойностят размера на тези задължителни 

мерки. 

o Експертите Електроинженери имат за задача да изготвят становище 

с констатации за състоянието на вътрешните силнотокови и 

слаботокови инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни 

табла, мълниезащитна инсталация и др. за всяка една от сградите. В 

изготвеното становище се описват използваните материали, 

извършените ремонтни работи и др., както и се описват ако са налице 

дефекти свързани с електрическата инсталация и др. 

o Експертите Инженери ОВК имат за задача да изготвят становище с 

констатации за състоянието на отоплителната инсталация, ако има 

изградена такава, състоянието на мрежите, типът и състоянието на 

абонатната станция, както и топлоизточници и уреди за БГВ за всяка 

една от сградите. В изготвеното становище се описват използваните 

материали, извършени ремонтни работи по фасадите за частично 

полагане на топлоизолационна система - вид, размери и др. 

o Експертите Инженери ВиК имат за задача изготвят становище с 

констатации за състоянието на водопроводната и канализационната 

инсталация, отводняването на покрива, състоянието на 

противопожарните кранове и др. за всяка една от сградите. В 

изготвеното становище се описват използваните материали, 

извършените ремонтни работи и др., както и се описват ако са налице 

дефекти свързани с водопроводната и канализационна инсталация и др. 

o Експертите Инженери по част Пожарна и аварийна безопасност имат 

за задача изготвят становище с констатации за с констатации за 

състоянието на всяка една от сградите за пожарна опасност, да 

установи състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има 

такава, пожарната опасност на асансьорната уредба, както и 

пътищата за евакуация 

 След извършването на анализ и оценка на техническите 

характеристики със съставяне на становище от всеки един от 

експертите, същите се ангажират да разработят мерки, с които да 

определят необходимите за извършване основни и текущи ремонти 

на отделни конструктивни елементи на конкретната сграда, 

съобразно технически и икономически показатели, като се задават и 

срокове за тяхното изпълнение. Мерките ще бъдат съобразени така, 
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че сградите да отговарят на изискванията на чл.169, ал.1 - 3 от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/. В случай на 

необходимост от конструктивно укрепване на сградата експертите 

се ангажират да определят размера на инвестицията за мерки за 

конструктивно укрепване. 

 След разработване на мерките се пристъпва към съставяне на 

доклад за резултатите от обследването за всяка една от сградите, 

който включва оценка на техническите характеристики на 

строежите за съответствие с изискванията на нормативните 

актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в 

експлоатация, както и възможностите за изпълнение на 

съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 ЗУТ, в т.ч. оценка за 

сеизмичната осигуреност на строежа в съответствие е 

действащите към момента на обследването нормативни актове. 

Докладът за резултатите от обследването, включва и анализ на 

пожарната и аварийна безопасност на сградата, в съответствие с 

изискванията на нормите, като се предписват необходимите мерки 

за отстраняване на констатирани недостатъци и се описва 

подробно състоянието. 

 Участникът е определил екипите да работят успоредно при 

изпълнение на задачите, като осъществяването на непрекъсната 

координация между тях. 

 По време на изпълнение на задълженията си Изпълнителят ще 

държи в течение и ще съгласува действията си и решенията си с 

Възложителя за постигане на ефективни резултати. 

 В резултат на изпълнение на задачата - изготвен Доклад за 

резултатите от извършено обследване за установяване на 

техническите характеристики на строежа и Конструктивната 

оценка на сградата и основни препоръки за привеждането й в 

съответствие с изискванията на действащите нормативни актове, 

заедно с Изчислен Размер на инвестицията за мерки за 

конструктивно укрепване (ако е приложимо). 

   Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 1766, ал.2 от ЗУТ. След 

извършване на обследване за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 7 и 

изготвяне на доклад от обследването експертите пристъпват към 

съставяне на технически паспорт за всяка една от сградите. Техническият 

паспорт съдържа информация за основните характеристики на строежа, 

предписаните мерки за поддържането му и зададени срокове за извършване 

на необходимите ремонтни дейности, както и точни указания и 

инструкции за безопасната му експлоатация. Обхватът и съдържанието, 

както и редът за съставяне на технически паспорт, са в съответствие с 

изискванията на Наредба №5 от 28 декември 2006 г. за техническите 

паспорти на строежите. 

o Техническия паспорт на сградата ще обхване следните части: 

  Част А „Основни характеристики на строежа” – раздели; 

 Част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на 

ремонти” – позиции; 

 Част В „Указания и инструкции за безопасна експлоатация” ще 

съдържа – позиции; 
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o В резултат на задачата - съставен Технически паспорт за всяка една от 

сградите. 

 Печат, окомплектоване и предаване на документацията.  

 Разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти: 

Задължения на отговорния/те за изпълнението на всяка дейност проектанти 

са детайлно представени в гореописаната организация на работа, както 

също и са систематизирани и таблично. Таблицата съдържа информация за 

всяка предвидена за изпълнение дейност, посочен е отговорен за 

изпълнението й проектант; посочени са задължения на отговорните за 

изпълнението и проектанти.  

 Начин на координация с възложителя: изградили система за комуникация с 

Възложителя - устна и писмена вербална комуникация. Писмената 

комуникация ще представлява официална обмяна на информация чрез 

пощенски пратки и/или чрез използването на електронна поща.; Устната 

кореспонденция ще включва провеждане срещи от различен характер.  

 Мерките за осигуряване на сроковете и качеството: участникът е 

представил таблично предвижданията си както следва: 

 Мярка: Изготвяне на план-график 

 Съдържание и обхват на мярката; 

 Лица, ангажирани с изпълнението й;   

 Конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката:   

 Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените 

дейности; 

 Мярка: Организиране на встъпителна среща: 

 Съдържание и обхват на мярката; 

 Лица, ангажирани с изпълнението й;   

 Конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката;   

 Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените 

дейности;  

 Мярка: Организиране на периодични срещи по напредъка на проекта:  

 Съдържание и обхват на мярката;   

 Лица, ангажирани с изпълнението й;   

 Конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката;   

 Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените 

дейности;   

 Мярка: Координиране и взаимодействие c Възложителя 

  Съдържание и обхват на мярката;  

 Лица, ангажирани с изпълнението й Ръководител на екипа. 

 Конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката;  

 Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените 

дейности;   

 Мярка: Осъществяване на взаимодействие между проектантите:  

  Съдържание и обхват на мярката;   

  Лица, ангажирани с изпълнението й;   

 Конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката; 

 Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените 

дейности;  

 Мярка: Изготвяне на План за управление на риска: 
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 Съдържание и обхват на мярката;   

 Лица, ангажирани с изпълнението й;  

 Конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката; 

 Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените 

дейности;  

 Създаване на йерархична структура:  

 Съдържание и обхват на мярката;  

 Лица, ангажирани с изпълнението й;   

 Конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката:  

 Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените 

дейности;  

  Мерки за организация на работа: таблично представяне с информация за 

предложени мерки за организация за работа ведно с аргументи за качествено и в 

срок изпълнение на дейности.  

 Координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

 Ресурси за изпълнение на всяка дейност: 

 Дейност: Извършване на архитектурните заснемания;  

 Ресурси за изпълнение на дейността-  

 Дейност: Изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и 

предписване на енергоспестяващите мерки в съответствие с 

нормативните изисквания за енергийна ефективност 

 Ресурси за изпълнение на дейността-  

  Дейност: Изготвяне на обследванията за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на техническите паспорти съгласно чл.176 б, ал.2 от ЗУТ 

 Ресурси за изпълнение на дейността. 

 Времеви график за извършване на архитектурни заснемания, обследвания за 

енергийна ефективност и технически обследвания и изготвяне на технически 

паспорти на многофамилни жил. сгради по Обособена позиция №1. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

Във встъпителната част на описанието участникът е представил предвижданията си 

за организация на работа, включваща основни дейности, които ще бъдат изпълнени в 

обхвата на предмета на обществената поръчка. Предвижданата организация на 

дейностите по изпълнение на поръчката е разделена, както следва: 

Дейност 1: Извършване на архитектурно заснемане; 

Дейност 2: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна 

ефективност; 

Дейност 3: Изготвяне на обследване за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ и съставяне на 

техническите паспорти съгласно чл. 176 б, ал.2 от ЗУТ.  
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Участникът е посочил на стр. 10 от офертата, че преди започване изпълнението на 

дейностите е необходимо да бъде извършена мобилизация на екипа, посочен е 

начинът на осъществяване на мобилизацията на екипа, включваща дейности като 

запознаване на екипите експерти с техническата спецификация и подадената изходна 

информация - документи за собственост, скици на сградите и имотите, налична 

проектна документация и др., информиране екипа за срокове за изпълнение на 

предмета на договора, представяне на план-график за изпълнение на дейностите и 

разпределяне на задачите между отделните експерти, извършване на анализ на 

рисковите фактори свързани със забавяне на сроковете или водещи до некачествено 

изпълнение на проекта. За целта експертът, определен за ръководител на екипа, ще 

инициира провеждане на работна встъпителна среща. Наред с направеното 

представяне на дейността по мобилизация на екипа, участникът описва резултата от 

тази дейност, а именно разпределение на задачите за всеки един от експертите, както 

и детайлно запознаване на екипа експерти със спецификата и обхвата на работа, 

което участникът счита, че е предпоставка за ефективност, бързи резултати и 

качествено изпълнение на работа.  На стр. 11 от офертата е записано, че след 

мобилизацията на екипа се пристъпва към изпълнение на основните дейности. 

Приложеният времеви график не отразява така предложената организация за 

изпълнение, а именно на времевия график липсва предвидената от участника дейност 

по мобилизация на екипа. Не е направено уточнение за нейното времетраене и тази 

дейност изобщо не е отразена на времевия график. Във времевия график са посочени 

два допълнителни дни (- 2 и – 1), които не съответстват на техническото 

предложение на участникът. Посочен е и ден 7. Като и за трите посочени дни не става 

ясно какви дейности ще се изпълняват, като във връзка с двата допълнителни дни (- 2 

и – 1) и представената допълнителна и предварителна дейност – „Мобилизация на 

екипа“, комисията прави извод, че именно в тези два предварителни дни- преди 

началото на изпълнение на основните дейности, участникът ще осъществи 

предвидената от него дейност по мобилизация на екипа.  

Отделно от това участникът е посочил при описание на основните дейности, които 

планира да извърши, предварителен етап, времеви извън така оферираните срокове, а 

именно: на стр. 11 „за целта от екипите ангажирани с извършване на заснемане ще 

бъде извършено посещение на място на всеки един от обектите и оглед. Екипът 

експерти предварително времеви ще координира направената организация с 

отговорен представител на Възложителя.“ На стр. 13 „експертите по енергийна 

ефективност се ангажират с изпълнение на първата задача, като извършат оглед 

на място. Експертите предварително времеви ще координират направената 

организация с отговорен представител на Възложителя.“ На стр. 19: „дейностите 

започват с извършване на посещение на място на всяка една от сградоите и оглед. 

Във връзка с изпълнение на задачата експертите предварително времеви ще 

координират направената координация с отговорен представител на 

Възложителя“.  

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките 

ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, 

съдържа несъответствия/противоречия по отношение на етапите на изпълнение, 

видовете дейности и тяхната последователност съгласно техническото задание и 

приложенията към тях, при влагането на ресурси (човешки или технически), във 

времетраенето по отношение на последователността и/или взаимозависимостта на 

процесите, както следва: 

1. Съгласно изискванията на възложителя „Организацията за изпълнение и план-

графикът следва да обосновават предложените срокове за изпълнение на отделните 
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дейности в обхвата на поръчката съгласно клаузите на проекта на договор.“ 

Участникът предвижда да започне изпълнението с мобилизация на екипа. 

Съгласно документацията за настоящата обществена поръчка участниците оферират 

единствено срокове за изпълнение на трите основни дейности, дефинирани от 

възложителя, като всеки срок започва да тече от: – подписване на договора /за 

дейност 1/ или  от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за 

приемане на изпълнението на предходната дейност /за дейности 2 и 3/.   

Видно от чл. 5 на одобрения проект на договор срокът за изпълнение на дейност 1 - 

Извършване на архитектурните заснемания, е обусловен от подписването на 

Договора, като започва да тече от датата на сключването му. 

Предвид гореизложеното предвижданията на участника – „Преди започване 

изпълнението на дейностите е необходимо да бъде извършена мобилизация на 

екипа“, противоречи на горепосоченото изискване на възложителя, тъй като за 

дейност 1 - Извършване на архитектурните заснемания, участникът не  предвижда да 

стартира от датата на подписване на договора /каквото е изискването на 

възложителя/, а на един по-късен етап, обусловен от приключване на 

подготвителните дейности, когато ще започне да тече оферираният срок за 

изпълнението й. 

Съгласно указанията на възложителя участникът следва да представи описание на 

дейностите в тяхната последователност и конкретни действия по изпълнение и 

индикативен план-график за изпълнение на поръчката. План-графикът трябва да 

представя сроковете за действие. В случая план-графикът не представя сроковете за 

действие на дейността по мобилизация на екипа, описана и определена от участника 

като предпоставка за разпределение на задачите за всеки един от експертите, 

запознаване на всеки от екипа със спецификата и обхвата на работа. 

Оферираните от участниците срокове за изпълнение на отделните дейности, 

подлежат на оценяване съгласно одобрената методика за оценка и организацията за 

изпълнение на всички задачи следва да е в рамките на оферираните срокове. 

Предвидените от участника предварителни дейности освен, че противоречат на 

документацията за участие, те поставят в по-неблагоприятно положение всички 

останали участници, които са изготвили коректно предложенията си и са включили 

необходимите подготвителни дейности в рамките на оферирания срок за всяка 

дейност. Изнасянето на един етап от изпълнението извън /преди/ оферираните 

срокове дава възможност на участника да оферира по-кратки срокове и съответно да 

получи по-високи оценки по тези показатели за оценка. 

При цялостния преглед на предложението комисията установи, че участникът е 

представил описание на дейностите в тяхната последователност и конкретни 

действия по изпълнение, но същите не съответстват на план-графика за изпълнение 

на поръчката. План-графикът не представя сроковете за действие на предвидените 

дейности и тяхната последователност, тъй като в него е отразен един от предвидените 

етапи/дейности мобилизация на екипа, който участникът предвижда да изпълни, нито 

като последователност, нито като времетраене. При наличие на тази констатация 

комисията счита, че е налице липса на съответствие между предложените срокове за 

изпълнение в линейния график и описателната част от предложението на участника, 

съдържащо предвижданията му за изпълнение на предмета на обществената поръчка 

съгласно описаните от участника дейности, т.е. линейният график не представя 

всички срокове за действие.  

2. Участникът не е предложил организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, обвързани с конкретния подход за изпълнение на 

услугите по поръчката, с представяне на разпределение на ресурсите за изпълнение 
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на поръчката и на задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно 

планираните дейности, в резултат на което офертата на участника не съдържа 

предложения как се разпределят отговорностите и дейностите между отделните лица 

от екипа за изпълнение на поръчката. От изложението на участника не става ясно 

какви и колко експерти ще вземат участие при изпълнение на дейностите. На места 

участникът посочва, че дейностите ще се извършат от „екип“, а на други - от „екипи“. 

Не става ясно колко екипа са сформирани и какъв е броят на общия участващ 

персонал при изпълнение на поръчката. Изложението на участника визира общо 

предвиждане на отдени профили експерти, както следва: експерти за извършване на 

обследванията за енергийна фективност, включващи топлоинженери, строителни 

инженери и електроинженери; експерти за извършване на обследване за установяване 

на техническите характеристики, включващи архитекти, строителни инженери, 

електроинженери, ВиК инженери, ОВК инженери, експери Пожарна безопасност и 

експерти по санитарно-хигиенни изисквания, като участникът е посочил 

ангажиментите на отделните профили експерти, но не е видно как се разпределят 

отговорностите и дейностите между отделните лица от екипа за изпълнение на 

поръчката. Например посочено е, че за изпълнението на поръчката участникът ще 

използва експерти архитекти, като в множествено число са описани задълженията на 

експертите архитекти, но нито е видно колко архитекти участникът предвижда да 

използва за изпълнението на поръчката, нито е направено разграничение в 

задълженията между отделните архитекти. Аналогично са посочени по общ начин в 

множествено число ангажиментите на топлоинженерите, строителните инженери, 

електроинженерите, ВиК инженерите, ОВК инженерите, експерите Пожарна 

безопасност и експертите по санитарно-хигиенни изисквания, но не е видно как се 

разпределят отговорностите и дейностите между отделните лица от екипа за 

изпълнение на поръчката (в рамките на отделния експертен профил). Отделно от 

изложеното участникът изобщо не предвижда участие на експерт, упражняващ 

технически контрол по част „Конструктивна“, с представяне на задачите и 

отговорностите му съгласно планираните дейности.  

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  

да  отговаря  на  предварително  обявените  условия  на  възложителя,  както  и  че  не  

е изпълнил  задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  

обявените  от възложителя  условия. При  констатираното несъответствие в 

техническото предложение се препятства възможността за допускане на офертата, 

тъй като тя не съдържа в себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на 

възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 
 

 

 

 

1.6. 

 

„В М Л – КОНСУЛТ“ ЕООД 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение съдържа изискуемите 

документи, като същите са представени в изискуемата форма, но не е изготвено в 

съответствие с условията на възложителя. 

Представени документи: 
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Участникът е представил техническо предложениe, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническото  задание и изискванията на 

възложителя, изготвено съгласно Образец 2 съдържащо предвижданията на 

участника за предложената система за организацията и ефективното управление на 

човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на 

обществената поръчка, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор, изготвена съгласно Образец 3, Декларация за срока на валидност на 

офертата, изготвена съгласно Oбразец 4 и Декларация, че при изготвяне на офертата 

са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 5, като 

поради неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване. 

Оферта по същество: 
 Срок за извършване на архитектурните заснемания на многофамилните жилищни 

сгради в обхвата на обособената позиция: 8 /словом осем/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в обхвата на 

обособената позиция: 8 /словом осем/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на техническите паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ на 

многофамилните жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 8 /словом 

осем/ календарни дни. 

Кратко описание на предвижданията на участника за предложената система за 

организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка: 

 Предвижданията за предложена система за организацията и ефективното 

управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, 

предмет на обществената поръчка: 

 Очаквани резултати от изпълнението на обществената поръчка. 

 Организационна структура и разпределение на експертния състав: основни 

етапи и дейности на конструктивното обследване, обследване за енергийна 

ефективност, оценка на съответствието на строежите и изготвяне на 

Технически паспорти на съществуващите сгради, предмет на обществената 

поръчка: 

 Изготвяне на обследване за установяване на техническите им 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1(т.1-5) и ал.2 

от ЗУТ и на техническите паспорти на сградите. Конструктивното 

обследване се извършва от инженер конструктор с пълна 

проектантска правоспособност и се проверява, подписва и подпечатва 

от технически контрол по част „Конструктивна”. Конструктивното 

обследване на съществуващи сгради ще се изготвя при спазване на 

приложимите нормативни документи. 

o Конструктивното обследване на съществуваща сграда ще извършва 

при спазване на следната последователност на работа: 

1. Изготвяне на план-програма за извършване на обследването на 

строежите, която да бъде съгласувана и одобрена от 

Възложителя. 

2. Събиране на необходимата информация за извършване на 

обследването. 
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З.  Определяне на действителните технически характеристики на 

строежа и сравняването им с нормативните характеристики по 

съществените изисквания, залегнали в чл. 169, ал. 1-3 ЗУТ. 

4. Оценката на резултатите от обследването и проверката на 

съответствието им с изискванията на нормативните актове за 

удостоверяване на степента на удовлетвореност на 

съществените изисквания към строежа спрямо съвременните 

нормативни актове; размера на повредите или разрушенията в 

строежа, водещи до несъответствия по отношение на 

съществените изисквания към него; степента на риска за 

настъпване на аварийни събития в зависимост от уязвимостта 

на строежа и опасността на въздействията; опасността за 

обитателите и опазването на имуществените ценности в 

строежа, както и за неблагоприятните въздействия върху 

околната среда; технико-икономическата целесъобразност при 

избора на мерки за възстановяване или разрушаване на строежа. 

5. За извършеното конструктивно обследване на съществуваща 

сграда участникът изготвя Доклад за резултатите от 

конструктивното обследване.  

 Съставяне на технически паспорти и регистрация, съгласно 

изискванията на Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите 

паспорти на строежите. 

o Изготвяне на Доклад за резултатите от обследването на 

сградата: Техническият паспорт на съществуващ строеж се 

съставя въз основа на Доклад за резултатите от обследването и 

оценката на строежа по всички части - конструктивна, 

архитектурна, ОВК и енергийна ефективност, ВиК, 

електроинсталации, технологична, вертикална планировка, 

пожарна безопастност, хигиенни и здравословни условия. Изготвя 

се от всички експерти, включени в състава на колектива. 

o Изготвяне на Технически паспорт на сградата: Техническият 

паспорт се съставя по образец, на базата на Доклад за 

резултатите от обследването на съществуващия строеж за 

установяване на техническите му характеристики, поотделно за 

всички части. 

 Техническият паспорт на всеки строеж съдържа следните 

части: 

- Част А "Основни характеристики на строежа"; 

- Част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за 

извършване на ремонти"; 

- Част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация"; 

- Част Г "Енергиен паспорт сграда" (когато е приложимо). 

  Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на 

съществуващите сгради. Обследването за енергийна 

ефективност и сертифицирането на съществуващи сгради се 

изготвя въз основа на действащата в страната нормативна 

уредба, създаваща правната и техническа основа за 

изискванията за енергийна ефективност.  

 Участникът предлага следните основни етапи и дейности на 

обследването за енергийна ефективност на съществуващите сгради, 
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предмет на обществената поръчка: 

1. Подготвителен етап. 

2. Етап на установяване на енергийните характеристики на сградата. 

3. Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност. 

4. Заключителен етап - изготвяне на доклад и резюме за отразяване на 

резултатите от обследването, както и изготвяне на Сертификат за 

енергийните характеристики на сградата в експлоатация: 

5. Предаване на изготвените материали на Възложителя 

o   Обследването за енергийна ефективност на съществуващите сгради се 

извършва от квалифицирани експерти, включени в лиценза на фирмата - 

инженер топлотехник, инженер конструктор и електроинженер. 

„Предложеният от нас срок се отнася за случай на възлагане обследване на 

една многофамилна жилищна сграда. При възлагане на обследване на повече 

от една сграда едновременно, ние разполагаме с втори екип от специалисти 

по всички специалности, съгласно представените списъци, така че в 

рамките на 3 (три) месеца ние сме в състояние да изпълним необходимите 

обследвания. Експертите по части „Конструктивна”, „Топлотехническа” 

и „Електро”, участват при обследване за съставяне технически паспорт и 

при обследването за енергийна ефективност. Това позволява максимално 

скъсяване на сроковете и освобождава време за допълнителни задачи." 

 Механизми за преодоляване на идентифицираните от участника 

потенциални проблеми: 

 Анализ по отношение на допусканията: При започване изпълнението на 

задачата участникът приемаме определени допускания- изброени.  

 Предложение за начина на управление на рисковете - Идентифициране на 

риска относно целите на поставената задача във връзка с външни и 

вътрешни фактори, въздействащи върху отделните етапи на изпълнение; 

Оценка на риска чрез преценяване на значимостта на всеки риск и 

вероятността от възникването му; Изготвяне на подходящи действия чрез 

механизъм на контрол, които могат да са откриващи или превантивни. 

 Основни мерки за преодоляване или предотвратяване на рисковете: 

o    Мониторинг и проследяване на процеса по управление на проекта.  

  участникът използва метода на регистрирана писмена 

кореспонденция, документиране на установяване на отношенията с 

Възложителя и други институции във връзка с изпълнение на 

определени задачи и контрол на документооборота. По този начин ще 

се установи необходимата одитна следа на изпълнението на 

поставената задача. 

 Мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираните 

рискови фактори: 

o Рисков фактор №1: Недостатъчна подкрепа от страна на 

Възложителя и недостатъчно съдействие и ангажираност от 

страна на заинтересованите лица към екипа на Изпълнителя. 

o Рисков фактор № 2: Липса на информация, недостатъчна или 

неточна информация, необходима за изпълнение на задачите в 

рамките на поръчката.  

o Рисков фактор №3: Промени в законодателството на България 

или на ЕС. 

 Мерки за опазване на околната среда. 
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 Предложение за начина на изпълнение: 

 Изготвяне на обследване за установяване на техническите им 

характеристики, свързани е изискванията по чл. 169, ал. 1(т.1-5) и ал.2 

от ЗУТ и на техническите паспорти на сградите. Конструктивното 

обследване на съществуваща сграда участникът извършва при 

спазване на следната последователност на работа: 

 Изготвяне на план-програма за извършване на обследването на 

строежите, която да бъде съгласувана и одобрена от 

Възложителя. План-програмата се разработва на база 

определения срок за изпълнение и екипа от специалисти, които 

ще бъдат ангажирани при изпълнението на задачата. 

 Събиране на необходимата информация за извършване на 

обследването, която съдържа: 

а) основни данни за строежа - идентификационни 

характеристики, обемно-планировъчни и функционални 

показатели, геометричните характеристики на строителните 

елементи и конструкции; 

б) идентификация на конструктивната система и 

определяне типа на основната носеща конструкция; 

в) идентификация на начина на фундиране и на 

състоянието на земната основа, наличие на подпочвени води и 

тяхното влияние върху моментното състояние на 

конструкцията; 

г) информация за качеството и състоянието на 

елементите и материалите, изграждащи носещите строителни 

конструкции; 

д) информация за действащите нормативни документи към 

момента на първоначалното проектиране на строежа, 

включително за сеизмична сигурност на конструкцията на 

строежа и възприетите коефициенти за редукция на 

изчислителните сеизмични въздействия; 

е) информация за действащите нормативни документи към 

момента на обследване на строежа, включително за сеизмична 

сигурност на конструкцията на строежа и възприетите 

коефициенти за редукция на изчислителните сеизмични 

въздействия; 

ж) състоянието на строежа, включително на 

строителната конструкция, земната основа, технологичното 

оборудване, инсталациите и външната инфраструктура; 

з) документирани записи за констатираните грешки в 

конструктивните схеми и детайли, както и за констатираните 

дефекти и/или отклонения в качествата на вложените 

материали и изпълнените елементи, детайли и съединения; 

и) информация за типа и степента на предишни и 

настоящи въздействия и установени повреди на конструкцията, 

ако има такива, включително и предприети действия за 

възстановяване; 

к) информация за измененията в конструкцията, извършени 

по време на строителството и последвалата експлоатация до 

момента на обследването. 
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Действителните технически характеристики на строежа се 

установяват чрез събиране, проучване и анализ на наличната 

техническа документация; екзекутивно заснемане - при липса на 

техническа документация; оглед и измервания на строежа за 

събиране на технически данни (видът и размерите на 

дефектите, повредите или разрушенията в строежа); 

извършване на необходимите безразрушителни измервания за 

определяне носимоспособността на бетона чрез измерване на 

еластичния- отскок със склерометър SCHMIDT Type N - Proceq 

(повърхностна твърдост) и др. 

 Определяне на действителните технически характеристики на 

строежа и сравняването им с нормативните характеристики по 

съществените изисквания, залегнали в чл. 169, ал. 1-3 ЗУТ, което 

се състои в провеждане на сравнителни анализи и проверки за 

определяне на количествените измерения и на качествените 

показатели за удостоверяване на размера на повредите или 

разрушенията в строежа и отклоненията от действащите 

нормативни актове; допуснатите грешки и недостатъци при 

проектирането, изграждането и експлоатацията на строежа; 

степента на риска за настъпване на аварийни събития и 

опасността за обитателите и опазването на имуществените 

ценности в строежа, както и за неблагоприятните въздействия 

върху околната среда; избор на решението за възстановяване или 

премахване на строежа. Анализите се извършват с отчитане на 

следните товарни въздействия: Натоварване от собствено 

тегло на конструкцията; Експлоатационни товари - полезни 

товари, сняг и земетръс. Характеристиките на товарните 

въздействия се приемат съгласно наличното технологично 

оборудване и резултатите от анализа на конструкциите и са 

съобразени с изискванията на Наредба № 3/2004г. 

 Оценката на резултатите от обследването и проверката на 

съответствието им с изискванията на нормативните актове за 

удостоверяване на степента на удовлетвореност на 

съществените изисквания към строежа спрямо съвременните 

нормативни актове; размера на повредите или разрушенията в 

строежа, водещи до несъответствия по отношение на 

съществените изисквания към него; степента на риска за 

настъпване на аварийни събития в зависимост от уязвимостта 

на строежа и опасността на въздействията; опасността за 

обитателите и опазването на имуществените ценности в 

строежа, както и за неблагоприятните въздействия върху 

околната среда; технико-икономическата целесъобразност при 

избора на мерки за възстановяване или разрушаване на строежа. 

 За извършеното конструктивно обследване на съществуваща 

сграда „участникът изготвя Доклад за резултатите от 

конструктивното обследване, който включва: 

а) основни данни за строежа - идентификационни 

характеристики, обемно-планировъчни и функционални 

показатели; 

б) описание и характеристика на съществуващите 
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строителните елементи и конструкции; 

в) нормативната уредба, действала към момента на 

проектиране и строителство на сградата и тази, която е в 

сила към момента на обследването; 

г) съпоставка и анализ на възможностите за изпълнение на 

съществените изисквания по ЗУТ, в т.ч. оценка за 

сеизмичната осигуреност на строежа - Оценката за 

сеизмичната осигуреност на строежа е положителна, ако 

строежът съответства на изискванията на нормативни 

актове, действащи към момента на въвеждане на строежа в 

експлоатация или към момента на обследването, при наличие 

на несъществени изменения в конструкциите на строежите, 

когато при тяхното обследване носещата способност и 

коравината, включително сеизмичната осигуреност и 

дълготрайността, са в съответствие с изискванията на 

нормативните актове, действащи към момента на 

въвеждането им в експлоатация, и не са установени дефекти, 

деформации или повреди, свързани с нарушаване на 

проектната им носеща способност, коравина, дуктилност и 

дълготрайност, при спазване на определените в нормативите 

критерии. Действителните технически характеристики на 

строежа и сравняването им с нормативните характеристики 

по съществените изисквания се документират в доклада в 

табличен вид. 

д) техническите мерки за удовлетворяване на съществените 

изисквания към обследвания обект, както и предписания за 

недопускане на аварийни събития, които застрашават 

обитателите на строежа. 

е) докладът за резултатите от конструктивното обследване е 

придружен с подробен снимков материал, схеми и документи, 

характеризиращи строежа.  

 Съставяне на технически паспорти, съгласно изискванията на Наредба 

№5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите. 

o Изготвяне на Доклад за резултатите от обследването на сградата 

Техническият паспорт на съществуващ строеж се съставя въз основа 

на Доклад за резултатите от обследването и оценката на строежа 

по всички части - конструктивна, архитектурна, ОВК и енергийна 

ефективност, ВиК, електроинсталации, технологична, вертикална 

планировка, пожарна безопастност, хигиенни и здравословни условия. 

Техническият паспорт отразява настъпилите промени в състоянието 

след въвеждането му в експлоатация, като реконструкция, основен 

ремонт, основно обновяване, промяна на предназначението, засягащи 

основните характеристики на строежа. 

 Обследването на сграда включва: 

A) Съставяне на информационна база данни за техническите 

характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със 

съществените изисквания по ЗУТ - събиране, проучване и анализ на 

наличната техническа документация; екзекутивно заснемане - при 

липса на техническа документация; оглед и измервания на строежа 

за събиране на технически данни (вид и размери на дефектите, 
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повредите или разрушенията в строежа); извършване на 

необходимите проверки и пр. 

Б). Установяване на действителните технически характеристики на 

строежа по разделите на част А от техническия паспорт; 

B) Анализ на действителните технически характеристики на 

строежа и оценка на съответствието им с нормативните 

стойности, определени с нормативните актове, действащи към 

момента на въвеждането на строежите в експлоатация по всички 

части; 

Г). разработване на мерки за възстановяване на експлоатационните 

характеристики на строежа по всички части. 

При цялостното обследване на съществуваща сграда се извършва 

подробен инженерен анализ на действителните технически 

характеристики на строежите и оценка на съответствието им със 

съвременните и актуални към настоящия момент в България 

нормативни изисквания, оценка на степента на риска при 

настъпване на аварийни събития и оценка на опасността за 

населението и имуществените ценности, както и неблагоприятното 

въздействие върху околната среда. Разработват се и се описват 

мерки за поддържане на строежа и се предлагат разумни срокове за 

извършване на необходимите ремонти по следните позиции: 

 изготвяне на конструктивна оценка на строежа и 

предложение при необходимост за привеждане в 

съответствие с действащите в момента норми; 

 предписания за недопускане на аварийни събития, 

застрашаващи обитаването на строежите; 

 изготвяне на оценка на състоянието на сградните 

инсталации и дворните мрежи и предложение при 

необходимост за привеждане в съответствие с действащите 

в момента норми; 

 изготвяне на оценка на състоянието на ограждащите и 

преграждащите стени, мазилки, настилки, изолации и пр. и 

предложение при необходимост за привеждане в 

съответствие с действащите в момента норми; 

 оценка за осигуреност на достъпна среда и предложение при 

необходимост за привеждане в съответствие с действащите 

в момента норми; 

 оценка за изпълнение на изискванията за пожарна 

безопасност на сградата и предложение при необходимост за 

привеждане в съответствие с действащите момента норми;  

 оценка за изпълнение на изискванията за здравословни и 

хигиенни условия в сградата и предложение при необходимост 

за привеждане в съответствие с действащите в момента 

норми; 

 необходими мерки за поддържане на безопасната 

експлоатация на строежите и график за изпълнение на 

неотложните мерки; 

 данни и характеристики на изпълнените дейности по 

поддържане, преустройство и реконструкция на строежите; 

  срокове за извършване на основни и текущи ремонти на 
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строежите и на отделните конструкции. 

o Изготвяне на Технически паспорт на сградата- Техническият паспорт се 

съставя по образец, на базата на Доклад за резултатите от обследването на 

съществуващия строеж за установяване на техническите му 

характеристики, поотделно за всички части. Техническият паспорт на всеки 

строеж съдържа следните части: 

  Част А "Основни характеристики на строежа" съдържа следните 

раздели: 

- Раздел I "Идентификационни данни и параметри"; 

- Раздел II "Основни обемнопланировъчни и функционални показатели"; 

- Раздел III "Основни технически характеристики";  

- Раздел IV "Сертификати"; 

- Раздел V "Данни за собственика и за лицата, съставили или 

актуализирали техническия паспорт"; 

 Част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на 

ремонти" – съдържание- позиции;  

 Част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" 

съдържание- позиции;  

 Част Г "Енергиен паспорт на сграда" (когато е приложимо). 

o Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на съществуващите 

сгради, предмет на обществената поръчка: основни етапи и дейности на 

обследването за енергийна ефективност на съществуващите сгради, 

предмет на обществената поръчка: 

 Подготвителен етап, който включва: 

-  огледи на сградата със детайлно уточняване на действителното 

състояние на ограждащите конструкции /състав и дебелини на 

фасадни стени, еркери, подове, покриви; уточняване на размерите им 

и материалите, от които са изградени към момента на обследването; 

- определяне на конфигурация, типовете и видовете на фасадната 

дограма;  

- оглед и детайлно заснемане на съществуващото състояние на 

енергийните системи: отопление, охлаждане, вентилационни 

системи, осветление и ел. уреди /вид, брой и ел.мощност/, битово 

горещо водоснабдяване; уточняване на инсталирани мощности, 

едновременност на работа на уредите, групиране по вид и 

функционалност; 

- измерване осветеност на помещенията с помощта на луксметър;  

- определяне на температурния режим на сградата посредством 

дейталогер по групи и видове помещения; 

- събиране и обработка на първичната информация, предоставена от 

експлоатацията за: режим на обитаване на сградата (дневен, 

седмичен и годишен график), брой обитатели; 

- събиране и обработка на първичната информация, предоставена от 

експлоатацията за: разходите за енергия /консумирана топлинна 

енергия, ел. енергия, вода/ за предходен период от последните две - 

три години време. Базата данни за енергопотреблението е 

необходимо да съдържа данни за месечното потребление на енергия 

по енергоносители (електричество, горива, пара, гореща вода, студена 

вода), тарифи за енергоносителите и разходите за доставка и 

закупуване на енергия. Тази информация се намира в първичните 
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счетоводни документи; 

- получаване на информация за извършени ремонти и подобрения 

/подмяна на фасадна дограма, топлоизолации, хидроизолации и т.н./, 

подмяна на оборудване, касаещо енергийните системи; уточняване на 

периода на изпълнението им. 

 Етап на установяване на енергийните характеристики на сградата, 

който включва следните дейности: 

- определяне на строителни и топлофизическите характеристики на 

ограждащите елементи на сградата при сегашното и състояние: 

стени, прозорци, подове и покриви 

- систематизирането им по видове и анализ и мерки за подобряване на 

тези характеристики 

- определяне на еталонните максимално допустими стойности на 

коефициента на топлопреминаване на ограждащите елементи на 

сградата: към годината на въвеждането и в експлоатация и към 

настоящите нормативни документи 

- анализ по групи на заснетите съществуващи енергийни системи със 

оценка на състоянието и поддръжката им (системите за отопление, 

системите за вентилация, системите за БГВ, вентилаторите и 

помпите, системите за осветление, системите за 

охлаждане/климатизиране); 

- определяне на входни данни, отнасящи се до избора на климатичния 

район, типа на сградата, режим на използване 

- от предоставената информация за потребена електро и топлинна 

енергия се извършва анализ на регистрирания разход на енергия за 

период от предходните три години. 

- в резултат на тази информация се определя базовата линия - линията, 

определяща необходимото количество енергия, осигуряваща 

нормативно изискваните параметри - температура, влажност, 

осветеност, разход на топла вода за битови нужди 

- Пристъпва се към моделно изследване на сградата, изразяващо се в 

създаване на модел на сградата, калибриране на този модел и 

нормализирането му. Целта на тези операции е да се получи 

енергията, която е действително необходима за поддържане на 

микроклимата в сградата; да се очертаят възможностите за 

енергоспестяващи мерки, които ще осигурят намаление на 

енергийните разходи до ниво, даващо право за получаване на 

сертификат за  енергийна ефективност; да vce извърши 

икономическа оценка на възможните енергоспестяващи мерки. 

Моделното изследване на сградата се извършва в съответствие е 

БДС EN 13790 чрез софтуерен продукт ЕАВ SOFTWARE. 

 Енергийните характеристики на сградата, при моделното изследване се 

симулират и изчисляват за следните състояния на сградата и 

енергийните инсталации: 

- „Състояние” - актуално състояние на сградата, сградната обвивка, 

актуална температура и осветеност при състояние и режим на 

работа на енергийните инсталации - констатирани при огледа на 

сградата, събирането и обработката на първичната информация за 

функционирането на сградата и разходите на енергия; 

- „Базова линия” - базова линия на годишния разход на енергия, т.е. 
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енергията необходима за осигуряване на нормативно изискваната 

температура и осветеност при съществуващото състояние на 

сградната обвивка, режим на работа и ефективност на енергийните 

инсталации; 

- „След ЕСМ” - потребната енергия за осигуряване на нормативно 

изискваната температура и осветеност след прилагане на 

идентифицираните енергоспестяващи мерки за постигане на 

нормативните топлотехнически характеристики на сградната 

обвивка и внедряване на енергоефективни уреди, съоръжения и 

инсталации 

 Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност, който включва следните дейности: 

- определяне на принадлежността на сградата към съответния клас на 

енергопотребление, съгласно Наредба № РД-16-1058/29.12.2009г. за 

показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на 

сградата към годината на въвеждане на сградата в експлоатация; 

- изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната 

ефективност, определени в резултат на идентифицираните и 

симулирани мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

- определяне на годишния размер на енергоспестяването и на 

действително необходимите разходи за поддържане на 

нормативните показатели за топлинен комфорт; 

- остойностяване на мерките; 

- подреждане на мерките по показател „срок на откупуване“, който е 

база за отсяване на неефективните мерки; 

- определяне на годишния размер на енергоспестяването с отчитане на 

взаимното влияние на отделните мерки и технико-икономическа 

оценка на пакетите от мерки; 

- изготвяне на икономически анализ, съдържащ информация за 

необходимите инвестиции за изпълнение на енергоспестяващите 

мерки, нетната годишна икономия, икономическият срок на 

експлоатация, срокът на откупуване на мерките и срокът на 

изплащането им, както и други характерни данни; 

- анализ и оценка на количеството спестени емисии С02 в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

 Заключителен етап - изготвяне на доклад и резюме за отразяване на 

резултатите от обследването, както и изготвяне на Сертификат за 

енергийните характеристики на сградата в експлоатация: 

-  Докладът от обследването за енергийна ефективност на сграда 

съдържа: информация за собственика и собствеността на сградата; 

нормативна уредба, на базата на която е извършено обследването; 

подробно описание на сградата, вкл.режими на обитаване, 

конструкция и енергоснабдяване; анализ и оценка на състоянието на 

сградните ограждащи конструкции и елементи по видове и типове; 

анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за 

производство, пренос, разпределение и потребление на енергия; данни 

за броя на обитателите на сградата, режимите на работа, 

географско положение на обекта и климатични характеристики на 

района; енергиен баланс на сградата и базова линия на 

енергопотребление за основните енергоносители; сравнение на 
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показателите за специфичен разход на енергия е референтните; 

оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода за 

енергия; подрс" ефект  възобновяеми енергийни източници; анализ и 

оценка на годишното количество спестени емисии С02 в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

определяне класа на енергопотребление на съществуващата сграда. 

- Резюмето към доклада за енергийна ефективност се изготвя по 

образец и съдържа следната кратка информация: адрес на сградата; 

информация за собственика и собствеността; идентификацията на 

изпълнителя на обследването; кратко описание на сградата; обща 

информация за енергопотреблението; базовата линия на 

енергопотреблението и специфичния разход на енергия на сградата; 

класа на енергопотребление на сградата; предлаганите мерки за 

повишаване на енергийната ефективност. 

- Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация 

се издава след извършено обследване за енергийна ефективност. Той се 

изготвя по утвърден образец. Сертификатът за енергийни 

характеристики на сгради в експлоатация съдържа данни за: 

функционалното предназначение на сградата и адреса е по 

местонахождение, снимка на сградата; общите геометрични 

характеристики, в т.ч. разгънатата застроена площ, отопляваната 

площ, площта на охлаждания обем; класа на енергопотребление; 

стойността на интегрираната енергийна характеристика на 

сградата и референтната е стойност, изразени като специфичен 

годишен разход на потребна енергия в kWh/m2 и на първична енергия в 

kWh/m2; нетната потребна енергия при отсъствие на вътрешни 

товари, както и брутната потребна енергия с отчитане на 

вътрешните товари в kWh/m2; общия годишен разход на потребна 

енергия в MWh, общия годишен разход на първична енергия в MWh; 

стойността на емисиите С02 в тона/годишно, еквивалентни на общия 

годишен разход на потребна енергия; оползотворената енергия от 

възобновяеми източници в абсолютна стойност и като относителен 

дял от брутната потребна енергия за сградата; специфичните 

геометрични характеристики на ограждащите конструкции, вкл. 

референтните им стойности; източниците на енергия в сградата, в 

т.ч. възобновяеми, стойностите на енергийните характеристики на 

системите за осигуряване на микроклимата, изразени като 

специфичен годишен разход на потребна енергия за отопление, за 

вентилация и за охлаждане в kWh/m2; стойността на специфичния 

годишен разход на потребна енергия на системата за гореща вода за 

битови нужди, в kWh/m2, и използваните енергийни източници, в т.ч. 

възобновяеми; разпределение на годишния разход на потребна енергия 

на сградата за отопление, вентилация, охлаждане, гореща вода и 

осветление, изразена като дял от общото потребление; номер, дата 

на издаване, срок на валидност на сертификата; наименованието на 

лицето, извършило сертифицирането и регистрационния номер на 

удостоверението за вписването му в публичния регистър. 

 Предаване на изготвените материали на Възложителя- Лицето, 

извършило обследването за енергийна ефективност и издало 

Сертификат за енергийни характеристики на сградата, предоставя на 
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собственика на сградата доклад от обследването - на хартиен и 

електронен носител; резюме към доклада - на хартиен и на електронен 

носител; доклад/и от обследване на водогрейни котли и климатични 

инсталации, ако има такива - на хартиен и магнитен носител; 

сертификат за енергийни характеристики - на хартиен носител; 

декларация за липса на обстоятелствата по чл. 43, ал. 4 от ЗЕЕ. 

Предоставената информация се придружава от обстоен снимков 

материал, показващ действителното състояние на ограждащите 

елементи, инсталациите и системите в сградата. Собственикът на 

сградата приема с протокол по образец документите за резултатите 

от обследването, описани по-горе, по реда на НАРЕДБА № 16-1594 от 13 

ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране 

и оценка на енергийните спестявания на сгради.  

 Предложение на мерките по управление на качеството:  

 Система за Управление на Качеството /СУК/. Гаранция за спазването 

й е наличието на фирмени сертификати за качество БДС EN ISO 

9001:2015, както и отговорен специалист за това. Липсата на 

подходяща СУК често води до частично или дори пълно неизпълнение 

на проекта. Чести причини за неуспех са: 

- Липсата на координация на ресурси и дейности; 

- Липсата на комуникация между заинтересованите страни, 

водеща до резултати, далечни от нужните; 

- Лоша оценка на продължителността и разходите на проекта; 

- Недостатъчни измерими показатели; 

- Неадекватно планиране на ресурси, дейности и график; 

- Липсата на контрол на прогреса, поради което не може да се 

определи точния статус на проекта. 

 Ръководство за Управление на Качеството, което описва процесите и 

приоритетите, идентифицира отговорностите и регулира 

последователността на дейностите. Към него са приложени форми и 

списъци, които са важни инструменти за ежедневното и ефективно 

прилагане на Управление по Качеството. 

 Линеен график за изпълнение на дейностите при „извършване на 

архитектурни заснемания, обследвания за енергийна ефективност и 

технически обследвания и изготвяне на технически паспорти на 

многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Смолян. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

Във встъпителната част на описанието си участникът е представил очакваните 

резултати от изпълнението на обществената поръчка съгласно техническото задание 

на възложителя, след което е описал организационна структура и разпределение на 

експертния състав, включваща предвижданите етапи за изпълнение от участника. 

Участникът е представил механизмите за преодоляване на идентифицираните от 

участника потенциални проблеми, предложил е и начин за управление на рисковете; 

мерки за опазване на околната среда.  

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките 
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ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка 

съдържа несъответствия/противоречия по отношение на етапите на изпълнение, 

видовете дейности и тяхната последователност съгласно техническото задание и 

приложенията към тях, по отношение на последователността и/или 

взаимозависимостта на процесите, както следва: 

-Съгласно изискванията на възложителя участникът следва да представи описание на 

дейностите в тяхната последователност и конкретни действия по изпълнение и 

индикативен план-график за изпълнение на поръчката. План-графикът трябва да 

представя сроковете за действие. Освен това „Организацията за изпълнение и план-

графикът следва да обосновават предложените срокове за изпълнение на отделните 

дейности в обхвата на поръчката съгласно клаузите на проекта на договор.“ В случая 

в описателната част са представени конкретни действия за изпълнение на дейностите, 

включени в предмета на настоящата поръчка, а в план-графика е представено времето 

за изпълнението им. Така предвидените срокове за изпълнение на трите основни 

дейности противоречат на техническото задание и проекта на договор, тъй като и 

трите дейности ще се изпълняват паралелно в застъпващи се периоди: Дейност 1: от 

1–ви ден до 8-ми ден; Дейност 2: от 4-ти ден до 13-ти ден и Дейност 3: от 4–ти ден до 

13-ти ден. Съгласно документацията за участие Възложителят не е предвидил 

възможност за паралелно изпълнение на дейностите, напротив на стр. 2 от 

техническото задание изрично е посочено, че „Започването на изпълнението на всяка 

дейност е обусловено от приемането на изпълнението на предходната“. В чл.5 от 

одобрения проект на договор също са разписани сроковете за изпълнение на 

отделните дейности и видно от същия изпълнението следва да е последователно, а не 

паралелно. Освен това възложителят ясно е разписал последователността на 

изпълнение на дейностите:  Дейност 1: Извършване на архитектурни заснемания; 

Дейност 2: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна 

ефективност и Дейност 3: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на 

технически паспорти съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ. Започването на изпълнението на 

всяка дейност е обусловено от приемането на изпълнението на предходната. 

Предвижданата от участника организация за изпълнение изключва възможността да 

се спази това изискване.  

- Направеното от участника предложение за изпълнение на поръчката не съответства 

на изискванията на възложителя, тъй като съдържа несъответствия/противоречия във 

времетраенето по отношение на последователността и/или взаимозависимостта на 

процесите. В т.1 от Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно 

образец № 2, участникът оферира срок за изпълнение на Дейност 1 – 8 дни, за 

Дейност 2 – 8 дни и за Дейност 3 – 8 дни, докато в линейния график Дейност 2 е с 

продължителност 10 дни и Дейност 3 – също е с продължителност от 10 дни. Отделно 

от изложеното на стр.24 от офертата на участника изрично е посочено, че 

предлаганият срок за изпълнение се отнася в случай на възлагане на обследване на 

една многофамилна жилищна сграда, но участникът допълва, че при възлагане на 

повече от една сграда едновременно ще изпълни необходимото обследване в рамките 

на 3 месеца. Съгласно изискванията на възложителя срокът за изпълнение на 

договора за обществената поръчка по всяка обособена позиция е определен на база на 

оферираните от всеки участник срокове за изпълнение на отделните дейности в 

обхвата на поръчката, като максималната продължителност на изпълнението на всеки 

вид основна дейност в обхвата на поръчката е определена, както следва: 
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извършване на архитектурните заснемания на многофамилните жилищни сгради в 

обхвата на обособената позиция, по която подава оферта участникът, се оферира от 

всеки участник в мерна единица ден, цяло число, но е не повече от 40 /словом 

четиридесет/ календарни дни; 

ефективност и предписване на енергоспестяващите мерки в съответствие с 

нормативните изисквания за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 

сгради в обхвата на обособената позиция, по която подава оферта участникът, се 

оферира от всеки участник в мерна единица ден, цяло число, но е не повече от 40 

/словом четиридесет/ календарни дни. 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, 

ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на техническите паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от 

ЗУТ на многофамилните жилищни сгради в обхвата на обособената позиция, по 

която подава оферта участникът, се оферира от всеки участник в мерна единица ден, 

цяло число, но е не повече от 40 /словом четиридесет/ календарни дни. Следователно 

участникът следва оферира общ срок за извършване на съответна дейност по 

отношение на всички многофамилните жилищни сгради в обхвата на обособената 

позиция, т.е. съгласно условията на възожителя липсва хипотеза за възможност за 

възлагане на обследване само на една многофамилна жилищна сграда. Посочените 

обстоятелства водят до неяснота по отношение на волята на участника за сроковете 

за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката, които освен това подлежат и на 

оценяване.  

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  

да  отговаря  на  предварително  обявените  условия  на  възложителя,  както  и  че  не  

е изпълнил  задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  

обявените  от възложителя  условия. При  констатираното несъответствие в 

техническото предложение се препятства възможността за допускане на офертата, 

тъй като тя не съдържа в себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на 

възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 
 

 

 

 

1.7. 

 

ДЗЗД „ПЕ ЕНД ПЕ КОНТРОЛ” 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение съдържа изискуемите 

документи, като същите са представени в изискуемата форма, но не е изготвено в 

съответствие с условията на възложителя. 

Представени документи: 

Участникът е представил изготвено техническо предложениe, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие в съответствие с 

техническото  задание и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец 2 

съдържащо предвижданията на участника за предложената система за организацията 

и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на 

работите, предмет на обществената поръчка, Декларации за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, изготвени съгласно Образец 3, Декларации за срока 

на валидност на офертата, изготвени съгласно Oбразец 4 и Декларации, че при 
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изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвени 

съгласно Образец 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 

 Срок за извършване на архитектурните заснемания на многофамилните жилищни 

сгради в обхвата на обособената позиция: 5 /словом пет/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в обхвата на 

обособената позиция: 8 /словом осем/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на техническите паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ на 

многофамилните жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 4 /словом 

четири/ календарни дни. 

Кратко описание на предвижданията на участника за предложената система за 

организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка: 

Обяснителна записка към „предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя": 

 Предмет на обществената поръчка, обекти. 

 Дейности: 

   Дейност 1: Извършване на архитектурни заснемания  

  Дейност 2: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и 

предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с 

нормативните изисквания за енергийна ефективност. 

  Дейност 3: Изготвяне на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, 

ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на технически паспорти съгласно чл. 

1766, ал.2 от ЗУТ. 

 Организационна структура и разпределение на експертния състав: 

технически правоспособни физически лица: 

 Ръководител - координатор на екипа 

o  Задължения;   

 За изпълнението предмета на поръчката, участника ще обособи три 

групи експерти (участникът е представил схема- организационна 

структура): 

1. Експерти отговарящи за заснемането: архитект и чертожници; 

2. Експерти отговарящи за конструктивното обследване и 

изготвяне на техническия паспорт: инженер-конструктор; 

инженер ВиК; електроинженер; инженер ОВК; технически 

контрол; пожарна безопасност;  

3. Експерти отговарящи за енергийното обследване: инженер 

конструктор; инженер ОВК; електроинженер. 

 Участникът е представил обхвата на задължения за всеки експерт в 

екипа, както следва: 

o Архитект; 

o Инженер конструктор; 

o Инженер ОВК; 
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o Електроинженер; 

o Инженер ВиК; 

o Инженер TК част „Конструктивна"; 

o Инженер „Пожарна безопасност"; 

 Участникът е представил схема с информация за процесите по: анализ на 

събраните данни от ръководител екип; обобщаване на наличната 

информация и задаване на конкретни задачи на всеки специалист; изготвяне 

на комплексни доклади за обследване на строежите, съгласно изискванията 

на наредба 5 за техническите паспорти на строежите; обсъждане с 

Възложителя на предвидените мерки за удовлетворяване на изискванията на 

чл. 169 от ЗУТ. 

 Схема - комуникацията и контрола вътре в екипа на участника. 

 Ключовите задължения при изпълнението на отговорностите по извършване 

на обследването на съществуващите сгради за установяване на 

техническите и енергийните им характеристики и съставянето на 

Технически паспорти на строежите са основните дейности на Ръководителя 

на Екипа.  

 Обследването на съществуващите сгради за установяване на техническите и 

енергийните им характеристики и съставянето на Технически паспорти по 

отделните части на строежите ще се извършва от Ключовите Експерти по 

отделните части под координацията на ръководителя на екипа.  

 Задължение на инженерите по отделните специалности е да изготвят 

обследване за установяване на техническите характеристики на 

съществуващите сгради и да изготвят Доклади за изготвеното обследване. В 

тази си функция ръководителя на екипа има спомагателна роля, главно що се 

отнася до организация на работата и координация на дейностите. 

 Докладите за резултатите от обследването на техническите 

характеристики се съставят под ръководството на ръководителя на екипа 

заедно с пълния екип от експерти, като описанията по отделните части на 

строежите са задължение на всеки експерт. 

 Система за управление на информацията (СУИ)- Консултантът ще 

отговаря за съхранението на целия архив по време на извършване на 

обследването на строежите, като осигури завеждане и надеждно и 

прегледно съхранение на всички необходими документи. СУИ ще включва:  

Договорната документация; Технически спецификации; п Стандарти, 

нормативни изисквания; Проекто - сметна документация; Подробни, 

работни и екзекутивни чертежи; и Кореспонденция,свързана с проекта; 

Документи, свързани с изпълнение на строителството на съществуващите 

строежи; Документи за въвеждане в експлоатация на строежите; 

Протоколи от срещи; Договорни и юридически документи. 

 Обследването за енергийна ефективност ще включва следните основни етапи 

и дейности: 

 Подготвителен етап, който следва да включва следните дейности: 

o   Оглед на сградата; 

o   Събиране и обработка на първична информация за функционирането 

на сградата и разходите за енергия за представителен предходен 

период от време, както и проверка за изпълнение на възможностите, 

предвидени в чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ; 

 Етап на установяване на енергийните характеристики на сградата, 

който следва да включва следните дейности: 
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o    Анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението; 

o   изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на 

енергопотребление; 

o    огледи и измервания за събиране на подробна информация за 

енергопреобразуващите процеси и системи; 

o    обработване и детайлизиран анализ на данните; 

o    анализ на съществуващата система за управление на 

енергопотреблението; 

o   определяне на енергийните характеристики на сградата и 

потенциала за тяхното подобряване; 

  Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност, който включва следните дейности: 

o   изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната 

ефективност; 

o    остойностяване на мерките, включително и задължителните 

строително- монтажни работи, съпътстващи съответната 

енергоспестяваща мярка, определяне на годишния размер на 

енергоспестяването, подреждане на мерките по показател "срок на 

откупуване"; 

o    формиране на пакети от мерки, определяне на годишния размер на 

енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние на отделните 

мерки и технико- икономическа оценка на пакетите от мерки; 

o    анализ и оценка на количеството спестени емисии С02 в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

 Заключителен етап, който включва следните дейности: 

o     изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от 

обследването; 

o    представяне на доклада и резюмето на общината/СС на сградата. 

Резултатите от обследването за енергийна ефективност се 

отразяват в доклад и резюме. Докладът съдържа: 

- подробно описание на сградата, вкл. режими на обитаване, 

конструкция и енергоснабдяване; 

- анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи 

конструкции и елементи; 

- анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за 

производство, пренос, разпределение и потребление на енергия; 

- енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление 

за основните енергоносители; 

- сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с 

референтните; 

- оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода 

за енергия; 

- подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за 

повишаване на енергийната ефективност; 

- анализ и оценка на годишното количество спестени емисии С02 в 

резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната 

ефективност; 

- информация за собственика, собствеността. 

o   представяне на попълнено Приложение № ЕО 1 /образец/, в което 

приложение се описват предвидените видовете работи - 
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задължителни и съпътстващи. В зависимост от предвидените 

мерки за съответната сграда, в Приложение № ЕО 1 може да се 

допълват или премахват редове и да се променят наименования на 

видовете СМР. 

o    Резюмето съдържа кратка информация относно: адреса на 

сградата; идентификацията на изпълнителя; кратко описание на 

сградата; обща информация за енергопотреблението; базовата 

линия на енергопотреблението и специфичния разход на енергия на 

сградата; класа на енергопотребление на сградата; предлаганите 

мерки за повишаване на енергийната ефективност; информация за 

собственика, собствеността. Резюмето се изготвя по образец - 

приложение № 2 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за 

обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на 

енергийните спестявания на сгради. 

 Методология за изпълнение на поръчката. Дейностите, които са предмет на 

поръчката:  

 Извършване на наложителните заснемания: Възстановяване на 

документация която ще послужи за последващо изработване на 

техническата документация за нуждите на обновяването, както и при 

обследване за енергийна ефективност на обектите. 

 Извършване на обследване за установяване на съществуващите им 

технически характеристики свързани с изискванията на чл. 169 ал1-3 

от ЗУТ:  

o Установяване на нормативните(проектни) стойности на 

техническите характеристики на обследваните съществуващи 

строежи. 

o Установяване на действителните стойности на техническите 

характеристики на обследваните съществуващи строежи, вкл. 

проучване на наличната техническа документация, екзекутивно 

заснемане п ри необходимост, оглед и измервания на строежа за 

събиране на технически данни и извършване на необходимите 

изчислителни проверки. 

o Анализ на действителните стойности на техническите 

характеристики на обследваните съществуващи строежи и 

оценка на съответствието им с нормативните стойности към 

момента на въвеждането им в експлоатация, вкл. оценка на 

размера на повредите или разрушенията и отклоненията от 

действащите нормативни актове, оценка на допуснатите 

грашки и недостатъци при проектирането, изграждането и 

експлоатацията на строежа, оценка степента на риска за 

настъпване на аварийни събития, оценка на опасностите за 

ползвателите и имуществените ценности в строежа и 

неблагоприятните въздействия върху околната среда, оценка на 

технико икономическата целесъобразност, културната и 

социалната значимост при избора на решение за възстановяване 

или премахване на строежа 

o Разработване на мерки за за удовлетворяване на съществените 
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изисквания към обследвания обект, както и предписания за 

недопускане на аварийни събития застрашаващи ползвателите 

на строежа. 

 Изготвяне на Доклади за резултатите от обследванията за 

установяване на действителните технически характеристики на 

съществуващите строежи, както и съгласуване и одобрение с 

Възложителя на същите и предложените към тях мерки за постигане 

и удовлетворяване на изискванията на чл.169 ал.1-3 от ЗУТ: 

o Обобщаване и Оценка на установените при обследването 

технически характеристики на строежите за съответствието 

им с изискванията на нормативните актове действащи към 

момента на въвеждане в експлоатация, както и указване на 

икономически целесъобразните възможности за 

удовлетворяване на съществените изисквания по чл.169 ал1 от 

ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на строежите в 

съответствие с действащите към момента на обследването 

нормативни актове. 

o Обобщаване и Оценка на установените при обследването 

технически характеристики на строежите за съответствието 

им с изискванията на нормативните актове действащи към 

момента на обследването, както и и указване на икономически 

целесъобразните възможности за удовлетворяване на 

съществените изисквания по чл.169 ал2-3 от ЗУТ. 

o Съгласувано предложение за потенциално финансово изпълним 

времеви График за изпълнение на посочените в Доклада от 

обследването мерки за поддържане на безопасната 

експлоатация на строежа в съответствие с действащите 

нормативни актове в съответствие с чл. 26 от Наредба 5. 

 Изготвяне на Технически паспорти на съществуващите сгради със 

законово регламентираните институции:  

o Съставяне на Технически паспорти на съществуващите 

строежи в съответствие с раздел I за «Охват и съдържание на 

техническия паспорт на строежа» и Раздел II чл.14 на от 

Наредба 5 

o Съгласуване и предоставяне на издадените Технически паспорти 

на съществуващи сгради 

o Регистриране на Технически паспорти на съществуващи сгради в 

съответствие с чл. 16 на Наредба 5 

 Обследването за установяване на техническите характеристики на 

сградата ще се извършва по части на инвестиционния проект, както следва: 

 Част „Архитектурна" - извършва се архитектурно заснемане, ако не е 

налична проектна документация. Отразяват се всички промени по 

фасадите и в разпределенията, извършени по време на експлоатацията. 

Отразяват се размерите и видът на дограмата. 
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 Част „Конструктивна" - изключително важна част, с която се цели 

доказване на носещата и сеизмичната устойчивост на конструкцията 

за достатъчно дълъг експлоатационен период - поне 40 години. 

 Част „ВиК" - обследват се всички водопроводни и канализационни 

щрангове, отводняването на покрива, състоянието на 

противопожарните кранове и др. Извършва се сравнение с 

действащите норми по време на построяването на сградата и с 

действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

 Част „Ел. инсталации" - обследват се вътрешните силнотокови и 

слаботокови инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни 

табла, звънчева и домофонна инсталация и др. Обследва се 

състоянието на мълниезащитната инсталация. Извършва се сравнение 

с действащите норми по време на построяването на сградата и с 

действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

 Част „ОВК" - обследват се отоплителната инсталация, ако има 

изградена такава, състоянието на мрежите, типът и състоянието на 

абонатната станция. Обследват се други топлоизточници и уреди за 

БГВ. Отразяват се извършените ремонтни работи по фасадите за 

частично полагане на топлоизолационна система - вид, размери и др. 

Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите 

норми. 

 Част „Пожарна безопасност" - обследват се сградата за пожарна 

опасност, състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има 

такава, пожарната опасност на асансьорната уредба, пътищата за 

евакуация. Дават се предписания за привеждане в съответствие с 

действащите норми. 

 Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и 

инсталационните (ВиК, Електро- и ОВК) се извършава обследване на 

ограждащите конструкции и елементи на сградата и на използваните 

строителни продукти по отношение на защитата от шум на 

сградата. Извършва се сравнение с действащите норми по време на 

построяването на сградата и с действащите минимални изисквания за 

шумоизолиране на сградите. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми и за обосновка на избраните 

строителни продукти.  

 Конструктивните обследвания ще имат следния обхват:  

 Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за 

носещата конструкция на сградата - идентифициране на 

конструктивната система, идентифициране на типа на фундиране, 

анализиране на наличната информация относно хидрогеоложките 

условия на фундиране на обследвания обект, и др. 

 Извършване на конструктивно заснемане/при необходимост/, 
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технически оглед, визуално. 

 Събиране на информация относно общите геометрични размери на 

носещата конструкция - междуетажни височини, конструктивни 

междуосия, наличие на дилатационни фуги и др. 

 Установяване на основните размери на напречните сечения на 

главните конструктивни те елементи от сградата и сравняване с 

тези от проекта по част „Конструкции", ако има налична проектна 

документация. 

 Установяване на якостните и деформационните свойства на 

вложените в конструкциите материали в главните елементи на 

конструкцията (бетон, армировка, стомана и др.). 

 Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. При наличие на 

такива се извършва инструментално обследване и документиране на 

наличните дефекти, пукнатини и повреди в елементите на 

конструкцията на сградата, участъци с открита армировка, промени 

в структурата на бетона или стоманата, недопустими деформации и 

провисвания на отделни елементи и др., свързани с досегашния 

експлоатационен период. Установяване на състоянието на 

характерни дюбелни съединения - уплътняващ състав, наличие на 

корозия по носещите пръти, състояние на ел. заварките - параметри и 

обработка, брой и вид на носещите пръти в дадено дюбелно 

съединение. 

 Конструктивна оценка на сградата: 

o Систематизиране на информацията относно нормите и 

критериите на проектиране, използвани при първоначално 

проектиране на носещата конструкция на сградата и/или при 

извършване на промени или интервенции в конструкцията по 

време на досегашния период. 

o Установяване на типа и значимостта на минали 

конструктивни повреди, включително и проведени ремонтни 

дейности. 

o Установяване на извършвани преустройства в партерните 

етажи и засегнати ли са носещи конструктивни елементи. 

o Проверка на носещата способност и сеизмична осигуреност на 

ЕПЖС секцията и на характерни елементи на конструкцията 

при отчитане актуалните характеристики на вложените 

материали. 

o Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата 

и основни препоръки за привеждането й в съответствие с 

изискванията на съвременните нормативни актове. 

o Заключение за съотношението между действителната носеща 

способност и антисеизмична устойчивост, очакваните 

въздействия при бъдещата й експлоатация. 

 Описание и последователност на дейностите, които ще бъдат извършени: 

 Конкретните дейности: 

o Първоначално събиране и проучване на наличната техническа 

документация за съществуващите строежи. Първоначалното 

събиране на информация за строежа е отговорност на 

Ръководителя на екипа със съдействието на техническия 

сътрудник. Тя включва среща с Възложителя и получаване от 
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него на наличната техническа информация(строително досие 

на сградата - всички налични чертежи и проекто сметни 

документации на сградите), копие от документа за 

собственост, копие от скица от кадастралната карта с 

нанесени в нея данни са сградата. В рамките на два дни 

Ръководителят на екипа и сътрудникът се запознават с 

наличната информация и изготвят анкетна карта с 

допълнително необходимите им данни, която предоставят на 

Възложителя за попълване. Анкетната карта е въпросник, с 

който се цели извличане на цялата необходима информация за 

сградата и облекчаване на работата на Екипа на място. След 

събирането на тази информация и със знанието и съгласието 

на Възложителя, техническият сътрудник прави справка в 

Община София за наличието на проектна документация при 

тях за съответната сграда. Прави се ново геодезическо 

заснемане на сградата при необходимост за установяване на 

действителните й габарити. 

o Анализиране на събраните данни за наличната техническа 

документация от Ръководителя на Екипа 

o  Анализиране на събраните данни за наличната техническа 

документация от всички Ключови Експерти от Екипа 

o Обобщаване на наличната техническа документация, 

съставяне на информационна база данни за нормативните 

(проектните) стойности на техническите характеристики на 

обследваните строежи и задаване на конкретните задачи за 

всеки Ключов Експерт от Екипа 

o Извършване на оглед на съществуващите строежи, направа на 

необходимите измервания на място и вземане на проби за 

лабораторни изследвания при необходимост за събиране и 

установяване на действителните технически характеристики 

на съществуващите строежи 

o Извършване на необходимите изчислителни проверки 

o Анализиране на действителните технически характеристики 

на съществуващите строежи т извършване на оценка на 

съответствието им с нормативните стойности, определени с 

нормативните документи към момента на въвеждането на 

строежите в експлоатация: След приключване на огледите на 

място и набавянето на цялата необходима информация, всеки 

Ключов експерт на Екипа на Консултанта анализира 

действителните характеристики на обследваните 

съществуващи сгради и извършва оценка на съответствието 

им с нормативните стойности с действащите определени с 

нормативните документи към момента на въвеждане в 

експлоатация на обследваните сгради. Ключовите експерти от 

Екипа изготвят оценка на размера на повредите или 

разрушенията и отклоненията от действащите нормативни 

актове, оценка на допуснатите грешки и/или недостатъци 

при проектирането, изграждането и експлоатацията на 

строежа, оценка степента на риска за настъпване на аварийни 

събития, оценка на опасностите за ползвателите и 
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имуществените ценности в строежа и неблагоприятните 

въздействия върху околната среда, оценка на технико 

икономическата целесъобразност, културната и социалната 

значимост при избора на решение за възстановяване или 

премахване на строежа. Изготвените оценки от съответните 

Ключови експерти се анализират и обобщават от 

Ръководителя на Екипа на Консултанта. 

o  Изготвяне на Доклади за резултатите от обследване на 

съществуващите сгради от Ключовите Експерти на Екипа по 

съответните части- След приключване на огледите на място и 

набавянето на всички необходими данни и информация, всеки 

Ключов експерт на Екипа на Консултанта изготвя Доклад за 

обследване на сградата в съответната част. Времето за 

изготвяне на Докладите е в рамките на два до осем дни като в 

този период Екипа се събира колкото пъти е необходимо, под 

ръководството на Ръководителя на Екипа, за да стикова 

събраната информация и за да се конкретизират и допълнят 

Докладите на всички Ключови Експерти с цялата информация 

събрана при огледа от всеки един от тях. Анализират се 

получените лабораторни протоколи от изпитванията на 

конструкцията, от осветеността и др. В края на периода 

всички специалисти предават своята част от доклада на 

Ръководителя на екипа. 

o Обобщаване и анализиране на Докладите за резултатите от 

обследване на съществуващи сгради по съотвентите части 

Ръководителят на Екипа обобщава информацията от 

изготвените Доклади по съответните части и я анализира. Ако 

има забележки към някой от Докладите на Ключовите 

експерти на Екипа, го връща за преработка. Заедно с 

Техническият сътрудник окомплектоват Доклада за обследване 

на съществуващите строежи. В този вид Доклада за 

резултатите от обследване на съществуващи сгради се 

разпраща за проверка до специалистите от екипа за 

верифициране и корекции. 

o Разработване на мерки за удовлетворяване на съществените 

изисквания към обследвания съществуващ строеж- След 

приключване на огледите на място и набавянето на цялата 

необходима информация, всеки Ключов експерт на Екипа на 

Консултанта разработва мерки за удовлетворяване на 

съществените изисквания към обследваните строежи както и 

изготвят предписания за недопускане на аварийни събития 

застрашаващи ползвателите на строежа. 

o Анализиране на предложените мерки за удовлетворяване на 

съществените изисквания към обследвания съществуващ 

строеж съгласно чл. 24 от Наредба §М95 за Техническите 

паспорти на строежите. Всички Ключови Експерти на Екипа 

след съставяне на Докладите по съответните части се 

събират и обсъждат предложените от тях мерките по чл. 24 

от Наредба 5 за удовлетворяване на изискванията на чл.169 от 

ЗУТ, които трябва да бъдат вписани в Доклада за обследване 
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на съществуващи строежи. Същите се обобщават и 

поместват в обща таблица, която става част от Доклада за 

обследване на съществуващия строеж. Преди окончателното 

подписване на Доклада от Ключовите Експрети и 

Ръководителя на Екипа мерките се предоставят на 

Възложителя за запознаване с тях. 

o Изготвяне на Доклад за обследване на съществуващите 

строежи съгласно изискванията на Наредба №5 за 

техническите паспорти на строежите- Ръководителят на 

Екипа съвместно с Техническия сътрудник след нанесени 

корекции от Ключовите Експерти на Екипа окомплектова 

Доклада за обследване на съществуващите строежи съгласно 

изискванията на Наредба №5 за техническите паспорти на 

строежите и го предава на Възложителя за съгласуване. 

o  Направа на корекции, допълване или верифициране на 

наличната екзекутивна техническа документация, допълване и 

комплектоване на липсваща екзекутивна документация 

Ключовите Експерти на Екипа изготвят Екзекутивна 

техническа документация по съответните части, в която 

нанасят всички изменения или при липса на техническа 

документация изготвят нова екзекутивна документация. Така 

изготвената екзекутивна документация по съответните 

части се окомплектова и дигитализира от Ръководителя на 

Екипа и се предава заедно с Доклада за обследване на 

съществуващите строежи на Възложителя. 

o  Предаване на Възложителя на Доклада за обследване на 

съществуващите строежи, дигитализираната и 

окомплектована екзекутивна документация, резултатите от 

лабораторните замервания, статически изчисления към част 

конструктивна от Доклада. 

 Описание на дейностите съгласно нормативната уредба при съставяне на 

Технически паспорт на съществуващи сгради: 

 Конкретните дейности: 

o Съставяне на Технически паспорт на съществуващите сгради 

след извършено обследване за установяване на техническите и 

енергийни характеристики на съществуващите сгради - След 

приемане и съгласуване от Възложителя на Докладите за 

обследване на съществуващите строежи за установяване на 

техническите им характеристики на съществуващите сгради 

Екипа на Консултанта ще пристъпи към съставяне на 

Технически паспорти на строежите съгласно Наредба №5. 

o Техническите паспорти на строежите за съществуващите 

строежи ще обхващат следните части: 

 Част А „Основни характеристики на строежа" съдържаща 

следните раздели: 

 Раздел I „Идентификационни данни и параметри"; 

 Раздел II „Основни обемнопланировъчни и функционални 

показатели; 

 Раздел III" „Основни технически характеристики";  

 Раздел IV "Сертификати";   
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 Раздел V "Данни за собственика и за лицата, съставили 

или актуализирали техническия паспорт";   

 Част Б „Мерки за поддържане на строежа т срокове за 

извършване на ремонти"; 

 Част В „Указания и инструкции за безопасна работа" 

относно: 

 съхраняване на целостта на строителната конструкция 

недопускане на повреди или умишлени нарушения 

(разбиване на отвори, намаляване на сечението, 

премахване на елементи и др.) на носещите елементи: 

стени, колони, шайби, греди, плочи и др.; 

 недопускане на нерегламентирана промяна в 

предназначението на строежа, която води до 

превишаване на проектните експлоатационни 

натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване, 

пристрояване или ограждане на части от сградата и 

съоръжението; 

 спазване на правилата и нормите за пожарна 

безопасност, здраве, защита от шум и опазване на 

околната среда, вкл. предпазване от: подхлъзване, 

спъване, удар от падащи предмети от покрива или 

фасадата и др.; 

 нормална експлоатация и поддържане на сградните 

инсталации, мрежите и системите; 

 поддържане в експлоатационна годност на пътническите 

и товарните асансьори, подвижните платформи, 

подемниците и др.; 

 правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с 

повишена опасност. 

o Съгласуване и предоставяне на Технически паспорти на 

съществуващи сгради на Възложителя и законово 

регламентираните инстанции (Агенция по Геодезия 

Картография и Кадастър) 

o Регистриране на Технически паспорти на съществуващи сгради 

в съответствие с чл. 16 на Наредба 5 за Техническите 

паспорти на строежите 

 Описание и документите, които ще бъдат издадени за съществуващи сгради: 

 Доклад за извършено обследване на съществуващ строеж за 

установяване на техническите му характеристики свързани с 

изискванията на чл.169 ал.1-3 от ЗУТ за всеки един от гореописаните 

строежи; 

 Лабораторни замервания - когато такива са необходими и са 

извършени на обекта на обследване; 

 Дигитализирана и актуализирана Екзекутивна документация на 

строежа; 

 Техническите мерки за удовлетворяване на съществените изисквания 

към обследвания обект, съставени в табличен вид, с допълнителни 

указания за недопускане на аварийни събития, които застрашават 

обитателите на строежа и оформени така, че да улеснят 

Възложителя при съставянето на график за изпълнение на посочените 
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в доклада мерки; 

 Технически паспорт на сградата; 

Неразделна част от техническия паспорт на сградата са указания за: 

периодични огледи на строежа от обслужващите фирми по 

поддръжката на съществуващия строеж, графици за текущи, 

освежителни и основни ремонти на строежа; графици за проверка на 

заземителните устройства и цялата ел. Уредба; графици за проверка, 

профилактика и ремонт на асансьорните уредби; графици за 

инструктаж на персонала за работа с електрически средства; 

графици за обучения на персонала за действие при пожар, бедствия и 

аварии; график за проверка от акредитирана лаборатория на 

микроклимата на средата. 

 Анализ и оценка на възможните рискове за настъпване на аварийни събития 

при експлоатация на обследваните сгради:  

  Дефекти и повреди незастрашаващи пряко сигурността 

на конструкциите и ползвателите 

 Дефекти и повреди застрашаващи пряко сигурността на 

конструкциите и ползвателите 

 Дефекти и повреди с авариен характер 

 Причини в следствие Смяна предназначението на сградата 

 Причини в следствие Преустройства, надграждане, 

смяна на технологичното оборудване или инсталации 

 Причини в следствие развитие в нормативната база 

 Причини в следствие грешки в проектирането или изпълнението 

 Причини в следствие на неправилна или продължителна експлоатация, 

недостатъчна поддръжка и въздействия на околната среда 

 Причини в следствие на претърпени бедствия и катастрофи 

 Причини в следствие на предишни несполучливи строителни 

интервенции 

 Други 

 Мерки за предотвратяване на възможните рискове за настъпване на 

аварийни събития при експлоатация на обследваните сгради: Нормативно 

определени причини и Причини, свързани със сигурността и 

експлоатационната годност на сградата- възстановяването/усилването на 

сградата е предизвикано от проявата на повреди, дефекти или аварии, които 

могат да се дължат на неправилна или продължителна експлоатация, 

недостатъчна поддръжка, въздействия на околната среда, претърпени 

бедствия, грешки в проектирането или изпълнението, предишни несполучливи 

и др.  

 График за изпълнение на поръчката- Приложение 1 към Обяснителната записка.  

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията 

към него не е съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките 

ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка 

съдържа несъответствия/противоречия във времетраенето по отношение на 

последователността и/или взаимозависимостта на процесите. 

Съгласно изискванията на възложителя – „Участникът следва да представи 
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описание на дейностите в тяхната последователност и конкретни действия по 

изпълнение и индикативен план-график за изпълнение на поръчката. План-графикът 

трябва да представя сроковете за действие. Организацията за изпълнение и план-

графикът следва да обосновават предложените срокове за изпълнение на 

отделните дейности в обхвата на поръчката съгласно клаузите на проекта на 

договор.“ 

Участникът е представил план-график, който представя единствено сроковете 

за изпълнение на основните дейности от предмета на обществената поръчка, а 

именно: Дейност 1: архитектурно заснемане; Дейност 2: обследване за енергийна 

ефективност на сграда съгл. Наредба № 16-1594 от 13.11.2013г. за обследване за 

енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на 

сгради; Дейност 3: Изготвяне на обследвания за установяване на техничките 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1-5 от ЗУТ и съставяне на 

технически паспорт на съществуващ строеж Наредба № 5 от 28.12.2006г. за 

техническите паспорти на строежите, като не отразява сроковете за действие в 

рамките на всяка дейност. Представен по този начин, план-графикът не отразява 

срокове за действие и не обосновава предложените срокове за изпълнение на 

отделните дейности, като предвидените сроковете за действие не могат да бъдат 

установени и от описателната част на организацията за изпълнение на поръчката. В 

своето изложение – „Обяснителна записка“, участникът е описал предвидените за 

изпълнение дейности и тяхната последователност, като за част от тях липсват 

предвиждания за срокове за изпълнението им, а за друга част от предвидените  

дейности е посочен период за изпълнение, който не е конкретно определен и/или 

предвижда срокове за изпълнение, надвишаващи оферирания от участника срок за 

изпълнение на съответната дейност, както следва: Например за Дейност 3: 

Изготвяне на обследвания за установяване на техничките характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал.1-5 от ЗУТ и съставяне на технически 

паспорт, участникът е описал предвижданата последователност на дейностите, като 

за част от тях липсва предвиждане за срока им за изпълнение, като например: - за 

дейностите, изложени като описание от стр. 39 до стр. 45 „обобщаване на наличната 

техническа документация, съставяне на информационна база данни за 

нормативните (проектните) стойности на техническите характеристики на 

обследваните строежи и задаване на конкретните задачи за всеки ключов експерт 

от екипа“; „извършване на необходимите изчислителни проверки“; „анализиране на 

действителните технически характеристики на съществуващите строежи и 

извършване на оценка на съответствието им с нормативните стойности, 

определени с нормативните документи към момента на въвеждането на 

строежите в експлоатация“ и „ разработване на мерки за удовлетворяване на 

съществените изисквания към обследвания съществуващ строеж“ и др. не са 

посочени срокове за действие; - за поддейността „Първоначално събиране и 

проучване на налична техническа документация за съществуващите строежи“, 

участникът на стр. 40 от офертата предвижда да бъде изпълнена в рамките на два 

дни; - а поддейност – „Анализирането на събраните данни за наличната техническа 

документация от всички ключови експерти от екипа“, участникът предвижда да 

изпълни в рамките на един ден; - за други дейности обаче е посочен период за 

изпълнение, но без конкретен срок, като например: за поддейност „Извършване на 

оглед на съществуващите строежи, направа на необходимите замервания на място 

и вземане на проби за лабораторни изследвания при необходимост за събиране и 

установяване на действителните технически характеристики на съществуващите 

сроежи“ на стр. 42 е посочил, че необходимото време за замервания е в рамките на 
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един до три дни, а за поддейност „Изготвяне на доклади за резултатите от 

обследване на съществуващите сгради от ключовите експерти на екипа по 

съответните части“ на стр. 43 е определено, че в рамките на два до осем дни ще се 

изготвят доклади за обследване. Така представената организация за изпълнение на 

дейностите не обосновава оферирания срок за изпълнение от 4 дни за цялата 

дейност 3, тъй като са описани множество поддейности, които ще се изпълняват и за 

които е необходимо технологично време за изпълнението им, но нито от описанието 

нито от графика може да се установи кога в рамките на оферираните 4 дни ще се 

изпълнят те, а от друга страна в рамките на тези 4 дни са предвидени и други 

поддейности, за които е необходимо технологично време – до 3 дни само за една 

поддейност и още до 8 дни за друга, както и фиксирания срок от 2 дни и 1 ден, 

съгласно гореизложеното.  Предвид гореизложеното, при цялостния преглед и анализ 

на предвижданията на участника,  комисията счита, че Организацията за изпълнение 

и план-графикът не само, че не обосновават предложения срок за изпълнение от 4 

дни, а и съдържат предвиждания за срокове за изпълнение само за 2 дейности /до 3 и 

до 8 дни/, които  обосновават невъзможност за спазване на оферирания срок. 

Отделно от това съгласно  изискванията на възложителя участникът следва да 

представи своята визия за изпълнение на поръчката, като направи описание на 

организацията на персонала, разпределението на ресурсите, обвързани с конкретния 

подход за изпълнение в рамките на оферирания срок. Представяйки своята 

организация за изпълнение участникът следва да е планирал изпълнението на 

дейностите, съобразно наличния ресурс, така че то да бъде изпълнено в рамките на 

оферирания срок. В този смисъл предвижданията за изпълнение на дадена дейност в 

рамките на от 1 до 3 дена или от 2 до 8 дни не представя конкретна визия за 

изпълнението по отношение на срока, поставя под съмнение срочното изпълнение на 

поръчката и представя варианти на срок за изпълнение, като възложителят в 

утвърдената документация не допуска представяне на варианти в офертата.  

Налице са и други несъответствия с изискванията на възложителя, като в 

предложението се съдържат предвиждания, които са противоречиви, като например: 

Налице е противоречие в отделните части на техническото предложение на участника 

по отношение на разпределението на експертите по дейности, както следва: 

- За инженера конструктор, съгласно схематично представена на стр. 13 

организационна структура се предвижда да участва при изпълнението на дейност 2- 

енергийно обследване, а в таблично представения на стр. 61 график за изпълнение на 

поръчката за експерта не е предвидено да участва в тази дейност 2, а 

предвижданията по отношение на този експерт са да участва в изпълнението на 

дейности 1- архитектурно заснемане и дейност 3 –обследване за техническите 

характеристики на сградите. 
- За архитекта, съгласно схематично представена на стр. 13 организационна 

структура се предвижда да участва единствено при изпълнението на дейност 1- 

архитектурно заснемане, а в таблично представения на стр. 61 график за изпълнение 

на поръчката за експерта е предвидено да участва в изпълнението на дейности 1- 

архитектурно заснемане и дейност 3 –обследване за техническите характеристики 

на сградите.  

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  

да  отговаря  на  предварително  обявените  условия  на  възложителя,  както  и  че  не  

е изпълнил  задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  

обявените  от възложителя  условия. При  констатираното несъответствие в 

техническото предложение се препятства възможността за допускане на офертата, 
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тъй като тя не съдържа в себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на 

възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 
 
 

Обособена позиция № 2: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 41, 

БЛ. 22; ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК ”КИТКА”; ГР. 

СМОЛЯН, ЖК НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 14, БЛ. 50; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 27, ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДАП“. 
 

 

 

 

2.1. 

 

„ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение съдържа изискуемите 

документи, като същите са представени в изискуемата форма, но не е изготвено в 

съответствие с условията на възложителя. 

Представени документи: 

Участникът е представил изготвено техническо предложениe, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие в съответствие с 

техническото  задание и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец 2 

съдържащо предвижданията на участника за предложената система за организацията 

и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на 

работите, предмет на обществената поръчка, Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, изготвени съгласно Образец 3, Декларация за срока 

на валидност на офертата, изготвени съгласно Oбразец 4 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвени 

съгласно Образец 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 
 Срок за извършване на архитектурните заснемания на многофамилните жилищни 

сгради в обхвата на обособената позиция: 10 /десет/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в обхвата на 

обособената позиция: 5 /пет/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на техническите паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ на 

многофамилните жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 5 /пет/ 

календарни дни.  

Кратко описание на предвижданията на участника за предложената система за 

организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка: 

ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБСЛЕДВАНЕ 
За целите на настоящата поръчка Изпълнителят ще осигури експерти - 
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правоспособни проектанти за изготвянето на обследване за установяване на 

технически характеристики съгласно изискванията на ЗУТ, изготвяне на технически 

паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и съставяне на 

Сертификат за енергийни характеристики. Техническото и енергийното обследване и 

изготвянето на технически паспорт и доклад за енергийните характеристики на 

сградата ще бъдат разработени съгласно заданието от Възложителя и съгласно 

изискванията на: 

• ЗУТ/чл. 169, ал. 1 -3/; 

• Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите /глава 

трета/; 

• Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите; 

• Наредба № РД-02-20-2/8.062016г. за проектиране, изпълнение, контрол и 

приемане на хидроизолационни системи на строежите; 

• Наредба № 7/15.12.2004 г. за енергийна ефективност на сгради; 

• Наредба № Е-РД-04-1/22.012016 г. за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 

• Наредба № Е-РД-04-2/22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите; 

• Наредба № РД-16-932/23.10.2009 г. за условията и реда за извършване на 

проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните 

инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за 

създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях; 

• Наредба № 15/28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за 

производство, пренос и разпределение на топлинна енергия; 

• Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителни продукти в строежите на Република България; 

След надлежно съгласуване на техническата документация с всички 

експлоатационни дружества, обслужващи сградата/ите и други съгласувателни 

органи, същата ще бъде внесена в Общината за одобрение от Главния Архитект на 

Общината. Ще се съобрази изискването на “Национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради” относно допустимите дейности за 

финансиране, а именно: 

- дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт в 

зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на многофамилните 

жилищни сгради, които са предписани като задължителни в техническото 

обследване; 

- дейности по обновяването на общите части на многофамилните жилищни 

сгради (ремонт на покрив, фасади, освежаване на стълбищна клетка и др.); 

- дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 

предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност. 

По външните сградни ограждащи елементи: 

- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); 

- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, 

покриви, подове и др.). 

По системите за поддържане на микроклимата: 

- основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на 

топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, 

включително смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен 

ефект; 
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- изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми 

източници за енергийните потребности на сградата; 

- ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, 

охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната 

ефективност 

- реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се 

осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в 

сградата; 

- ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата 

и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части; 

-  инсталиране на система за автоматично централизирано управление на 

топлоподаването при локални източници, собственост на ССО; 

-  инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на 

осветлението в общите части на жилищната сграда; 

- газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към 

градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата); 

- мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите. 

- Съпътстващи СМР, свързани с изпълнението на мерките за енергийна 

ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в 

резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите СМР 

са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, 

нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на 

дограма в самостоятелния обект. 

Техническата документация ще се представи за всяка сграда от обособената 

позиция, както следва: 

Дейност 1: За всяка сграда от обособената позиция да се представи 

документация: 

 на хартиен носител - в папки или класьори, в 5 /пет/ оригинални екземпляра 

 на електронен носител /CD/ - 2 /два/ броя, софтуерна съвместимост Microsoft 

Office 2007, Auto Desk AutoCAD 10 или еквивалентно 

 Документацията да съдържа: 

 ситуация М:1:500 

 разпределения М: 1:50 

 план на покрива М : 1:5 0 

 вертикални разрези М: 1:50 

 фасади М: 1:100 

Дейност 2: За всяка сграда от обособената позиция да се представят резултатите 

от енергийното обследване: 

 на хартиен носител - в папки, 3 /три/ оригинала на хартиен носител и 2 /два/ 

екземпляра на електронен носител СО 

 Доклад от обследване за енергийна ефективност, вкл. Приложение № ЕО 1  

 Сертификат  

 Резюме 

 Декларация за липса на обстоятелства по чл. 43 ал. 4 и 6 от ЗЕЕ 

Дейност 3: За всяка сграда от обособената позиция да се представят резултатите 

от техническото обследване: 

 на хартиен носител - в папки, 3 /три/ оригинала на хартиен носител и 2 /два/ 

екземпляра на електронен носител СО  

 Технически паспорт 
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 Доклад за техническо обследване на сградата 

 Приложения към Доклада за техническо обследване /при необходимост/ 

Документацията ще бъде изготвена в следния обхват: 

Дейност 1: Извършване на архитектурни заснемания 

Архитектурното заснемане на сградите и изработването на документацията 

има за цел установяване на точните геометрични характеристики на сградите и 

актуалното състояние на външните ограждащи елементи. 

Чрез него ще се постигне пълна информация за основните обемно-

планировъчни и функционални показатели на съответната сграда - застроени площи 

и обеми, височина на етажите, брой на етажите, надстроявания, пристройки и 

корекции на застроените площи и обеми, включително остъклявания на тераси. 

В документацията ще бъдат отразени: 

1. всички видове дограми, разположени по външните ограждащи елементи - 

прозорци и врати /дървени, алуминиеви, метални, PVC/; 

2. участъците с положена от собствениците топлоизолация, описана по вид и 

дебелина. 

Дейност 2: Детайлни обследвания за енергийна ефективност 

Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна 

ефективност. В рамките на тази дейност ще се извърши обследване за енергийна 

ефективност на сградите и ще се предпишат необходимите мерки за постигане на 

нормативните стандарти за енергийна ефективност. Обследването за енергийна 

ефективност в обхвата на настоящата обществена поръчка ще се извърши по реда, 

правилата и процедурите, регламентирани от законодателството в Република 

България: ЗЕЕ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане. С 

обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация се установява 

нивото на потребление на енергия, определят се специфичните възможности за 

намаляването му и се препоръчват мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

Сертификатът за енергийни характеристики на сгради в експлоатация удостоверява 

енергийните характеристики на сградите в експлоатация, актуалното потребление на 

енергия и съответствието му със скалата на класовете на енергопотребление. 

Оценката на енергийните спестявания има за цел доказване на енергийни 

спестявания вследствие изпълнение на отделна мярка или на група мерки за 

повишаване на енергийната ефективност. 

Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация, в 

зависимост от конкретното състояние на ограждащите елементи и системите за 

осигуряване на микроклимат, има за предмет: 

 Идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи - пълен 

опис на ограждащите елементи на сградите, схеми на всички видове стени, 

тавани и подове, състояние и вид на дограми, стени, подове и тавани, 

описание и сравнение с нормативните коефициенти към момента на 

въвеждане в действие на сградата, подобряване или влошаване през 

изминалите години, в които сградата е експлоатирана; 

 Описание и идентифициране на системите за осигуряване на микроклимата - 

отоплителни системи, котелно и нафтово стопанство; състояние на 

климатични системи (ако има такива); състояние на електрическите 

инсталации - силнотокови, слаботокови, осветителни, озвучителни, звънчеви, 

телефонни и т.н.; състояние на водопроводната инсталация и инсталацията за 

битово горещо водоснабдяване; 

 Измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и 
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определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия; 

 Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност за 

ограждащите елементи на сградата - дограма, стени, подове и тавани; 

 Технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната 

ефективност и на съотношението "разходи - ползи"; 

 Подмяна на осветителните тела е такива с ниска консумация на енергия, и 

снабдяването им с индикатор за движение; препоръки за подмяна на 

съоръженията, консумиращи най-много енергия с енергоефективни; 

подобряване на регулирането на помпи и вентилатори и предвиждане на 

честотно регулиране; 

 Оценка на спестените емисии С02 в резултат на прилагането на мерки за 

повишаване на енергийната ефективност; о Анализ на възможностите за 

използване на енергия от възобновяеми източници за доказване на техническа 

възможност и икономическа целесъобразност; анализът на възможностите за 

използване на енергия от възобновяеми източници е част от оценката на 

показателите за годишен разход на енергия в сградата. 

Обследването за енергийна ефективност включва следните основни етапи и 

дейности; 
1. Подготвителен етап, който ще включва следните дейности: 

а) Оглед на сградата; 

б) Събиране и обработка на първична информация за функционирането на 

сградата и разходите за енергия за представителен предходен период от 

време, както и проверка за изпълнение на възможностите, предвидени в чл. 

15, ал. 2 ЗЕЕ; 

2. Етап на установяване на енергийните характеристики на сградата, който следва да 

включва следните дейности: 

а) Анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението; 

б) изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на 

енергопотребление; 

в) огледи и измервания за събиране на подробна информация за 

енергопреобразуващите процеси и системи; 

г) обработване и детайлизиран анализ на данните; 

д) анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението; 

е) определяне на енергийните характеристики на сградата и потенциала за 

тяхното подобряване; 

3. Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, който 

включва следните дейности: 

а) изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

б) остойностяване на мерките, включително и задължителните строително-

монтажни работи, съпътстващи съответната енергоспестяваща мярка, 

определяне на годишния размер на енергоспестяването, подреждане на 

мерките по показател "срок на откупуване"; 

в) формиране на пакети от мерки, определяне на годишния размер на 

енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки и 

технико- икономическа оценка на пакетите от мерки; 

г) анализ и оценка на количеството спестени емисии С02 в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

4. Заключителен етап, който включва следните дейности: 

а) изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от 

обследването; 
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б) представяне на доклада и резюмето на общината/СС на сградата. 

Резултатите от обследването за енергийна ефективност се отразяват в доклад 

и резюме. Докладът съдържа: 

 подробно описание на сградата, вкл. режими на обитаване, 

конструкция и енергоснабдяване; 

 анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи 

конструкции и елементи; 

 анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за 

производство, пренос, разпределение и потребление на енергия; 

 енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление 

за основните енергоносители; 

 сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с 

референтните; 

 оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода за 

енергия; 

 подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за 

повишаване на енергийната ефективност; 

 анализ и оценка на годишното количество спестени емисии С02 в 

резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната 

ефективност; 

 информация за собственика, собствеността, 

в) представяне на попълнено Приложение № ЕО 1 /образец/, в което приложение 

ще се опишат предвидените видовете работи - задължителни и съпътстващи. В 

зависимост от предвидените мерки за съответната сграда, в Приложение № ЕО 1 ще 

се допълват или премахват редове и ще се променят наименования на видовете СМР. 

Резюмето съдържа кратка информация относно: - адреса на сградата; 

идентификацията на изпълнителя; кратко описание на сградата; обща информация за 

енергопотреблението; базовата линия на енергопотреблението и специфичния разход 

на енергия на сградата; класа на енергопотребление на сградата; предлаганите мерки 

за повишаване на енергийната ефективност; информация за собственика, 

собствеността. 

Резюмето се изготвя по образец - приложение № 2 от Наредба № Е-РД-04-1 от 

22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на 

енергийните спестявания на сгради. 

Обследването за енергийна ефективност предписва необходимите 

енергоспестяващи мерки за постигане на съответствие с изискванията за енергийна 

ефективност съгласно разпоредбите на раздел II „Обследване и сертифициране на 

сгради” от ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба № Е-РД-04-1 от 

22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на 

енергийните спестявания на сгради. В съответствие с изискванията на тази наредба 

докладът за енергийното обследване ще представи формирани алтернативни пакети 

от мерки със съответстваща технико- икономическа и екологична оценка. 

Дейност 3: Технически паспопт. Техническо обследване за установяване на 

техническите характеристики на сградата. 

Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 

удовлетворяване 

на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5 и ал. 2 от ЗУТ ще се изпълнява в 

съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за 

техническите паспорти на строежите. Обследването ще послужи за: 

а) установяване на конструктивната устойчивост на сградата; 
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б) даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация 

съобразно допустимите за финансиране дейности; 

в) изготвяне на технически паспорт на съответната сграда; 

г) даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други 

ремонтни дейности, необходими за правилното функциониране на сградата.  

Техническият паспорт на съществуваща жилищна сграда се извършва след 

проведено обследване за установяване на техническите й характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и включва: 

 съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) 

стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. тези, 

свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, в т. ч. 

оценка за сеизмичната осигуреност на строежа; 

 установяване на действителните технически характеристики на строежа по 

разделите на част А от техническия паспорт; 

 анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на 

съответствието им с нормативните стойности, определени в т. 2.1.1; о 

разработване на мерки; 

 съставяне на доклад за резултатите от обследването. 

Минималната информация, която е необходима за оценката на сеизмичната 

осигуреност на строежа, е дадена в приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-2 от 27 

януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. 

Обследването на строежите ще се извърши от консултант, получил удостоверение 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на Наредбата по 

чл.166, ал.2 от ЗУТ, или от проектанти от различни специалности с пълна 

проектантска правоспособност, като в състава им се включват физически лица, 

упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“. 

Проектантът, съответно консултантът, е компетентен да реши дали предложените 

енергоспестяващи мерки от енергийното обследване попадат в обхвата на 

дефинициите на реконструкция, модернизация, основно обновяване или основен 

ремонт, за които е необходимо разрешение за строеж, съответно разрешение или 

удостоверение за въвеждане в експлоатация, в зависимост от категорията на строежа 

съгласно чл. 137 от ЗУТ. 

Обхват на техническото обследване, приложим за целите на Програмата. 
Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата 

следва да се извършва по части на инвестиционния проект, както следва: 

 Част „Архитектурна” - извършва се архитектурно заснемане. Отразяват се 

всички промени по фасадите и в разпределенията, извършени по време на 

експлоатацията. Отразяват се размерите и видът на дограмата. 

 Част „Конструктивна” - изключително важна част, с която се цели доказване 

на носещата и сеизмичната устойчивост на конструкцията за достатъчно дълъг 

експлоатационен период. 

 Част „ВиК” - обследват се всички водопроводни и канализационни щрангове, 

отводняването на покрива, състоянието на противопожарните кранове и др. 

Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на 

сградата и с действащите в момента норми. Дават се предписания за 

привеждане в съответствие с действащите норми. 

 Част „Ел. инсталации” - обследват се вътрешните силнотокови и слаботокови 

инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и 

домофонна инсталация и др. Обследва се състоянието на мълниезащитната 

инсталация. Извършва се сравнение с действащите норми по време на 
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построяването на сградата и с действащите в момента норми. Дават се 

предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

 Част „ОВК” - обследват се отоплителната инсталация, ако има изградена 

такава, състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция. 

Обследват се други топлоизточници и уреди за БГВ. Отразяват се 

извършените ремонтни работи по фасадите за частично полагане на 

топлоизолационна система - вид, размери и др. Дават се предписания за 

привеждане в съответствие с действащите норми. 

 Част „Пожарна безопасност” - обследват се сградата за пожарна опасност, 

състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната 

опасност на асан спорната уредба, пътищата за евакуация. Дават се 

предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

 Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и инсталационните 

(ВиК, Електро- и ОВК), се извършава обследване на ограждащите 

конструкции и елементи на сградата и на използваните строителни продукти 

по отношение на защитата от шум на сградата. Извършва се сравнение с 

действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите 

минимални изисквания за шумоизолиране на сградите. Дават се предписания 

за привеждане в съответствие с действащите норми и за обосновка на 

избраните строителни продукти. 

Изпълнението на дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен 

ремонт в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на 

одобрените сгради, е допустимо единствено ако в доклада от извършеното 

техническо обследване на сградата са налични констатации, свързани с реализацията 

на тези дейности, и съответно са предписани задължителни мерки за изпълнение в 

самото обследване. 

По време на експлоатацията може да настъпят ограничени повреди и дефекти, 

които застрашават сигурността на конструкцията. Такива повреди или дефекти могат 

да бъдат наличие на недопустими пукнатини в носещи и неносещи конструктивни 

елементи, недостатъчна натискова якост на бетона, начална, средна или висока 

степен на корозия на бетона и/или на армировката, значителни провисвания и 

премествания, слягане на основите, недостатъчна дебелина на армировката. 

Отстраняването на подобни повреди може да бъде включено в дейностите по 

конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, когато е потвърдена 

тяхната икономическа целесъобразност и те са предписани като задължителни в 

техническото обследване. 

Конструктивната оценка на сградата ще определи необходимия обхват на 

дейностите по проектиране и изпълнение на възстановяване/усилване/основен 

ремонт на носещите и неносещите конструктивни елементи и на земната основа, 

както и целесъобразните мерки, като локална или цялостна замяна на повредените 

елементи, връзки или части, добавяне на нови конструктивни елементи, връзки, 

дървени, стоманени или стоманобетонни пояси в зидани конструкции и др., 

премахване на уязвими елементи или връзки и др. 

Същевременно, в обхвата на дейностите по конструктивно възстановяване/ 

усилване/основен ремонт след техническа обосновка ще бъдат включени други 

дейности, свързани с ремонт на обекти на техническа инфраструктура, разположени в 

непосредствена близост до сградата, но които е обосновано, че застрашават 

конструкцията и сигурността на сградата. 

Във всички останали случаи предписването на дейности, които не застрашават 

конструкцията и сигурността на сградата, като задължителни мерки ще се считат за 
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недопустими. 

Съдържание на конструктивните обследвания (съгласно разработена от КИИП 

"Методика за единните критерии за обследване за съществуващи сгради, 

съоръжения и инсталации"). 

 Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата 

конструкция на сградата - идентифициране на конструктивната система, 

идентифициране на типа на фундиране, анализиране на наличната 

информация относно хидрогеоложките условия на фундиране на обследвания 

обект, и др. 

 Извършване на конструктивно заснемане (при необходимост), технически 

оглед, визуално 

 Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата 

конструкция - междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на 

дилатационни фуги и др. 

 Установяване на основните размери на напречните сечения на главните 

конструктивни елементи от сградата и сравняване с тези от проекта по част 

„Конструкции“, ако има налична проектна документация. 

 Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в 

конструкциите материали в главните елементи на конструкцията (бетон, 

армировка, стомана и др.). 

 Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. При наличие на такива 

се извършва инструментално обследване и документиране на наличните 

дефекти, пукнатини и повреди в елементите на конструкцията на сградата, 

участъци с открита армировка, промени в структурата на бетона или 

стоманата, недопустими деформации и провисвания на отделни елементи и 

др., свързани с досегашния експлоатационен период. 

 Установяване на състоянието на характерни дюбелни съединения - 

уплътняващ състав, наличие на корозия по носещите пръти, състояние на ел. 

заварките - параметри и обработка, брой и вид на носещите пръти в дадено 

дюбелно съединение. 

 Конструктивна оценка на сградата 

 Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на 

проектиране, използвани при първоначално проектиране на носещата 

конструкция на сградата и/или при извършване на промени или интервенции в 

конструкцията по време на досегашния период. 

 Установяване на типа и значимостта на минали конструктивни повреди, 

включително проведени ремонтни дейности. 

 Установяване на извършвани преустройства в партерните етажи и засегнати 

ли са носещи конструктивни елементи. 

 Проверка на носещата способност и сеизмична осигуреност на ЕПЖС 

секцията и на характерни елементи на конструкцията при отчитане на 

актуалните характеристики на вложените материали. 

 Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни 

препоръки за привеждането й в съответствие с изискванията на съвременните, 

нормативни актове. 

 Заключение за съотношението между действителната носеща способност и 

антисеизмична устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата й 

експлоатация. 

ОБОСНОВКА И СТРАТЕГИЯ - ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ И 
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РЕСУРСИТЕ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ВЛОЖИ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ. ОПИСАНИЕ НА 

ОСНОВНИТЕ ЕТАПИ И ДЕЙНОСТИ. КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ И 

ПРОДУКТИ 

Етап 1 - Предварителни дейности - огледи, набиране на първична информация; 

Етап 2 - Изготвяне на техническо заснемане, технически паспорт, доклад за 

техническото състояние на сградата; енергийно обследване и изготвяне на доклад за 

енергийното състояние на сградата, резюме и сертификат за енергийни 

характеристики, окомплектоване и предаване на документацията; 

Етап 3 - Съгласуване на проектната документация от Възложителя според договора. 

Така дефинирани от Изпълнителя, те представляват последователно разположени във 

времето основни етапи в изпълнението на дейностите по договора. В рамките на 

всеки етап Участникът е формулирал и представил по-долу основните планирани 

дейности, чрез изпълнението на които ще бъдат постигнати успешно и в срок 

идентифицираните цели и очаквани резултати. 

І.1. Етап 1 - Предпроектни проучвания и дейности. 

В рамките на Етап 1 Участникът е идентифицирал следните основни 

дейности: 

 Дейност 1.1. - Мобилизиране на екипа и провеждане на встъпителна среща; 

 Дейност 1.2. - Проучвателни работи, в т.ч. набиране на изходна информация, 

заснемания, експертизи и предписания. 

Дейност 1.1. - Мобилизиране на екипа и провеждане на встъпителна среща: 

 Описание на дейността - включва създаването на необходимата организация 

за изпълнението на конкретната поръчка. В рамките на дейността ще бъде 

проведена встъпителна среща с Възложителя за представяне на екипа и 

възприетата организация на работа по изпълнението на обществената поръчка. 

Ще бъдат конкретизирани механизмите за комуникация с Възложителя и ще 

бъдат съгласувани дейностите в отделните етапи, сроковете и отговорните 

лица. Ще бъдат определени отговорните лица за комуникация от страна на 

Възложителя и Изпълнителя. След прегледа на наличните у Възложителя 

документи, относими към изпълнение на поръчката, ще бъде съставен списък 

с необходима допълнителна информация, документи и данни, които 

Възложителя да предостави на Изпълнителя като непосочени в заданието 

изходни данни актове за собственост, скици, налични данни за подземен 

кадастър и др. В тази фаза ще бъде изготвен встъпителен доклад. 

 Логистическа обвързаност с останалите дейности - Настоящата дейност е 

основополагаща за успешното поставяне на всички дейности по проекта, както 

и постигане на целите на поръчката. Качественото изпълнение на тази дейност 

предопределя правилното преразпределение на времевия и експертен ресурс, 

доброто структуриране на комуникационните потоци между заинтересованите 

страни и отличната информационна обезпеченост на проекта. След 

предоставянето на наличните изходни данни от Възложителя ще стартира 

Дейност 1.2 - Проучвателни работи. 

 Ключови моменти: 

- правилно и ясно структуриране на комуникациите с Възложителя; 

- точно и изчерпателно дефиниране на обхвата на окончателните данни, които 

Възложителят ще предостави на Изпълнителя след сключване на договора за 

обществена поръчка. 

 Очаквани резултати и продукти - изготвен и представен на Възложителя 
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встъпителен доклад с информация относно прегледа на съществуващата 

документация, актуализиран план-график за изпълнение на поръчката и 

необходимост от допълнителни данни и документи. Встъпителният доклад ще 

се представи в срок от 1 /един/ календарен ден след подписване на договора за 

съответната поръчка и провеждане на встъпителната среща. 

Дейност 1.2. - Проучвателни работи, в т. ч. набиране на изходна информация, 

заснемания, експертизи и предписания. 

- Описание на дейността - В рамките на тази дейност Изпълнителят ще извърши 

необходимите проучвателни работи за отделните компоненти на 

инвестиционния проект. Проучвателните работи представляват набиране на 

изходна информация, експертни проучвания, заснемания, експертизи, анализи 

и оценки, включващи първоначално проучване “на терен“ и изследване на 

съществуващото положение и състоянието, в което се намира понастоящем 

обекта на обследване - в рамките на тази дейност. Изпълнителят ще направи 

подробен оглед и инструментално обследване „на терен“ на обектите и 

прилежащите им пространства, както и на всички мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура, като целта е да се съберат и анализират 

следните данни: ситуационни, топографски, комуникационни /пътни, 

електроснабдителни, водоснабдителни, канализационни и пр./ 

 Логистическа обвързаност с останалите дейности - настоящата дейност е 

основополагаща за изработването на качествен инвестиционен проект и ще 

бъде използвана за изпълнението на всички следващи дейности. От нейното 

коректно изпълнение ще се предопредели качеството при изпълнение на 

последващата дейност. 

При извършване на настоящата дейност Изпълнителят ще осъществява 

непрекъсната комуникация и взаимодействие с Възложителя, 

заинтересованите експлоатационни дружества и другите заинтересовани 

страни, за да бъде събрана и оценена достатъчна и качествена информация, 

гарантираща безпроблемно изпълнение на проекта и постигане на максимален 

ефект. 

 Ключови моменти - идентифицират се следните: 

   - Извършване и анализиране на съществуващото положение на база на 

официалните указания за събиране на данни /от официални източници - общинска 

администрация и администрация на Възложителя, експлоатационни дружества, 

държавни институти и др./ и нормативните изисквания за направата на посочените 

по-горе инженерни проучвания и обследвания. 

 Очаквани резултати и продукти — Списък на събираните, анализирани и 

оценени данни, документи, информация и техническа документация, 

необходими за качествено и законосъобразно изработване на възложеното 

обследване. 

І.2. Етап 2 - Изготвяне на техническо заснемане, технически паспорт, доклад за 

техническото състояние на сградата; енергийно обследване и изготвяне на 

доклад за енергийното състояние на сградата, резюме и сертификат за 

енергийни характеристики; Работят успоредно три екипа; 

В рамките на Етап 2 Участникът е идентифицирал следните основни дейности: 

 Дейност 2.1. Изработване на техническо заснемане. 

 Описание на дейността - след приключване на Етап 1 Изпълнителят ще 

разработи техническо заснемане на съществуващото състояние на обекта по 

необходимите проектни части, според спецификата му, в достатъчен обхват, 

изясняващ всички елементи на обследваната сграда. 
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Проектът във фаза Заснемане ще бъде изготвен на база и в съответствие с: 

- Предоставени от Възложители изходни данни 

- Данни, документи и информация, събрани в хода на Етап 1 „Предпроектни 

проучвания и дейности“ 

- Техническото заснемане ще се разработи в следните проектни части: 

- Част Архитектура 

- Част Конструктивна 

- Част Електроинсталации 

-  Част ВиК 

-  Част ОВК 

- Част Пожарна Безопасност 

-  Част Енергийна ефективност -Доклад за енергийните характеристики 

 Ключови моменти - координиране и съгласуване на екзекутивното заснемане 

по всички части, така че крайния резултат да бъде законосъобразен, вътрешно 

непротиворечив, технически и икономически обоснован продукт, въз основа 

на който безпроблемно да могат да се извършат следващите дейности във 

връзка с договора и последващи фази по проектиране и строителство. 

 Очаквани резултати и продукти - Изработено в необходимия обем и с 

необходимото съдържание техническо заснемане за възложения обект. 

 Дейност 2.2. Изработване на Технически паспорт за техническото 

състояние на сградата и прилежащите и инсталации. 

 Описание на дейността - след изработване на техническо заснемане на 

съществуващото състояние на обекта по необходимите проектни части се 

изготвя Технически паспорт относно основни технически данни и параметри 

на сградата и прилежащите й инсталации. 

 Ключови моменти - ясно, точно и фактологически коректно систематизирано 

изложение на всички налични данни относно сградата и прилежащите и 

инсталации. 

 Очаквани резултати и продукти - Изработен в необходимия обем и с 

необходимото съдържание технически паспорт за възложения по договор 

обект. 

 Дейност 2.3. Изработване на Технически доклад. 

 Описание на дейността - след изработване на техническо заснемане на 

съществуващото състояние на обекта по необходимите проектни части се 

изготвя Технически доклад относно основни технически данни и параметри на 

сградата и прилежащите им инсталации. Извършва се оценка на всички 

системи и инсталации. Издават се препоръки за задължителни и 

препоръчителни мерки по всяка една от проектните части. 

 Ключови моменти - координиране и съгласуване на становищата по всички 

части, така че крайния резултат да бъде законосъобразен, вътрешно 

непротиворечив, технически и икономически обоснован Технически доклад, 

въз основа на който безпроблемно да могат да се извършат следващите 

дейности във връзка с договора и последващи фази по проектиране и 

строителство. 

 Очаквани резултати и продукти - Изработен в необходимия обем и с 

необходимото съдържание Технически доклад за възложения по договор 

обект. 

 Дейност 2.4. Изработване на Доклад за енергийните характеристики 

на сградата и прилежащите й инсталации, резюме и сертификат. 

 Описание на дейността - след изработване на техническо заснемане на 
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съществуващото състояние на обекта се изготвя Доклад за енергийните 

характеристики на сградата и прилежащите и инсталации, резюме и 

сертификат. 

 Ключови моменти - ясно, точно и фактологически коректно систематизирано 

изложение и анализ на всички налични данни относно сградите и 

прилежащите им инсталации, изготвяне на списък от мерки с оценен 

енергоспестяващ ефект за повишаване на енергийната ефективност на 

сградата. 

 Очаквани резултати и продукти - Изработен в необходимия обем и с 

необходимото съдържание Доклад за енергийните характеристики на сградата 

и прилежащите и инсталации, Резюме и Сертификат за енергийни 

характеристики. 

І.3. Етап 3 - Съгласуване, окомплектоване и одобряване на документацията 

 Дейност 3.1. — Съгласуване на документацията по отделните 

специалности  

 Дейност 3.2. - Представяне на документацията на Възложителя и 

Сдружението на собствениците за разглеждане от Общото събрание на 

Сдружението 5 /пет/ дни преди изтичане на срока за предаване. 

 Описание на дейността - В рамките на Дейност 3.1 след изработването на 

ТП, Доклад ТП, Доклад ЕЕ и архитектурно заснемане Изпълнителят се 

ангажира да съдейства активно по време на всички необходими съгласувания 

на документацията с всички органи и лица, чието разрешение, съдействие или 

становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената 

поръчка. 

За всяка отделна съгласувателна процедура ще се комплектова необходимата 

проектна 

документация /чертежи, записки, изчисления, данни/ и необходимите документи 

съгласно 

изискванията на органа, който ще съгласува проекта в обем, съдържание и 

екземпляри, 

позволяващи безпрепятствено съгласуване. 

Изпълнителят ще подаде едновременно необходимите заявления за съгласуване 

към 

институциите. 

След приключване на необходимите съгласувания и отстраняване на евентуални 

забележки към проекта в хода на процедурите по съгласуване, Изпълнителят предава 

съгласуваната документация в изискуемия брой и вид екземпляри. 

Изпълнителят ще изготви и предаде на Възложителя завършен и съгласуван 

инвестиционен проект във фаза Техническо заснемане, Техническо и енергийно 

обследване. За предаване на документацията ще се състави протокол между 

Изпълнителя и Възложителя. 

 Логистическа обвързаност с останалите дейности - Дейността е 

логистически обвързана с Дейност 2.1 “Изработване на техническо 

заснемане”, тъй като по своята същност представлява последващ контрол по 

отношение на законосъобразността на изработения инвестиционен проект. 

 Ключови моменти - Ключов за дейността момент е изчерпателно 

идентифициране на всички контролни органи и експлоатационни дружества, 

чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за последващо 

възлагане на инвестиционно проектиране в техническа и/или работна фаза. 

 Очаквани резултати и продукти - Изработен и предоставен на Възложителя 
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инвестиционен проект във фаза Техническо заснемане, Техническо и 

енергийно обследване за съответния обект, съгласуван с всички контролни 

органи и експлоатационни дружества. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И МОБИЛИЗАЦИЯ НА ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС 

Ресурсите, които ще бъдат вложени при изпълнението на договора, се делят на две 

групи: 

1.  Материален ресурс 

Участникът разполага с всички необходими технически и материални средства за 

изпълнение на настоящия договор: собствен офис с пълно техническо оборудване, 

собствена печатна и копирна техника и необходимия брой служители, позволяващи 

извършване на необходимите дейности в офиса и посещения на място при 

обследвания, проучвания, събиране на информация и съгласувания по време на 

изработката на възложените дейности. 

2. Експертен ресурс 

За изпълнение на офертата по Договора Участникът предлага формиране на 

проектантски екип, състоящ се от ключови и неключови експерти в необходимите 

области, назначени на трудови договори към Участника. Участникът разполага и с 

допълнителен технически персонал, който да съдейства при изготвяне, формиране и 

разпечатване на техническа документация, доклади за отчитане на работата по 

проекта и други материали, необходими за успешно приключване на дейностите по 

проекта. 

3. Организационна структура 

Екипът за изпълнение на Техническо заснемане, Техническо и енергийно 

обследване е съставен от ключови експерти, притежаващи необходимата 

професионална квалификация, ППП за 2018 г. и богат опит за качествено изпълнение 

на поръчката. 

Оценка на ефективността на въздействие между отделните специалисти, 

заети в процеса на Техническо заснемане, Техническо и енергийно обследване 

Разпределението на ролите и отговорностите между отделните експерти и 

взаимодействието между тях е направено така, че да се постигне пълна 

съгласуваност, вътрешна непротиворечивост и взаимно допълване на отделните 

части на желания продукт. 

Участникът е възприел следната организация на взаимодействие при извършване на 

дейностите по Техническо заснемане, Техническо и енергийно обследване: целият 

екип от експерти ще се ръководи от Ръководител на проектантския екип, като 

участникът е избрал ръководителят на проектантския екип да осъвместява 

едновременно и друга проектантска позиция, водеща за останалите участници в 

екипа. 

Дейността по изработване на възложените дейности стартира с подробен оглед 

и заснемане на място на обектите, вкл. инструментално обследване на системите и 

инсталациите. След това се извършва изработване и подаване на първоначални 

чертежи /подложки/ по водещата проектна част в нужната подробност към всички 

проектанти по съответните специалности. Наред с подложките се изработват и 

задания от водещия проектант към останалите проектанти. След като съответните 

експерти дадат становища и препоръки по своите проектни части, специалистът, 

отговорен за изработването на водещата проектна част, съгласува съвместимостта на 

становищата и установява наличието на евентуални конфликтни места при две или 

повече проектни части, сигнализира съответните експерти с искане да се предложи 

друго решение. Тази процедура по координиране и съгласуване на Техническо 

заснемане, Техническо и енергийно обследване по всички части се провежда толкова 
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пъти, колкото е необходимо, за да се увери специалистът, отговорен за изработването 

на водещата проектна част, че крайният резултат, а именно изработеното Техническо 

заснемане, Техническо и енергийно обследване, е целесъобразен, законосъобразен, 

вътрешно непротиворечив, технически и икономически обоснован продукт, по който 

безпроблемно да могат да се изпълнят последващо възлагане на инвестиционно 

проектиране в техническа и/или работна фаза. 

Мобилизация на експертите 

Изпълнителят ще предприеме всички необходими действия за мобилизиране на 

необходимите ресурси за изпълнение на поръчката, в т. ч. за мобилизиране на 

експертите, посочени като ключови и неключови в офертата на Участника, до датата 

на подписване на договора за обществена поръчка. 

Част от предложените експерти са в трудови взаимоотношения с Изпълнителя, а с 

останалите експерти са подписани граждански договори, съгласно условията на 

които експертите ще стартират дейностите по изпълнение на поръчката в деня, в 

който бъдат уведомени от Изпълнителя, че Договорът за изпълнение на обществената 

поръчка е подписан. 

Детайлен график за изпълнение на дейностите по договора 

Графикът е разработен в календарни дни. 

Предметът на настоящата обществена поръчка, ще бъде изпълнен за 20 

КАЛЕНДАРНИ ДНИ, (архитектурно заснемане - 10 календарни дни, обследвания за 

ЕЕ - 5 календарни дни, техническо обследване - 5 календарни дни), считано от датата 

на подписването на договора. 

Индикативен план-график за организация на работата. Техническото 

обследване се извършва успоредно от три екипа проектанти, ръководени от 

трима архитекта, като са включени също двама строителни инженера, по двама 

специалиста по частите ОВК и ЕЛ. 

а. Първи етап: 

През този етап се извършва предварителна организация на процеса, правят се 

предпроектни проучвания, предварително съгласуване с експерти по част 

Конструктивна, ВиК, Електро, ОВК, ПБ, ЕЕ, извършва се оглед и заснемане на място 

на обекта. В проучването са включени архитектурния екип и експерти по част 

Конструктивна, ВиК, Електро, ОВК, ПБ, ЕЕ. 

б. Втори етап: 

Етапът включва изработването на техническо заснемане по всички части, описани в 

настоящия документ, изработване на Технически паспорт, Технически доклад и 

Доклад за енергийна ефективност и финализира съгласуването на различните части 

на обследването. Окомплектоване на проекта в папки и представяне на 

документацията на Възложителя и Сдружението на собствениците за разглеждане от 

Общото събрание на Сдружението. Етапът е с продължителност 5 календарни дни. 

в. Трети етап: 

Етапът се състои в съгласуване на проектната документация от Възложителя според 

договора. 

Мобилизация и разпределение на експертите: - Представени са в табличен вид, 

предвижданията на участника, като са посочени: - фаза, наименование на дейностите,  

Задължение на Възложителя и/или на трети страни компетентни органи и 

разпределение на  ключови експерти. 

 Представен е и линеен график, отразяващ периода за изпълнение на основните 

дейности. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 
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Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

Във встъпителната част на описанието си участникът е представил предмета и 

обхвата на обществената поръчка съгласно техническото задание на възложителя, 

след което е представена организация на дейностите и ресурсите, които участникът 

възнамерява да вложи при изпълнението на дейностите. 

Предвижданата организация на дейностите по изпълнение на поръчката е разделена 

на три етапа: 

Етап 1 - Предварителни дейности - огледи, набиране на първична информация; 

Етап 2 - Изготвяне на техническо заснемане, технически паспорт, доклад за 

техническото състояние на сградата; енергийно обследване и изготвяне на доклад за 

енергийното състояние на сградата, резюме и сертификат за енергийни 

характеристики, окомплектоване и предаване на документацията; 

Етап 3 - Съгласуване на проектната документация от Възложителя според договора. 

Приложения план график изобщо не отразява така предложената организация за 

изпълнение. 

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките 

ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка 

съдържа несъответствия/противоречия по отношение на етапите на изпълнение, 

видовете дейности и тяхната последователност съгласно техническото задание и 

приложенията към тях, при влагането на ресурси (човешки или технически), във 

времетраенето по отношение на последователността и/или взаимозависимостта на 

процесите, както следва: 

1. Съгласно изискванията на възложителя „Организацията за изпълнение и план-

графикът следва да обосновават предложените срокове за изпълнение на 

отделните дейности в обхвата на поръчката съгласно клаузите на проекта 

на договор.“ 

Участникът предвижда да започне изпълнението с Етап 1 - Предпроектни 

проучвания и дейности, включващ две дейности: 

 Дейност 1.1. - Мобилизиране на екипа и провеждане на встъпителна среща, 

резултата от тази дейност е изготвен и представен на Възложителя 

встъпителен доклад с информация относно прегледа на съществуващата 

документация, актуализиран план-график за изпълнение на поръчката и 

необходимост от допълнителни данни и документи. Встъпителният доклад ще 

се представи в срок от 1 /един/ календарен ден след подписване на договора за 

съответната поръчка и провеждане на встъпителната среща 

 Дейност 1.2. - Проучвателни работи, в т.ч. набиране на изходна информация, 

заснемания, експертизи и предписания. В рамките на тази дейност e 

предвидено да се извършат необходимите проучвателни работи за отделните 

компоненти на инвестиционния проект. Дейността е определена като 

основополагаща за изработването на качествен инвестиционен проект и ще 

бъде използвана за изпълнението на всички следващи дейности. 

Участникът не е посочил предвидения срок за изпълнение на етап 1, същият 

не може да бъде установен и от приложения План график за изпълнение на 

дейностите, тъй като в него този етап изобщо не е отразен. 

Съгласно указанията на възложителя участникът  следва да представи 

описание на дейностите в тяхната последователност и конкретни действия по 

изпълнение и индикативен план-график за изпълнение на поръчката. План-

графикът трябва да представя сроковете за действие. В случая план-графикът 
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не представя сроковете за действие на етап 1, описан и определен от 

участника като предпоставка за качественото изпълнение на дейностите. 

Следващият етап, който предвижда да изпълни участникът е етап 2, като 

предвижданата организация за изпълнението му не кореспондира с план графика и 

противоречи на изискванията на възложителя по отношение на времето и 

последователността на изпълнение на дейностите. В рамките на етап 2 участникът 

предвижда първо да изпълни техническо заснемане, след което ще изготви 

Технически паспорт, Технически доклад, Доклад за енергийните характеристики на 

сградата и прилежащите и инсталации, резюме и сертификат. Освен, че противоречи 

на изискванията на възложителя за последователността на изпълнението на 

дейностите, предвижданата организация е за паралелно изпълнение, което също е в 

противоречие с техническото задание и одобрения проект на договор. Съгласно 

документацията за участие Възложителят не е предвидил възможност за паралелно 

изпълнение на дейностите, напротив на стр. 2 от техническото задание изрично е 

посочено, че „Започването на изпълнението на всяка дейност е обусловено от 

приемането на изпълнението на предходната“. В чл. 5 от одобрения проект на 

договор също са разписани сроковете за изпълнение на отделните дейности и видно 

от същия изпълнението следва да е последователно, а не паралелно. Освен това 

възложителя ясно е разписал последователността на изпълнение на дейностите:  

Дейност 1: Извършване на архитектурни заснемания; Дейност 2: Изготвяне на 

обследвания за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в 

съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност. Дейност 3: 

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани 

с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на технически паспорти 

съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ. Започването на изпълнението на всяка дейност е 

обусловено от приемането на изпълнението на предходната. Предвижданата от 

участника организация за изпълнение изключва възможността да се спази това 

изискване, тъй като първо ще се изпълни дейност 3 после дейност 2, а предаването на 

документацията за одобрение от възложителя е предвидено да се изпълни накрая 

едновременно за всички дейности в етап 3 – след изработването на техническия 

паспорт, Доклад ТП, Доклад ЕЕ и архитектурно заснемане. Предвиденият етап 3 

също не е отразен в план графика, а дейностите предвидени за изпълнение са - 

Съгласуване на документацията по отделните специалности и  Представяне на 

документацията на Възложителя и Сдружението на собствениците за 

разглеждане от Общото събрание на Сдружението 5 /пет/ дни преди изтичане на 

срока за предаване. Това предвиждане за предаване на документацията за 

разглеждане 5 дни преди изтичане на срока е неосъществимо, тъй като оферирания 

срок за изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващи мерки, както и за техническо обследване и технически паспорт е 5 

дни, т.е. предвижда се да се предаде документацията преди да е започнало 

изпълнението на съответната дейност. 

При цялостния преглед на предложението комисията установи, че участникът е 

представил описание на дейностите в тяхната последователност и конкретни 

действия по изпълнение, но същите не съответстват на план-графика за изпълнение 

на поръчката. План-графикът не представя сроковете за действие на предвидените 

дейности и тяхната последователност, тъй като в него не са отразени два от 

предвидените етапи – Етап 1 - Предпроектни проучвания и дейности и Етап 3 - 

Съгласуване, окомплектоване и одобряване на документацията, същият не 

представя дейностите, които участникът предвижда да изпълни нито като 

последователност нито като времетраене,  при описанието е налице предвиждане за 
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паралелно изпълнение на дейностите, но в графика същото не е отразено.  

Налице са и други несъответствия с изискванията на възложителя, като в 

предложението се съдържат предвиждания, които са неотносими към настоящата 

поръчка като например предвижда се:  

- След надлежно съгласуване на техническата документация с всички 

експлоатационни дружества, обслужващи сградата/ите и други 

съгласувателни органи, същата да бъде внесена в Общината за одобрение от 

Главния Архитект на Общината.  

- Ще се съобрази изискването на “Национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради” Видно от документацията 

- Настоящата обществена поръчка се провежда във връзка с изпълнение на 

Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”,  Приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020 г.“ , а в одобрения проект на договор са разписани конкретните 

задължения на изпълнителя във връзка с изискванията на оперативната програма. 

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  

да  отговаря  на  предварително  обявените  условия,  както  и  че  не  е изпълнил  

задължението си при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  

обявените  от възложителя  условия. При  констатираното несъответствие в 

техническото предложение се препятства възможността за допускане на офертата, 

тъй като тя не съдържа в себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на 

възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 

 

 

 

 

2.2. 

 

„ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение съдържа изискуемите 

документи, като същите са представени в изискуемата форма, но не е изготвено в 

съответствие с условията на възложителя. 

Представени документи: 

Участникът е представил изготвено техническо предложениe, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие в съответствие с 

техническото  задание и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец 2 

съдържащо предвижданията на участника за предложената система за организацията 

и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на 

работите, предмет на обществената поръчка, Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, изготвени съгласно Образец 3, Декларация за срока 

на валидност на офертата, изготвени съгласно Oбразец 4 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвени 

съгласно Образец 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 
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Оферта по същество: 

 Срок за извършване на архитектурните заснемания на многофамилните 

жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 15 /петнадесет/ 

календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и предписване 

на енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в обхвата на 

обособената позиция: 15/петнадесет/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на техническите паспорта съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ на 

многофамилните жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 10 /десет 

календарни дни. 

Кратко описание на предвижданията на участника за предложената система за 

организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка: 

Предметът на настоящата обществена поръчка включва следните две основни 

дейности:  

Дейност 1: Архитектурно заснемане, Изготвяне на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 

2 от ЗУТ и на технически паспорт и 

Дейност 2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на 

необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за 

енергийна ефективност. 

Допустими дейности за финансиране са: 

-дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт 

в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на 

многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за 

сградата в техническото обследване; 

-обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на 

покрив,  фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.); 

-изпълнение на мерки за енергийна ефективност 

които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна 

ефективност: 

По външните сградни ограждащи елементи: 

o подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); 

o топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, 

покриви, подове и др.). 

По системите за поддържане на микроклимата: 

□ основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на 

топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, 

вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект; 

□ изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми 

източници за енергийните потребности на сградата; 

□ ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, 

охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност; 

□ реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се 

осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата; 

□ ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата 

и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части; 
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□ инсталиране на система за автоматично централизирано управление на 

топлоподаването при локални източници, собственост на ССО; 

□ инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на 

осветлението в общите части на жилищната сграда; 

□ газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към 

градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата 

□ мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите. 

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. Съпътстващите строителни 

и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното 

състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на 

дограма в самостоятелния обект. 

Архитектурно заснемане; Изготвяне на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 

5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти на сградите 

Архитектурно заснемане 

В случай че липсва първична техническа документация, обследването ще включва и 

възстановяването й в рамките на необходимото посредством извършване на 

наложителните заснемания. 

Възстановената документация ще послужи за последващо изработване на 

техническата документация за нуждите на обновяването, както и при обследване за 

енергийна ефективност на обектите. Обследването ще послужи за: 

-установяване на конструктивната устойчивост на сградата; 

-даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация 

съобразно допустимите за финансиране дейности; 

-изготвяне на технически паспорт на съответната сграда; 

-даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други ремонтни 

дейности, които не са допустими за получаване на финансова помощ, но 

изпълнението на които е необходимо за правилното функциониране на сградата. 

Обследвания за енергийна ефективност на сградите Обследването за енергийна 

ефективност се възлага на външен изпълнител, който ще бъде избран от общината по 

реда на ЗОП. 

Обследването за енергийна ефективност предписва необходимите енергоспестяващи 

мерки за постигане на съответствие с изискванията за енергийна ефективност 

съгласно разпоредбите на раздел II „Обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради” от ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 

16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка 

на енергийните спестявания на сгради. В съответствие с изискванията на тази 

наредба докладът за енергийното обследване трябва да представи формирани 

алтернативни пакети от мерки със съответстваща технико-икономическа и 

екологична оценка. 

Сградите, включени в обособена позиция №2 в тази поръчка са в експлоатация. За 

тях престои разработване на инвестиционни проекти за въвеждане на мерки за ЕЕ в 

рамките на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните 

жилищни сгради. След сключване на договора по съответната обособена позиция, 

Изпълнителят ще получава от Възложителя възлагателно писмо и изходни данни 

както следва - скици, актове за собственост, налични проекти в случай, че има 

съхранени такива. 

Допустими по програмата са всички многофамилни жилищни сгради, строени по 
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индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно 

повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите 

им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение. 

Дейност 1: Архитектурно заснемане и Изготвяне на обследвания за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 

169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и на технически паспорт: 

Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 

удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5 от ЗУТ ще се изпълнява в 

съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за 

техническите паспорти на строежите.Обследването ще послужи за: 

а.) установяване на конструктивната устойчивост на сградата; 

б.) даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация 

съобразно допустимите за финансиране дейности по Националната програма за 

енергийна ефективност; 

в.) изготвяне на технически паспорт на съответната сграда; 

г.) даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други 

ремонтни дейности, които не са допустими за получаване на финансова помощ по 

Програмата, но изпълнението на които е необходимо за правилното функциониране 

на сградата. 

В случай че липсва първична техническа документация, обследването ще включва и 

възстановяването и в рамките на необходимото посредством извършване на 

наложителните заснемания. Възстановената документация ще послужи за 

последващо изработване на техническата документация за нуждите на обновяването, 

както и при обследване за енергийна ефективност на сградите. 

Обхват Дейност 1 

Техническият паспорт на съществуваща жилищна сграда се извършва след проведено 

обследване за установяване на техническите й характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ и включва: 

1) съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) 

стойности на техническите характеристики на обследваната сграда, в т.ч. и тези, 

свързани със съществените изисквания по чл. 169, 

ал. 1 - 3 ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на сградата; 

2) установяване на действителните технически характеристики на сградата по 

разделите на част А от техническия паспорт; 

3) анализ на действителните технически характеристики на сградата и оценка на 

съответствието им с нормативните стойности, определени в т. 1; 

4) разработване на мерки; 

5) съставяне на доклад за резултатите от обследването. 

Минималната информация, която е необходима за оценката на сеизмичната 

осигуреност на сградата, е дадена в приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-2 от 27 

януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. 

Обследването на строежите се извършва от Пловдивинвест АД като 

консултант, получил лиценз/удостоверение от Министъра на регионалното развитие 

и благоустройството по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 ЗУТ, или от проектанти от 

различни специалности с пълна проектантска правоспособност, като, в състава на 

дружеството е включено физическо лице, упражняващо технически контрол по част 

„Конструктивна“. 

Проектантът, съответно консултантът е компетентен да реши дали предложените 

енергоспестяващи мерки от енергийното обследване попадат в обхвата на 

дефинициите на реконструкция, модернизация, основно обновяване или основен 
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ремонт, за които е необходимо разрешение за строеж, съответно разрешение или 

удостоверение за въвеждане в експлоатация в зависимост от категорията на строежа 

съгласно чл. 137 ЗУТ. 

Препоръки за обхват на техническото обследване приложим за целите на 

Програмата. 

Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата следва да 

се извършва по части на инвестиционния проект, както следва: 

1. Част „Архитектурна” - извършва се архитектурно заснемане, ако не е налична 

проектна 

документация. Отразяват се всички промени по фасадите и в разпределенията, 

извършени по време на експлоатацията. Отразяват се размерите и видът на 

дограмата. 

2. Част „Конструктивна” - изключително важна част, с която се цели доказване на 

носещата и сеизмичната устойчивост на конструкцията за достатъчно дълъг 

експлоатационен период - поне 40 години. 

3. Част „ВиК” - обследват се всички водопроводни и канализационни щрангове, 

отводняването на покрива, състоянието на противопожарните кранове и др. 

Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата 

и с действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

Част „Ел. инсталации” - обследват се вътрешните силнотокови и слаботокови 

инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна 

инсталация и др. Обследва се състоянието на мълниезащитната инсталация. 

Извършва се сравнение с действащите норми по врем на построяването на сградата и 

с действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в съответствие 

с действащите норми. 

4. Част „ОВК” - обследват се отоплителната инсталация, ако има изградена такава, 

състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция. Обследват се 

други топлоизточници и уреди за БГВ. Отразяват се извършените ремонтни работи 

по фасадите за частично полагане на топлоизолационна система - вид, размери и др. 

Дават се предписания за привеждане в съответствие е действащите норми. 

5. Част „Пожарна безопасност” - обследват се сградата за пожарна опасност, 

състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната опасност 

на асансьорната уредба, пътищата за евакуация. Дават се предписания за привеждане 

в съответствие е действащите норми. 

6. Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и инсталационните 

(ВиК, Електро и ОВК) се извършава обследване на ограждащите конструкции и 

елементи на сградата и на използваните строителни продукти по отношение на 

защитата от шум на сградата. Извършва се сравнение с действащите норми по време 

на построяването на сградата и с действащите минимални изисквания за 

шумоизолиране на сградите. Дават се предписания за привеждане в съответствие с 

действащите норми и за обосновка на избраните строителни продукти. 

Конструктивние обследвания препоръчително съдържат: 

(съгласно разработена от КИИП "Методика за единните критерии за обследване за 

съществуващи сгради, съоръжения и инсталации"). 

1. Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата 

конструкция на сградата - идентифициране на конструктивната система, 

идентифициране на типа на фундиране, анализиране на наличната информация 

относно хидрогеоложките условия на фундиране на обследвания обект, и др. 

2. Извършване на конструктивно заснемане /при необходимост/, технически оглед, 
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визуално. 

3. Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата 

конструкция - междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на 

дилатационни фуги и др. 

4. Установяване на основните размери на напречните сечения на главните 

конструктивни те елементи от сградата и сравняване с тези от проекта по част 

„Конструкции“, ако има налична проектна документация. 

5. Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в 

конструкциите материали в главните елементи на конструкцията (бетон, армировка, 

стомана и др.). 

6. Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. При наличие на такива се 

извършва инструментално обследване и документиране на наличните дефекти, 

пукнатини и повреди в елементите на конструкцията на сградата, участъци с открита 

армировка, промени в структурата на бетона или стоманата, недопустими 

деформации и провисвания на отделни елементи и др., свързани с досегашния 

експлоатационен период. Установяване на състоянието на характерни дюбелни 

съединения - уплътняващ състав, наличие на корозия по носещите пръти, състояние 

на ел. заварките - параметри и обработка, брой и вид на носещите пръти в дадено 

дюбелно съединение. 

7. Конструктивна оценка на сградата 

а. Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на проектиране, 

използвани при първоначално проектиране на носещата конструкция на сградата 

и/или при извършване на промени или интервенции в конструкцията по време на 

досегашния период. 

b. Установяване на типа и значимостта на минали конструктивни повреди, 

включително и проведени ремонтни дейности. 

c. Установяване на извършвани преустройства в партерните етажи и засегнати ли са 

носещи конструктивни елементи. 

d. Проверка на носещата способност и сеизмична осигуреност на ЕПЖС секцията и 

на характерни елементи на конструкцията при отчитане актуалните характеристики 

на вложените материали. 

8. Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни 

препоръки за привеждането й в съответствие е изискванията на съвременните 

нормативни актове. 

9. Заключение за съотношението между действителната носеща способност и 

антисеизмична устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата й експлоатация. 

Обследванията на сградите за установяване на техническите им характеристики 

следва да се извършват по безразрушителен метод, съгласно разработената от КИИП 

"Методика за единните критерии за обследване за съществуващи сгради, съоръжения 

и инсталации". 

Важно! В случай че липсва първична техническа документация, обследването ще 

включва и възстановяването й в рамките на необходимото посредством извършване 

на наложителните заснемания. 

Възстановената документация ще послужи за последващо изработване на 

техническата проектна документация за нуждите на обновяването, както и при 

обследване за енергийна ефективност на обектите. 

По Национална програма ще се финансират единствено тези дейности по 

конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, 

настъпили по време на експлоатацията на сградата, които са предписани като 

задължителни в техническото обследване.  
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Обхват Дейност 2 

Дейност 2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на 

необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за 

енергийна ефективност: 

Обследванията трябва да отговарят на изискванията на Закона за енергийната 

ефективност и Наредба №16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване на енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. 

Енергийното обследване следва да покрива минималните изисквания на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради, а именно: „По програмата ще се финансира икономически най-ефективният 

пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на 

енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна 

ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.“. 

Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация, в зависимост от 

конкретното състояние на ограждащите елементи и системите за осигуряване на 

микроклимат, има за предмет: 

1. Идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи. 

2. Описание и идентифициране на системите за осигуряване на микроклимата. 

3. Измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и 

определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия; 

4. Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност за 

ограждащите елементи на сградата - дограма, стени, подове и тавани; 

5. Технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната 

ефективност и на съотношението "разходи - ползи". 

6. Подмяна на осветителните тела. 

7. Оценка на спестените емисии С02 в резултат на прилагането на мерки за 

повишаване на енергийната ефективност; 

8. Анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми 

източници. 

Резултатите от обследването за енергийна ефективност се отразяват в доклад и 

резюме. Сертифицирането за енергийна ефективност удостоверява актуалното 

състояние на потребление на енергия в сградите, енергийните характеристики и 

съответствието им със скалата на класове на енергопотребление от наредбата по чл. 

31, ал. 3 ЗЕЕ. 

Разходи за енергийни ресурси 

Всеки участник следва да има предвид, че в рамките на настоящата дейност по 

поръчката бъдещият изпълнител е длъжен да обезпечи осигуряването на справки за 

разходите за отопление, ел. енергия, газ и др. енергийни носители на сградата, която 

подлежи на обследване за енергийна ефективност. Осигуряването на справките 

следва да се извърши съвместно с Управителя/Председателя на Управителния съвет 

на Сдружението на собствениците за сметка на изпълнителя. 

Изпълнителят представя на Възложителя завършен краен продукт, като съставя 

приемо-предавателен протокол ако са изпълнени изискванията по техническата 

спецификация. 

Място на изпълнение и на двете основни дейности от предмета на поръчката 

Дейностите по настоящата услуга се осъществяват на територията на Община 

Смолян, град Смолян обособената позиция №2, за която участникът подава оферта и 

за която е определен за изпълнител. 

Очаквани резултати от изпълнението на предмета на поръчката 

1. Конструктивно обследване за установяване на техническите характеристики, 
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свързани изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и изготвен технически 

паспорт на сградите; 

2. Доклад от обследване за енергийна ефективност за всяка от обследваните 

сгради, отговарящ на изискванията на чл. 10 от наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ. Мерките 

за повишаване на енергийната ефективност в сградите, за които са предписани следва 

да са съобразени с предназначението на сградите, обекти на интервенция по 

програмата и съгласно методическите указания на МРРБ; 

3. Сертификат за енергийните характеристики на всяка от обследваните сгради; 

4. Резюме за отразяване на резултатите от обследването за енергийна 

ефективност и 

5. Останалите необходими документи, изисквани за всяка от обследваните 

сгради при условията на Наредба № 16-1594 от 13 Ноември 2013 г. за обследване за 

енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на 

сгради (съгласно чл. 48 ЗЕЕ). 

Предложение за дейности, необходими за постигане целите на договора и на 

изискванията на Техническата спецификация и на Възложителя: 

След направен анализ на действащото законодателство, изискванията на 

финансиращата програма и изискванията на Възложителя по настоящата обществена 

поръчка се разработи специално съдържание на документацията, която трябва да 

бъде изготвена и предадена на Възложителя. Обхвата и съдържанието на тази 

документация е основа за изработване на графика на работа, организационната 

структура, анализа на рисковете, бюджета на проекта и съдържанието на 

съпътстващите документи, изчислителни модели, анкетни карти и др. 

Участникът е представил Задачите по Дейности поддейности. 

Предлагане на допълнителни дейности, които не са включени в техническата 

спецификация но биха повлияли качествено очакваните резултати от изпълнението 

на договора: 

Тези дейности ще минимизират основните рискове произлизащи от работата с много 

на брой хора с различен социален статус и образование. 

Допълнителна дейност 1 - Анкетни карти 

Тя се състои от няколко етапа: 

1) Раздаване на анкетни карти на собствениците - при раздаването на картите ще 

бъде направено разяснение на всяка една позиция с цел получаване на максимално 

коректни данни по картите; 

2) Поставяне на срок за попълване на анкетните карти и записване на 

координатите за обратна връзка на всеки собственик; 

3) Събирани на изготвените анкетни карти и предаване на екипа за обработка на 

данните. 

4) Имплементиране на данните от анкетните карти в техническата документация. 

Анкетните карти съдържат информация за съществуващите проблеми на 

жилищата, извършените ремонти по време на експлоатация, желанията на 

собствениците за допълнителни ремонтни дейности извън рамките на финансиращата 

програма, данни за контакт и точен адрес на апартамента. 

Анкетните карти ще спестят много време на експертите, заснемащи сградите, ще 

накарат собствениците да премислят конктретните забележки към имотите си, ще 

преосмислят желанията си и отношението си към етажната собственост. 

Допълнителна дейност 2 - Встъпителна презентация 

След избора на изпълнител по обществена поръчка същия се уведомява с 

нарочно писмо от Възложителя, след което започва да тече срок за обжалване на 

процедурата, последващ от срок за подписване на договор с избрания изпълнител. 
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Предлага се във времето за подписване на договора за изпълнение да се 

организира встъпителна презентация, на която да бъдат поканени собствениците на 

апартаменти. Целта на презентацията ще бъде да се запознаят собствениците с 

дейностите, които предстоят да бъдат извършени, графикът за изпълнение, 

експертите, които ще посетят домовете им, да се разясни още веднъж целите на 

програмата, да се раздадат анкетните карти, да се разясни попълването им, да се 

отговори на спонтанно възникналите въпроси и да се разсеят част от притесненията 

на собствениците. По време на презентацията ще се раздадат и списъци с имената на 

експертите и техните координати за връзка. Собствениците ще се запознаят лично с 

експертите и ще знаят кого да очакват за извършване на заснеманията. 

Презентацията ще подобри комуникацията между участниците в проекта, ще 

повиши културата свързана с енергийната ефективност на собствениците, ще се 

повиши интереса към програмата и ще се повиши нивото на удовлетвореност на 

жителите. 

Допълнителна дейност 3 - Прецизиране на съпътстващите дейности 

Съгласно разработения график за изпълнение на дейностите по настоящата 

поръчка съпътстващите дейности са почти 15% от общото време за изпълнение на 

основните дейности по проекта. 

Предвидените допълнителни дейности са както следва: 

1) Контрол по изпълнението 

2) Актуализиране на графика за изпълнение 

3) Мобилизиране на експертите и провеждане на инструктаж 

4) Инвентаризация на оборудването 

5) Организиране на командировките - превоз, спане и храна  

Дейности по управление изпълнението на договора 

За целта е проектирана, изградена и въведена специална вътрешнофирмена система 

за управление на проекти, базирана на онлайн платформа, наричана за краткост 

„Система за управление на проекти“. Системата за управление на проекти е софтуер 

за организиране, проследяване и отчитане задачите на екипи, работещи на проектен 

принцип. 

С негова помощ се осъществяват следните дейности по управление на проектите: 

o Споделяне в реално време на информация и документи, независимо къде се 

намират отделните членове на екипа 

o Контролиране на изпълнението, разпределяне на задачите, проследяване на 

сроковете, архивиране на дейностите по проекта, изпълнението и резултатите 

с цел по- ефективно сътрудничество и по- надежден контрол на бизнес 

процесите 

o Всяка дейност в организацията и съдържащите се в нея поддейности, се 

описват и възлагат като задача на съответния служител. Проследяване, 

отчитане и оценяване на всяко изпълнение 

o Функции за гъвкаво управление на проектите с цел по-бърза и адаптивна 

реакция на външни фактори и динамични организационни промени 

o Осигуряване на прозрачна работна среда, както за екипа, така и за 

контрагентите, чрез ясно поставени задачи, срокове, приоритети и критерии за 

тяхното изпълнение. 

II. Организация на работата  

Организационна структура 

Изградената организационна структура е създадена конкретно за настоящата 

обществена поръчка за да покрие специфичните изисквания на Възложителя и 

финансиращата програма относно качеството и сроковете за изпълнение на 
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основните дейности. Структурата е оптимизирана за работа с вътрешно-фирмената 

система за управление на проекти и интегрирания софтуер за заснемане, проектиране 

и анализ на съществуващи сгради. В конкретния случай ще се извършват дейностите 

за всеки отделен апартамент (което е изискване на националната програма) и 

допълнително ще се направи и модел на целия блок и/или блок- секция. 

Йерархичната структура е представена на органиграма. 

Организация за изпълнение на дейностите. Мобилизация и разпределение на 

човешкия ресурс. Организация за изпълнение на дейностите: 

Съгласно техническата спецификация са дефинирани две основни дейности -

архитектурно заснемане, технически обследвания и изготвяне на технически паспорт 

на сградите и извършване на обследване за енергийна ефективност. Дейностите 

следва да се изпълняват паралелно, съгласувано, качествено и в срок. 

Изготвяне на технически паспорт 

Съгласно действащото законодателство и нормативната уредба изготвянето на 

технически паспорт за съществуваща сграда се извършва от проектанти с пълна 

проектантска правоспособност, които са компетентни да извършват установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 

2 от ЗУТ. Необходимите проектни части, включени в техническия паспорт, са 

дефинирани в изискванията на Възложителя по настоящата обществена поръчка, 

изискванията на програмата за финансиране и наредба №5 за техническите паспорти 

на строежите. По всяка проектна част е определен компетентен проектант с пълна 

проектантска правоспособност релевантна на частта от техническия паспорт, за която 

е ангажиран. 

Освен проектантите, към екипа за съставяне на техническите паспорти, е 

ангажиран и лицензиран технически контрол по част конструктивна. Той отговаря за 

качеството на конструктивните обследвания съгласно действащото законодателство. 

Списък на проектните части и ангажираните проектанти с пълна проектантска 

правоспособност: 

Проектант КСТ - инж.Илия Димитров Илиев 

Технически контрол по част конструктивна - инж.Димитър Димитров Джоджев 

Проектант АРХ - арх.Жана Димитрова Джугаланова 

Проектант ВиК - инж.Павлина Станчева Гогова 

Проектант ЕЛ - инж.Стефка Стоянова Илиева 

Проектант ОВК - инж. Снежана Димитрова Тодорова 

Проектант ПБ - инж. Васил Георгиев Пешев 

Техническият паспорт включва: 

-Част АРХ 

Архитектурно заснемане  

Изчертаване на сградата 

Спецификация на дограмите 

I. Описание на състоянието 

II. необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и 

график за изпълнение на неотложните мерки 

III. данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, 

преустройство реконструкция на строежа 

IV. срокове за извършване на основни ремонта по отделните конструкции и 

елементи на строежа 

V. срокове за извършване на текущи ремонта по отделните конструкции и 

елементи на строежа 

VI. срокове за извършване на технически прегледи по отделните конструкции и 
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елементи на стоежа. 

Част КОНСТРУКТИВНА 

I. Описание на състоянието и мерки за привеждане към действащите норми 

1. Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата 

конструкция на сградата 

2. Извършване на конструктивно заснемане /при необходимост/, технически 

оглед, визуално 

3. Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата 

конструкция 

4. Установяване на основните размери на напречните сечения на главните 

конструктивни елементи от сградата и сравняване с тези от проекта по част 

„Конструкции“ 

5. Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в 

конструкциите материали в главните елементи на конструкцията 

6. Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. При наличие на такива 

се извършва инструментално обследване и документиране на наличните дефекти 

7. Конструктивна оценка на сградата 

8. Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни 

препоръки за привеждането й в съответствие с изискванията на съвременните 

нормативни актове 

9.  Заключение за съотношението между действителната носеща способност и 

антисеизмична устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата й експлоатация 

II. необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и 

график за изпълнение на неотложните мерки 

III.  данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, 

преустройство и реконструкция на строежа 

IV. срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и 

елементи на строежа 

V. срокове за извършване на текущи ремонти по отделните конструкции и 

елементи на строежа 

VI. срокове за извършване на технически прегледи по отделните конструкции и 

елементи на строежа 

-Част ВиК 

Заснемане на съществуващото състояние 

I. Описание на състоянието 

II. необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и 

график за изпълнение на неотложните мерки 

III. данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, 

преустройство и реконструкция на строежа 

IV. срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и 

елементи на строежа 

V. срокове за извършване на текущи ремонти по отделните конструкции и 

елементи на строежа 

VI. срокове за извършване на технически прегледи по отделните конструкции и 

елементи на строежа 

-Част ЕЛ 

Заснемане на съществуващото състояние 

I. Описание на състоянието 

II. необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и 

график за изпълнение на неотложните мерки 
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III. данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, 

преустройство и реконструкция на строежа 

IV. срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и 

елементи на строежа 

V. срокове за извършване на текущи ремонти по отделните конструкции и 

елементи на строежа 

VI. срокове за извършване на технически прегледи по отделните конструкции и 

елементи на строежа. 

-Част ОВК 

Заснемане на съществуващото състояние 

I. Описание на състоянието и мерки за привеждане към действащите норми 

II. необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и 

график за изпълнение на неотложните мерки 

III. данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, 

преустройство и реконструкция на строежа 

IV. срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и 

елементи на строежа 

V. срокове за извършване на текущи ремонти по отделните конструкции и 

елементи на строежа 

VI. срокове за извършване на технически прегледи по отделните конструкции и 

елементи на строежа 

-Част ПБ 

Заснемане на съществуващото състояние 

I. Описание на състоянието и мерки за привеждане към действащите норми 

II. необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и 

график за изпълнение на неотложните мерки 

III. данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, 

преустройство и реконструкция на строежа 

IV. срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и 

елементи на строежа 

V. срокове за извършване на текущи ремонти по отделните конструкции и 

елементи на строежа 

VI. срокове за извършване на технически прегледи по отделните конструкции и 

елементи на строежа 

Съставяне на паспорта 

Част А - Основни характеристики на строежа 

I. идентификационни данни и параметри 

II. основни обемнопланировъчни и функционални показатели 

III. основни технически характеристики 

IV. сертификати 

V. данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали техническия 

паспорт Част Б - Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на 

ремонти 

I. резултати от извършени обследвания 

II. необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и 

график за изпълнение на неотложните мерки 

III. данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, 

преустройство и реконструкция на строежа 

IV. срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и 

елементи на строежа 
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V. срокове за извършване на текущи ремонти по отделните конструкции и 

елементи на строежа 

VI. срокове за извършване на технически прегледи по отделните конструкции и 

елементи на строежа 

Част В - Указания и инструкции за безопасна експлоатация 

І. съхраняване на целостта на строителната конструкция 

ІІ. недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа 

ІІІ. спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум 

и опазване на околната среда 

ІV. нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и 

системите 

V. поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, 

на 

подвижните платформи, на подемниците и др. 

VІ. правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност 

Окомплектоване и разпечатване: 

Окомплектоване на финалната версия 

Генериране на .pdf файловете за Възложителя + CD 

Разпечатване 

Окомплектоване 

Съгласуване 

Предаване 

Обследване за енергийна ефективност 

Отговорните за обследването експерти са високо квалифицирани експерти, 

преминали курс на обучение за обследване за енергийна ефективност, притежаващи 

съответните сертификати и лицензиран софтуер. 

Експерт ЕЕ - Е1 - инженер конструктор 

Експерт EE - Е2 - ОВК инженер 

Експерт ЕЕ - ЕЗ - Ел. инженер 

Енергийно обследване 

а. План-график 

Обхват на дейността: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и 

предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и 

минимални изисквания за енергийна ефективност: 

Обследванията трябва да отговарят на изискванията на Закона за енергийната 

ефективност и Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване на енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. 

Обследванията на двете сгради ще бъдат извършени съгласно изискванията на сега 

действащия Закон за енергийната ефективност и Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 

г. за обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните 

спестявания на сгради. 

Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация, в зависимост 

от конкретното състояние на ограждащите елементи и системите за осигуряване на 

микроклимат, има за предмет: 

1. Идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи, което 

включва: 

1.1. Подготвителен етап - оглед на сградата, събиране и обработка на първична 

информация за функционирането на сградата; 

1.2. Установяване ориентацията, геометричните и енергийни характеристики на 

ограждащите конструктивни елементи - външни стени, прозорци и врати, подова и 
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покривна конструкции; 

1.3. Установяване текущото състояние на ограждащите елементи на сградите, 

схеми на всички видове външни стени, дограма, тавани и подове. 

2. Описание и идентификация на системите за осигуряване на 

микроклимата, което включва установяване текущото състояние и енергийните 

параметри на: 

- енергоснабдителните системи - електроснабдяване, топлоснабдяване, доставка 

и съхранение на горивни материали /газ, течни и твърди горива/; 

- системи за производство и преобразуване на енергия /котелно и нафтово 

стопанство, 

климатични системи, ВЕИ, газови инсталации и др./ 

- енергопотребителни системи за отопление, осветление, вентилация, БГВ, 

други силнотокови и слаботокови инсталации. 

3. Измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и 

определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия, което включва: 

3.1. Събиране и обработка на първична информация за разходите на енергия за 

представителен период от 3 години по месеци; 

3.2. Детайлизиран анализ на данните за енергийните разходи за представителния 

период; 

3.3. Анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението; 

3.4. Изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на 

енергопотребление; 

3.5. Определяне на енергийните характеристики на сградата и потенциала за 

тяхното 

подобряване. 

3.6. Оценка на сградното енергопотребление на нива потребна, първична и нетна 

енергии. 

4. Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност за 

ограждащите елементи на сградата, в това число. 

4.1. Изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

4.2. Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, отнасящи 

се до: 

- ограждащите елементи на сградата; 

- енергопотребителните системи; 

- замяна на енергийната база; 

- управление на енергопотреблението. 

5. Технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната 

ефективност и на съотношението "разходи - ползи", което включва: 

5.1. Остойностяване на мерките, определяне на годишния размер на 

енергоспестяването, 

5.2. Формиране на пакети от мерки 

5.3. Определяне на годишния размер на енергоспестяването с отчитане 

взаимното влияние на отделните мерки 

6. Оценка на спестените емисии С02 в резултат на прилагането на мерки за 

повишаване на енергийната ефективност 

7. Анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми 

източници 

7.1. Анализ по отношение техническата възможност за реализация на ВЕИ; 

7.2. Оценка на икономическата целесъобразност от прилагане на възможните 

мерки за енергоспестява на основата на ВЕИ. 
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8. Заключителен етап, който се състои в изготвяне на: 

8.1. Доклад за отразяване на резултатите от обследването. 

Докладът ще съдържа: 

• Подробно описание на сградата, вкл. режими на обитаване,

 конструкция и 

енергоснабдяване. 

• Анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи конструкции и 

елементи. 

• Енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление за 

основните енергоносители. 

• Сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с референтните  

• Оценка на възможностите за намаляване на разхода за енергия. 

• Подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за

 повишаване на енергийната ефективност. 

• Анализ и оценка на годишното количество спестени емисии С02 в  

резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност 

• Информация за собственика и собствеността. 

8.2. Резюме на доклада 

Резюмето съдържа кратко изложение на доклада и информация за 

съществените изводи и резултати в резултат на анализа, изчисленията, моделното 

изслидване, предлаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност, класа на 

енергопотребление на сградата. 

8.3. Сертификат за енергийните характеристики на сградата 

Сертификатът за енергийните характеристики на сградата ще се изготви по 

образец съгласно Приложение № 3 към Наредба № Е-РД-04-01 от 22.11.2016 г. за 

обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните 

спестявания на сгради и ще съдържа всички изискуеми от наредбата реквизити. 

8.4. Декларация за липса на обстоятелства по чл.43, ал.4 и 6 от Закона за 

енергийната ефективност, която ще се изготви по образец съгласно Приложение № 4 

към Наредба № Е-РД-04-01 от 22.11.2016 г. за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради и 

ще съдържа всички изискуеми от наредбата реквизити. 

Изисквания за качество. 

Съгласно ЗЕЕ и Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за 

енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на 

сгради. 

Изпълнителят ще представи на Възложителя крайния продукт на български 

език: 

-на хартиен носител - в папки, комплектовани в 4 оригинални екземпляра; 

-електронна версия на СО/ОУО в съответния графичен формат за чертежите и 

във формат *.с1ос и УхЕ за текстовите документи - представя 1 бр. диск. 

За предаването от Изпълнителя на Възложителя на крайния продукт ще се 

състави приемо-предавателен протокол, ако са изпълнени изискванията по 

техническата спецификация. 

Очаквани резултати от изпълнението на предмета на поръчката 

 Доклад от обследване за енергийна ефективност за всяка от обследваните 

сгради, отговарящ на изискванията на чл. 10 от наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ. 

Мерките за повишаване на енергийната ефективност в сградите, за които са 

предписани следва да са съобразени с предназначението на сградите, обекти 

на интервенция по програмата и съгласно методическите указания на МРРБ; 
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 Сертификат за енергийните характеристики на всяка от обследваните сгради; 

 Резюме за отразяване на резултатите от обследването за енергийна 

ефективност и 

 Останалите необходими документи, изисквани за всяка от обследваните 

сгради при условията на Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване 

за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните 

спестявания на сгради. 

Предложение за дейности, необходими за постигане целите на договора и 

на изискваният на Техническата спецификация и на Възложителя 

I. Дейност: Осигуряване на информация за потреблението на енергийни 

ресурси (дейността започва веднага след получаване на уведомителното писмо от 

Възложителя за избора ни за Изпълнител по настоящата обществена поръчка) 

II. Дейност: Енергийно обследване 

IL 1. Главна задача: Изчисляване коефициентите на топлопреминаване 

II. 1.1. Задача: Външни стени 

II. 1.2. Задача: Външни дограми 

II. 1.3. Задача: Подове 

II. 1.4. Задача: Покриви 

II. 1.5. Задача: Еталон към годината на построяване II. 1.6. Задача: Еталон към 

момента на обследване 

11.2. Главна задача: Енергоснабдяване и консуматори Н.2.1. Задача: Енергиен 

микс за отопление 

11.2.2. Задача: КПД на топлоснабдяването за отопление 

11.2.3. Задача: Разход на смесена вода за битови нужди И.2.4. Задача: КПД на 

топлоснабдяването за БГВ 

П.З. Главна задача: Анализ на енергопотреблението И.3.1. Задача: Фактури за 

гориво, електрическа енергия и вода 

II.3.2. Задача: Енергопотребление по месеци И.3.3. Задача: Разпределение на 

потреблението 

11.3.4. Задача: Корелации на потреблението 

11.3.5. Задача: Референтен разход 

11.4. Главна задача: Моделно изследване на сградата 

11.4.1. Задача: Съставяне на модел на сградата 

11.4.1.1. Под задача: Калибриране на модела 

11.4.1.2. Под задача: Изваждане на екрани за доклада 

11.5. Главна задача: Енергоспестяващи мерки 

11.5.1. Задача: ЕСМ 1: Топлинно изолиране на външни стени 

11.5.2. Задача: ЕСМ 2: Топлинно изолиране на покриви 

11.5.3. Задача: ЕСМ 3: Подмяна на външни дограми 

11.5.4. Задача: Симулирани са енергоспестяващите мерки 

11.5.5. Задача: Екологична оценка на мерките 

11.5.6. Задача: Технико-икономическа оценка на мерките 

II. 6. Главна задача: Енергиен клас на сградата 

II. 7. Главна задача: Съставяне на резюме към доклада 

II.8. Главна задача: Съставяне на Сертификат за енергийните характеристики 

на сградата 

II. 9. Главна задача: Съставяне на доклада 

ІІ.9.1. Задача: ВЪВЕДЕНИЕ 

ІІ.9.2. Задача: АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО 

ІІ.9.3.Задача: Климатични данни за района и ориентация на сградата 
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ІІ.9.4.Задача: Описание на сградата 

II.9.4.1. Под Задача: Данни за обекта 

II.9.4.2. Под Задача: Ситуационно разположение 

ІІ.9.4.3. Под Задача: Конструктивно описание 

ІІ.9.4.4. Под Задача: ВиК инсталация 

ІІ.9.4.5. Под Задача: ЕЛ инсталация 

ІІ.9.4.6. Под Задача: Топлоснабдяване 

ІІ.9.4.7. Под Задача: Режим на обитаване  

ІІ.9.5. Задача: Описание на ограждащите елементи 

ІІ.9.5.1. Под Задача: Външни стени 

ІІ.9.5.2. Под Задача: Външни дограми  

ІІ.9.5.3. Под Задача: Подове  

ІІ.9.5.4. Под Задача: Покриви  

II.9.6. Задача: Енергоснабдяване и консуматори 

ІІ.9.6.1. Под Задача: Отопление 

ІІ.9.6.2. Под Задача: Вентилация 

ІІ.9.6.3. Под Задача: Охлаждане 

ІІ.9.6.4. Под Задача: Битово горещо водоснабдяване 

ІІ.9.6.5. Под Задача: Осветление 

ІІ.9.6.6. Под Задача: Разни уреди влияещи на баланса 

ІІ. 9.6.7. Под Задача: Разни уреди не влияещи на баланса 

ІІ.7. Задача: Добавяне на останалите точки III - V 

ІІ.10. Главна задача: Съставяне на Декларация за липса на обстоятелства по 

чл.43, ал.4 и 6 от Закона за енергийната ефективност, която ще се изготви по 

образец съгласно Приложение № 4 към Наредба № Е-РД-04-01 от 22.11.2016 г. 

ІІ.11. Главна задача: Съставяне на протокол по чл. 21, ал.З - Приложение №5 от 

Наредба № Е-РД-04-01 от 22.11.2016 г. 

ІІ.12. Главна задача: Окомплектоване и разпечатване 

II.12.1 Задача: Окончателен преглед на документацията 

И. 12.2. Задача: Разпечатване 

II. 12.3. Задача: Окомплектоване и подвързване 

II. 12.4. Задача: Съгласуване 

II. 12.5. Задача: Сканиране във РОБ-файлове и запис на електронен 

носител за Възложителя II. 12.6. Задача: Предаване на Възложителя 

 

Линеен график за изпълнение на дейностите по договора: - Представен е линеен 

график за изпълнение на дейностите и поддейностите, с посочване на съответния 

период за изпълнение за Дейност – Енергийно обследване. 

б. Разпределение на ресурсите и организация на екипа 

1. Организационна структура 

Изградената организационна структура е създадена конкретно за настоящата 

обществена поръчка за да покрие специфичните изисквания на Възложителя, относно 

качеството и сроковете за изпълнение на основните дейности. 

Структурата е оптимизирана за работа с вътрешно-фирмената система за управление 

на проекти и интегрирания софтуер за заснемане, проектиране и анализ на 

съществуващи сгради. В конкретния случай ще се направи и модел за всяка сграда 

предмет на поръчката - сграда „Патофизиология” в гр. Пловдив и база „Цигов Чарк” 

в община Батак. 

Йерархичната структура е представена на органиграма. 

1.2. Организация за изпълнение на дейностите 
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Съгласно техническата спецификация са дефинирани дейност - извършване на 

обследване за енергийна ефективност. Дейностите следва да се изпълняват 

паралелно, съгласувано, качествено и в срок. 

Отговорните за обследването експерти са високо квалифицирани експерти, 

преминали курс на обучение за обследване за енергийна ефективност, притежаващи 

съответните сертификати и лицензиран софтуер. Съгласно разработения алгоритъм 

на работа, отразен в линейния график за изпълнение на договора са необходими 

минимум 3 бр. специалисти, разпределени в както следва: 

ЕКШ1: Специалист 

Архитектурно- 

строителна част 

Специалист 

Топлотехника 

Специалист 

Електротехника 

Екип 1 инж. Богдан Желязков 
инж. Мария Германова инж. Стефка Илиева 

1.3. Планиране на човешките ресурси 

В табличен вид е показано разпределението на експертите за отделните задачи. 

1.4. Методи на координация и комуникация. 

• Интернет комуникация - осъществява се в реално време чрез непрекъснат 

достъп до мобилен интернет. Сигурността на връзката се гарантира, чрез наличието 

на лаптопи и смартфони. Обменът на информация в реално време дава възможност на 

екипа да работи едновременно по едно и също съдържание на документацията, а 

когато се налага разместване във времето изчакващия експерт получава 

необходимата му информация в рамките на няколко минути. Изп. директор и Гл. 

инженер имат непрекъснат достъп до съдържанието на кореспонденцията между 

експертите, като по този начин се осъществява непрекъснат контрол на качеството и 

изпълнението на договора(услугата). 

• Чрез съществуващата вътрешна компютърна мрежа между експертите, 

текущата информация 

по контрола и достигнатата степен на обработка и документално приключване на 

отделните процеси в хода на изпълнението на строежа: пести време и човеко-часове 

за работа; не губи време за допълнителни материални разходи при обработката на 

документацията; максимално намалява времето за решаване на възникнали проблеми 

и несъответствия.  

• GSM комуникация - осъществява се при необходимост от решаване на 

внезапно възникнал
4 

проблем, при ежедневната координация на екипите или за 

верификация на данни и събития. 

• Документи на хартиен носител - използват се когато е необходимо да се 

удостовери истинноста на документа, чрез личен подпис и печат или когато 

електронните документи са трудно приложими. Документите на хартиен носител са 

декларации, формуляри, изготвена техническа документация и др. 

• Устна комуникация - използва се при личните срещи между участниците в 

проекта. 

1.5. Осъществяване на вътрешен контрол. 

Вътрешният контрол в „Пловдивинвест“ АД е цялостен процес, осъществяван 

от органите на управление, от ръководството и от служителите на фирмата, чиято цел 

е осъществяване на висока производителност, координация и контрол на процесите. 

1.5.1. Роли и отговорности по отношение на вътрешния контрол 

Всяко лице във фирма „Пловдивинвест“ АД носи определена отговорност по 

отношение на вътрешния контрол. 

Цялостната отговорност за вътрешния контрол носят собственика на фирмата и 

управителя. 
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Затова е необходимо тяхното разбиране и ангажираност за прилагането на тези 

системи. 

Ключова е ролята и на ръководителите от всички управленски нива - мениджъри, 

директори, началници, и т.н., тъй като съобразно функциите си и йерархията във 

фирмата те управляват ръководените от тях звена и организират вътрешния контрол 

в тях. Те носят пряка отговорност за всички дейности и процеси, както и за 

създаването и поддържането на системите за вътрешен контрол в поверените им 

звена и се отчитат пред горестоящия ръководител. Редовите служители във фирмата 

също участват и имат конкретни роли в осъществяването на вътрешния контрол 

съобразно функционалните си компетентности. Затова те трябва да са запознати по 

подходящ начин със своята роля и отговорности. Служителите трябва да докладват 

на ръководството за всички проблеми в дейностите и процесите или нарушения в 

политиките на фирмата. 

В случай че във фирмата има изградено звено за вътрешен одит, то също играе 

съществена роля по отношение на вътрешния контрол. Вътрешните одитори 

проучват адекватността и ефективността на системите за вътрешен контрол и дават 

препоръки за тяхното подобрение. Те не носят отговорност за изграждането и/или 

поддържането на тези системи. 

1.5.1. Основни компоненти на вътрешния контрол 

Основните компоненти на вътрешния контрол са пет - контролна среда, управление 

на риска, контролни дейности, информация и комуникация, и мониторинг. 

Системата за вътрешен контрол във всяка фирма е различна и уникална, тъй като 

отразява 

спецификата, големината, организационната структура, сложността и обема на 

дейностите, 

административната и бизнес среда, степента на регулираност, философията и стила 

на управление и т.н. Независимо от това обаче, за да контролира дейностите си, всяка 

фирма има нужда и от петте компонента на вътрешния контрол. 

 Контролна среда 

Основополагащият компонент на системите за вътрешен контрол е контролната 

среда. Тя определя климата във фирмата и влияе върху отношението както на 

ръководството, така и на служителите към вътрешния контрол. Ефективната 

контролна среда се формира от висшето ръководство на фирмата. За да е ефективна 

контролната среда, тя изисква да е налице ясно определено и демонстрирано 

отношение и желание от страна на собственика и управителя (орган на управление). 

Факторите, които оказват влияние върху контролната среда, включват: етичността, 

почтеността, компетентността и принадлежността на персонала; философията на 

ръководството и стила на управление; фирмената организационна структура, 

осигуряваща разделение на отговорностите, йерархичност и ясни правила, права, 

задължения и нива на докладване; политиката на делегиране на правомощия и 

отговорности; политиките и практиките по управление на човешките ресурси. 

 Управление на риска 

Управлението на риска е вторият компонент на вътрешния контрол. То е свързано с 

идентифицирането, оценяването и контролирането на потенциалните събития или 

ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигането на целите на 

фирмата. Ръководител-екипа/Гл. инженер идентифицира и анализира рисковете за 

постигане на целите, като определя кое не върви както трябва, кои области 

притежават най-голям риск, кои активи са изложени най-силно на риск и т.н. 

Управлението на риска изисква да бъдат идентифицирани рисковете, да се оцени 

вероятността от настъпването им и техните последици и да се вземе решение какви 
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действия да бъдат предприети, за да се ограничат тези рискове до приемливо за 

фирмата ниво. 

 Контролни дейности 

Контролните дейности са третият компонент на вътрешния контрол. Това са онези 

дейности, които са насочени към минимизирането на риска и увеличаване на 

вероятността целите и задачите на фирмата да бъдат постигнати. Всички правила, 

процедури и действия, които са въведени във фирмата и дават разумна увереност, че 

рисковете за постигане на целите са намалени до приемливите, допустимите за 

фирмата граници, очертани в процеса на управление на риска, са контролни 

дейности. Какъв ще бъде броят, естеството и видът на контролните дейности, зависи 

от спецификата на проекта и от рисковете, пред които той е изправен. Във всички 

случаи обаче контролните дейности трябва да бъдат адекватни, подходящи, 

изчерпателни, разумни, да са свързани с целите, да функционират в съответствие с 

планираното през съответния период, а разходите за тяхното осъществяване не бива 

да превишават очакваните от тях ползи. 

Контролните дейности се прилагат във всички функции, процеси и на всички 

нива във фирмата. Те са ключов елемент от вътрешния контрол, тъй като са действия, 

които се извършват своевременно за създаването на необходимите условия за 

адекватно обхващане и намаляване въздействието на рисковете, и са регламентирани 

посредством съответните политики и процедури на фирмата. 

Три са основните видове контролни механизми: 

-превантивни - предназначени да попречат на възникването на нежелани събития; 

-разкриващи - чрез които се установяват възникнали вече нежелани събития; 

-коригиращи - предназначени за поправяне на последиците от настъпили нежелани 

събития. 

Контролни дейности, които са приложени във фирмата: 

-Процедури за разрешаване - те се отнасят до вземането на решения от 

оправомощените лица, в резултат на което настъпват определени последици за 

фирмата. Тъй като с тях се регулира процесът на вземане на решения, те трябва да са 

съобразени с организационната структура, с органите на управление на фирмата и 

т.н. 

-Процедури за одобрение - те регулират утвърждаването (заверката) на транзакции, 

данни или документи, с което действие се приключват или валидизират процеси, 

действия, предложения и/или последици от тях. 

-Процедури за оторизирано - те регулират извършването на операции, дейности и 

т.н. само от определени лица, които действат в рамките на своите правомощия. 

-Разделяне на отговорностите - това е принцип, който цели да се минимизират 

рисковете от грешки, нередности и нарушения, и тяхното неразкриване. По същество 

прилагането на тази процедура изисква за осъществяването на два или повече 

ключови етапа от дадена операция, процес или дейност да отговарят различни 

служители. За целта във фирмата следва да се въведат подходящи правила и 

процедури, които да не позволяват един служител едновременно да има отговорност 

по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол. При малките фирми обаче 

тези изисквания са трудно приложими. В тези случаи ръководството на фирмата 

може да прецени и компенсира неприлагането на принципа за разделяне на 

отговорностите с други контролни механизми, като например ротация на служители, 

ротация на задължения или допълнителни проверки. 

-Предварителен контрол за законосъобразност - това е превантивна контролна 

дейност, която се извършва непосредствено преди полагането на подпис от 

ръководителя на фирмата. Целта е съответните решения преди вземането им и 
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съответните действия преди извършването им да се съпоставят с изискванията на 

законодателството с оглед тяхното спазване. 

-Процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички 

операции - тези процедури се въвеждат с цел информационното съдържание на 

стопанските операции да се отрази в счетоводните документи в определен момент, с 

определен обем и задължителни реквизити, така че да позволява вземането на 

правилни решения, от които произтичат финансови последици. Процедурите се 

разработват в съответствие със Закона за счетоводството, индивидуалния сметкоплан 

на фирмата, приложимите счетоводни стандарти и т.н. 

-Процедури за наблюдение - това са процедури, които като форма на оперативен 

контрол се осъществяват ежедневно от непосредствените ръководители при 

възлагането и изпълнението на работата. 

-Преглед на процедури, дейности и операции - целта на тази контролна дейност е да 

се осигури точността на изпълнение на операциите в дадена структура и също е част 

от оперативния контрол във фирмата. 

-Правила за достъп до активи и информация - въвеждат се с цел да регламентират 

достъпа до активите и информацията само на оторизирани лица, които отговарят за 

използването и/или опазването им. Ограничаването на достъпа до тях намалява риска 

от неправилното им използване и разпореждане с тях и предпазва от загуби фирмата. 

-Правила за управление на човешките ресурси - това са вътрешни правила и 

процедури на фирмата относно подбора, назначаването, обучението, оценяването, 

повишаването (понижаването) в длъжност, заплащането, преназначаването и 

прекратяването на правоотношенията със служителите. 

-Процедури по документиране, архивиране и съхраняване на информацията - това са 

правила, които подпомагат осъществяването на текущата дейност, вземането на 

правилни решения и контрола върху процесите във фирмата. За да работи добре една 

фирма, е задължително да е налице пълното, точно и своевременно изготвяне на 

писмени доказателства за взети решения, настъпили събития, извършени действия и 

транзакции. 

-Контролни дейности, свързани с информационните технологии - широкото 

разпространение на информационните технологии изисква да се вземе предвид 

необходимостта от специфични контролни дейности за внедряване и поддържане на 

IT-системите във фирмата. 

 Информация и комуникация 

Информацията и комуникацията са четвъртият компонент на вътрешния 

контрол. За да може фирмата да извършва и контролира дейностите си, е 

жизненоважно наличието на ефективни и надеждни информационни и 

комуникационни системи. Те трябва да включват идентифициране, събиране и 

разпространение на надеждна и достоверна информация, хоризонтална и вертикална 

комуникация от и до всички нива, както и навременна система за отчетност. 

Мониторинг 

Последният компонент на вътрешния контрол е мониторингът. Той обезпечава 

факта, че системата за вътрешен контрол функционира според очакванията. 

Мониторингът е цялостен преглед на дейността на фирмата, с който се цели да се 

оцени състоянието на вътрешния контрол и ръководството да получи увереност, че 

контролните дейности функционират според предназначението си и остават 

ефективни във времето. Осъществява се чрез текущо наблюдение и специални 

оценки. 

Текущото наблюдение се извършва в хода на нормалните повтарящи се дейности 

във фирмата, т.е. непрекъснато в реално време. То реагира динамично на 
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променящите се условия и е интегрирано в ежедневните дейности на фирмата. 

Специалните оценки се извършват след събитията, а техният обхват и честота 

зависи в голяма степен от оценката на риска и ефективността на текущия 

мониторинг. Те могат да се извършват под формата на самооценки, както и от 

вътрешни и външни одитори. 

Комбинирането на текущото наблюдение и специалните оценки помага да се 

гарантира, че вътрешният контрол запазва ефективността си във времето. Всички 

резултати, в т.ч. и недостатъците, установени по време на текущото наблюдение 

и/или чрез специалните оценки, трябва да се доведат до знанието на лицата, които 

могат да предприемат необходимите мерки за решаване на проблемите и коригиране 

на недостатъците. 

в. План за управление на риска 

Оценка на риска 

Рискът при реализиране на всяка дейност /изпълнение на договор, проект или 

друга дейност/ е свързан със събитие или условие, което с появяването си може да 

предизвика положителни или отрицателни последствия за проекта и неговите 

параметри. 

Възможността за възникване и съществуване на рискове при реализацията на 

договора се обуславят от фактори от най-различно естество, които спрямо проекта 

могат да се разгледат в две основни групи - външни и вътрешни. 

Обследването за енергийната ефективност на обект има характеристиките на 

проект. Според утвърдените от Министерството на финансите Методически 

указания за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти външните 

фактори имат следната най-обща класификация: 

• Политически фактори 

• Икономически фактори 

• Фактори на законовата и нормативната уредба 

• Фактори на научното и техническото развитие 

• Фактори, свързани с културата 

• Екологични фактори 

Вътрешните за проекта фактори, чието влияние има най-силно значение за 

конкретното изпълнение на целите и задачите са следните: 

• управленски стил; 

• организационна структура; 

• участници в проекта; 

• мениджърски екип; 

• комуникации;  

•  други фактори. 

Конкретно за разглеждания договор анализът на чувствителността показва: 

1. Политическите фактори не създават предпоставки за поява на рискове с 

негативно влияние. Още повече, че съгласно Методическите указания, влиянието на 

политическите фактори се описва само за проекти със стойност над 1 000 000 лева. 

2. От икономическите фактори, критични променливи за един инвестиционен 

проект биха се оказали основния лихвен процент по кредита, нивото на 

инфлация, цените на материалите, оборудването и дейностите. Тези фактори 

нямат място при изпълнение на договора и не формират малък риск. 

3. Факторите на законовата и нормативната уредба не създават предпоставки за 

поява на рискове с негативно влияние върху основните параметри на проекта. 

4. Факторите, свързани с културата не могат да създадат рискови предпоставки. 

5. Възможните рискове от групата на екологичните фактори се базират основно 
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на климатичните условия /наводнение, градушка, ураганен вятър, снеговалеж/. Те 

не създават за изпълнението на договора рискови предпоставки. 

6. Вътрешните за проекта /договора/ рискови фактори са свързани преди всичко 

с организацията на изпълнение на проекта във всичките му фази и с избора на 

участниците в проекта. Наличието на подготвени специалисти и налична 

материална база в достатъчна степен гарантират качественото и в срок 

изпълнение на договора. 

След идентификация на рисковете е необходимо да се анализира и оцени степента на 

тяхното въздействие върху реализацията на проекта като цяло или върху отделни 

негови етапи и показатели. В най-общия случай, този процес протича в 3 фази: 

анализ на чувствителността, анализ на риска и оценка на риска. 
Целта на анализа на чувствителността на проекта е да се откроят критичните 

променливи, които в най-голяма степен биха обуславили промените по отношение на 

неговата обща продължителност, стойност и ефективност. Оценката на риска на 

ефективността се прави задължително за инвестиционни проекти на стойност над 1 

000 000 лв. 

Определянето на допустимото ниво на риск се извършва в зависимост от 

спецификата на проекта /договора/. При матричния метод се използва зависимостта: 

Ниво на риска = Вероятност [В] х Тежест [Т] 

Нивото на риска може да бъде изчислено с достатъчно голяма точност само ако се 

разполага с достатъчно точни цифрови данни за параметрите В и Т. За съжаление в 

по-голямата част от случаите в практиката такива точни данни няма. Поради тази 

причина, обикновено се прибягва към по-груба /качествена/ оценка на риска. В този 

случай, скалите на В и Т се разделят на няколко големи зони: нищожна, малка, 

средна, голяма. На тази база се извършва качествената класификацията на рисковете. 

Потенциални рискове, идентифицирани от възложителя са: 

1. Несвоевременно отчитане на настъпили промени в нормативната уредба в 

областта на обследването за енергийна ефективност и енергоспестяващите мерки, 

които са от значение за осъществяваните консултантски услуги по време на 

изпълнение на догвоора; 

2. Недобра комуникация и координация между екипа на възложителя и този на 

изпълнителя; 

3. Забавяне при изпълнението на част от дейностите, включени в обхвата на 

поръчката, или некачествено изпълнение; 

4. Забава при вземане на решения, ключови за изпълнението на поръчката, 

бездействие от страна на изпълнителя. 

В табличен вид е представена оценка на посочени рискове. 

Потенциални рискове, идентифицирани от възложителя: Несвоевременно 

отчитане на настъпили промени в нормативната уредба в областта на обследването за 

енергийна ефективност и енергоспестяващите мерки, които са от значение за 

осъществяваните консултантски услуги по време на изпълнение на догвоора; 

Недобра комуникация и координация между екипа на възложителя и този на 

изпълнителя; Забавяне при изпълнението на част от дейностите, включени в обхвата 

на поръчката, или некачествено изпълнение; Забава при вземане на решения, 

ключови за изпълнението на поръчката, бездействие от страна на изпълнителя.) 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е съобразена с изискванията, определени от възложителя. 
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Участникът е представил дейностите по изпълнение на поръчката в тяхната 

последователност, като според предвижданата организация предметът на 

настоящата обществена поръчка включва само две дейности: 

Дейност 1: Архитектурно заснемане, Изготвяне на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 

2 от ЗУТ и на технически паспорт и 

Дейност 2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на 

необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за 

енергийна ефективност. 

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките 

ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка 

съдържа несъответствия/противоречия по отношение на етапите на изпълнение, 

видовете дейности и тяхната последователност съгласно техническото задание и 

приложенията към тях, при влагането на ресурси (човешки или технически), във 

времетраенето по отношение на последователността и/или взаимозависимостта на 

процесите както следва: 

Предвижданата организация за изпълнението противоречи на изискванията на 

възложителя по отношение на последователността на изпълнение на дейностите. В 

рамките на дейност 1 участникът предвижда да изпълни разписаните  в техническото 

задание дейности 1 и 3 едновременно. Предвидената организация не предвижда 

изпълнението на Дейност 1: Извършване на архитектурни заснемания, като 

самостоятелен етап от изпълнението на поръчката, същата е предвидена като част от 

дейността по техническо обследване и изготвяне на технически паспорт, като тези 

дейности не са представени в план-графика за изпълнение на поръчката. Освен, че 

противоречи на изискванията на възложителя за последователността на изпълнението 

на дейностите, предвижданата организация е за паралелно изпълнение, което също е 

в противоречие с техническото задание и одобрения проект на договор. Съгласно 

документацията за участие Възложителят не е предвидил възможност за паралелно 

изпълнение на дейностите, напротив на стр. 2 от техническото задание изрично е 

посочено, че „Започването на изпълнението на всяка дейност е обусловено от 

приемането на изпълнението на предходната“. В чл. 5 от одобрения проект на 

договор също са разписани сроковете за изпълнение на отделните дейности и видно 

от същия изпълнението следва да е последователно, а не паралелно. Освен това 

възложителя ясно е разписал последователността на изпълнение на дейностите:  

Дейност 1: Извършване на архитектурни заснемания; Дейност 2: Изготвяне на 

обследвания за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в 

съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност. Дейност 3: 

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани 

с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на технически паспорти 

съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ. Започването на изпълнението на всяка дейност е 

обусловено от приемането на изпълнението на предходната. Предвижданата от 

участника организация за изпълнение изключва възможността да се спази това 

изискване, тъй като първо ще се изпълни дейност 3, а после дейност 2. 

Съгласно указанията на възложителя участникът  следва да представи описание на 

дейностите в тяхната последователност и конкретни действия по изпълнение и 

индикативен план-график за изпълнение на поръчката. План-графикът трябва да 

представя сроковете за действие. В случая план-графикът не представя сроковете за 

действие на дейности 1 и 3, описани от участника като една обща дейност - 1. 

Представен е План-график единствено за дейност 2 – енергийно обследване със срок 

за изпълнение 15 дни, като липсва цялостен времеви график за всички дейности в 
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тяхната последователност (стр. 22 – 23 от офертата на участника). Предвид 

гореизложеното не е спазено и изискването на възложителя „Организацията за 

изпълнение и план-графикът да обосновават предложените срокове за изпълнение 

на отделните дейности в обхвата на поръчката съгласно клаузите на проекта на 

договор.“ 

На следващо място по отношение на ресурсната обезпеченост, участникът е 

представил в табличен вид предвижданията си за планираните на човешки ресурси -   

как ще се разпределят задачите между експертите, но само за дейността Енергийно 

обследване. За дейностите по архитектурно заснемане и техническо обследване е 

представен поименен списък на проектантите с ППП, но липсва информация за това, 

как участникът планира да бъде осъществено разпределението на задачите и 

отговорностите между експертите, ангажирани за изпълнението на тези две дейности. 

Налице са и други несъответствия с изискванията на възложителя, като в 

предложението се съдържат предвиждания, които са противоречиви и/или 

неотносими към настоящата поръчка като например:  

- Твърди се, че изградената организационна структура е създадена конкретно за 

настоящата обществена поръчка за да покрие специфичните изисквания на 

Възложителя, относно качеството и сроковете за изпълнение на основните 

дейности, като ще се направи и модел за всяка сграда предмет на поръчката - 

сграда „Патофизиология” в гр. Пловдив и база „Цигов Чарк” в община Батак, а 

йерархичната структура е представена на органиграма, като възложител е 

посочен – Медицински университет Пловдив. 

- Въпреки, че описва предвиждания за изпълнение на дейност 2, участникът 

сочи, че  „Обследването за енергийна ефективност се възлага на външен 

изпълнител, който ще бъде избран от общината по реда на ЗОП.“  

- Налице са противоречия и по отношение на броя на сградите, за които следва 

да се извършат дейностите по обследване за енергийна ефективност, като се 

сочи, че те са две, видно от техническото задание, сградите включени в 

настоящата обособена позиция са четири.   

- Твърди се, че за сградите, включени в обособена позиция №2 престои 

разработване на инвестиционни проекти за въвеждане на мерки за ЕЕ в 

рамките на Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради.” Видно от документацията - Настоящата 

обществена поръчка се провежда във връзка с изпълнение на Инвестиционен 

приоритет „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град 

Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие”,  Приоритетна ос 1 „Устойчиво 

и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г.“ , а в одобрения проект на договор са разписани конкретните 

задължения на изпълнителя във връзка с изискванията на оперативната 

програма. 

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  

да  отговаря  на  предварително  обявените  условия,  както  и  че  не  е изпълнил  

задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  обявените  

от възложителя  условия. При  констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността за допускане на офертата, тъй като тя не 

съдържа в себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап 
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оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 
 

 

 

 

2.3. 

 

ДЗЗД „ИКАР - ХИЙТ“ 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение съдържа изискуемите 

документи, като същите са представени в изискуемата форма, но не е изготвено в 

съответствие с условията на възложителя. 

Представени документи: 

Участникът е представил изготвено техническо предложениe, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие в съответствие с 

техническото  задание и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец 2 

съдържащо предвижданията на участника за предложената система за организацията 

и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на 

работите, предмет на обществената поръчка, Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, изготвени съгласно Образец 3, Декларация за срока 

на валидност на офертата, изготвени съгласно Oбразец 4 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвени 

съгласно Образец 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 

 Срок за извършване на архитектурните заснемания на многофамилните 

жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 10 /словом: десет/ 

календарни дни. 
 Срок за изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и предписване 

на енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в обхвата на 

обособената позиция: 20 /словом: двадесет/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на техническите паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ на 

многофамилните жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 20 

/словом:двадесет/ календарни дни. 

Кратко описание на предвижданията на участника за предложената система за 

организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка: 
1: Дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката в това 

число подготвителните дейности, дейностите по извършване на самата услуга, 

дейностите по отчитане на извършеното и всички други дейности, необходими за 

постигане целите на договора, очакваните резултати от изпълнението на всяка 

една дейност. 

Поръчката обхваща три основни дейности: 

Дейност 1: Архитектурно заснемане 
Архитектурното заснемане на сградите и изработването на документацията има за 

цел установяване на точните геометрични характеристики на сградите и актуалното 

състояние на външните ограждащи елементи. Чрез него ще се постигне пълна 

информация за основните обемно-планировъчни и функционални показатели на 
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съответната сграда - застроени площи и обеми, височина на етажите, брой на 

етажите, надстроявания, пристройки и корекции на застроените площи и обеми, 

включително остъклявания на тераси. 

В документацията да бъдат отразени: 

1. всички видове дограми, разположени по външните ограждащи елементи - 

прозорци и врати /дървени, алуминиеви, метални, РVС/; 

2. участъците с положена от собствениците топлоизолация, описана по вид и 

дебелина. 

Дейност 2: детайлни обследвания за енергийна ефективност. 
Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна 

ефективност. В рамките на тази дейност следва да се извърши обследване за 

енергийна ефективност на сградите и да се предпишат необходимите мерки за 

постигане на нормативните стандарти за енергийна ефективност. Обследването за 

енергийна ефективност в обхвата на настоящата обществена поръчка следва да се 

извърши по реда, правилата и процедурите, регламентирани от законодателството в 

Република България: ЗЕЕ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане. 

С обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация се установява 

нивото на потребление на енергия, определят се специфичните възможности за 

намаляването му и се препоръчват мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

Сертификатът за енергийни характеристики на сгради в експлоатация удостоверява 

енергийните характеристики на сградите в експлоатация, актуалното потребление на 

енергия и съответствието му със скалата на класовете на енергопотребление. 

Оценката на енергийните спестявания има за цел доказване на енергийни 

спестявания вследствие изпълнение на отделна мярка или на група мерки за 

повишаване на енергийната ефективност. 

 Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация, в зависимост от 

конкретното състояние на ограждащите елементи и системите за осигуряване на 

микроклимат, има за предмет: 

 Идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи - пълен 

опис на ограждащите елементи на сградите, схеми на всички видове стени, тавани и 

подове, състояние и вид на дограми, стени, подове и тавани, описание и сравнение с 

нормативните коефициенти към момента на въвеждане в действие на сградата, 

подобряване или влошаване през изминалите години, в които сградата е 

експлоатирана; 

 Описание и идентифициране на системите за осигуряване на микроклимата - 

отоплителни системи, котелно и нафтово стопанство; състояние на климатични 

системи (ако има такива); състояние на електрическите инсталации - силнотокови, 

слаботокови, осветителни, озвучителни, звънчеви, телефонни и т.н.; състояние на 

водопроводната инсталация и инсталацията за битово горещо водоснабдяване; 

 Измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и 

определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия; 

 Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност за 

ограждащите елементи на сградата - дограма, стени, подове и тавани; 

 Технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната 

ефективност и на съотношението "разходи - ползи"; 

 Подмяна на осветителните тела с такива с ниска консумация на енергия, и 

снабдяването им с индикатор за движение; препоръки за подмяна на съоръженията, 

консумиращи най-много енергия с енергоефективни; подобряване на регулирането на 

помпи и вентилатори и предвиждане на честотно регулиране; 
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 Оценка на спестените емисии С02 в резултат на прилагането на мерки за 

повишаване на енергийната ефективност; 

 Анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми 

източници за доказване на техническа възможност и икономическа целесъобразност; 

анализът на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници е 

част от оценката на показателите за годишен разход на енергия в сградата. 

Обследването за енергийна ефективност включва следните основни етапи и 

дейности: 

1. Подготвителен етап, който следва да включва следните дейности: 

а) Оглед на сградата; 

б) Събиране и обработка на първична информация за функционирането на сградата и 

разходите за енергия за представителен предходен период от време, както и проверка 

за изпълнение на възможностите, предвидени в чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ; 

2. Етап на установяване на енергийните характеристики на сградата, който следва да 

включва следните дейности: 

а) Анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението; 

б) изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на 

енергопотребление; 

в) огледи и измервания за събиране на подробна информация за 

енергопреобразуващите процеси и системи; 

г) обработване и детайлизиран анализ на данните; 

д) анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението; 

е) определяне на енергийните характеристики на сградата и потенциала за тяхното 

подобряване; ОТНОСНО АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО - Когато надморската 

височина на дадено населено място е по - голяма от 500 м., годишният разход на 

енергия се пресмята по данните за съответната климатична зона, към която 

принадлежи населеното място, и се умножава с отношението на денградусите за 

населеното място (съгласно табл. 1 към Приложение 2 на чл. 4 ал. 7 от Наредба 7 за 

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради) и денградусите за зоната. В този 

случай отоплителните денградуси за гр. Смолян са 3600, а за зоната 2900, т.е. 

съотношението е равно на 1,24. 

3. Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, който 

включва следните дейности: 

а) изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

б) остойностяване на мерките, включително и задължителните строително-монтажни 

работи, съпътстващи съответната енергоспестяваща мярка, определяне на годишния 

размер на енергоспестяването, подреждане на мерките по показател "срок на 

откупуване"; 

в) формиране на пакети от мерки, определяне на годишния размер на 

енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки и технико- 

икономическа оценка на пакетите от мерки; 

г) анализ и оценка на количеството спестени емисии С02 в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

4. Заключителен етап, който включва следните дейности: 

а) изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването; 

б) представяне на доклада и резюмето на общината/СС на сградата. Резултатите от 

обследването за енергийна ефективност се отразяват в доклад и резюме. Докладът 

съдържа: 

 подробно описание на сградата, вкл. режими на обитаване, конструкция и 

енергоснабдяване; 
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 анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи конструкции и елементи; 

 анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за производство, 

пренос, разпределение и потребление на енергия; 

 енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление за основните 

енергоносители; 

 сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с референтните; 

 оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода за енергия; 

 подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за повишаване на 

енергийната ефективност; 

 анализ и оценка на годишното количество спестени емисии С02 в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

 информация за собственика, собствеността. 

в) представяне на попълнено Приложение № ЕО 1 /образец/, в което приложение се 

описват предвидените видовете работи - задължителни и съпътстващи. В зависимост 

от предвидените мерки за съответната сграда, в Приложение № ЕО 1 може да се 

допълват или премахват редове и да се променят наименования на видовете СМР. 

Резюмето съдържа кратка информация относно: адреса на сградата; идентификацията 

на изпълнителя; кратко описание на сградата; обща информация за 

енергопотреблението; базовата линия на енергопотреблението и специфичния разход 

на енергия на сградата; класа на енергопотребление на сградата; предлаганите мерки 

за повишаване на енергийната ефективност; информация за собственика, 

собствеността. 

Резюмето се изготвя по образец - приложение № 2 от Наредба № Е-РД-04-1 от 

22.0Е2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на 

енергийните спестявания на сгради. 

Обследването за енергийна ефективност предписва необходимите енергоспестяващи 

мерки за постигане на съответствие с изискванията за енергийна ефективност 

съгласно разпоредбите на раздел II „Обследване и сертифициране на сгради” от ЗЕЕ 

и при условията и по реда, определен от Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за 

обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните 

спестявания на сгради. В съответствие с изискванията на тази наредба докладът за 

енергийното обследване трябва да представи формирани алтернативни пакети от 

мерки със съответстваща технико-икономическа и екологична оценка. 

Дейност 3: технически паспорт. Техническо обследване за установяване на 

техническите характеристики на сградата. Препоръки за обхват. 

Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 

удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5 и ал. 2 от ЗУТ ще се 

изпълнява в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 

от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Обследването ще послужи за: 

а) установяване на конструктивната устойчивост на сградата; 

б) даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация 

съобразно допустимите за финансиране дейности: 

в) изготвяне на технически паспорт на съответната сграда; 

г) даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други 

ремонтни дейности, необходими за правилното функциониране на сградата. 

Техническият паспорт на съществуваща жилищна сграда се извършва след проведено 

обследване за установяване на техническите й характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и включва: 

 съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности 

на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. тези, свързани със 
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съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, в т. ч. оценка за сеизмичната 

осигуреност на строежа; 

 установяване на действителните технически характеристики на строежа по 

разделите на част А от техническия паспорт; 

 анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на 

съответствието им с нормативните стойности, определени в т. 2.1.1; 

 разработване на мерки; 

 съставяне на доклад за резултатите от обследването. 

Минималната информация, която е необходима за оценката на сеизмичната 

осигуреност на строежа, е дадена в приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-2 от 27 

януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. 

Обследването на строежите се извършва от консултант, получил удостоверение от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на Наредбата по 

чл.166, ал.2 от ЗУТ, или от проектанти от различни специалности с пълна 

проектантска правоспособност, като в състава им се включват физически лица, 

упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“. Проектантът, съответно 

консултантът, е компетентен да реши дали предложените енергоспестяващи мерки от 

енергийното обследване попадат в обхвата на дефинициите на реконструкция, 

модернизация, основно обновяване или основен ремонт, за които е необходимо 

разрешение за строеж, съответно разрешение или удостоверение за въвеждане в 

експлоатация, в зависимост от категорията на строежа съгласно чл. 137 от ЗУТ. 

Препоръки за обхват на техническото обследване, приложим за целите на 

Програмата. 

Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата следва да 

се извършва по части на инвестиционния проект, както следва: 

 Част „Архитектурна” - извършва се архитектурно заснемане. Отразяват се 

всички промени по фасадите и в разпределенията, извършени по време на 

експлоатацията. Отразяват се размерите и видът на дограмата. 

 Част „Конструктивна” - изключително важна част, с която се цели доказване на 

носещата и сеизмичната устойчивост на конструкцията за достатъчно дълъг 

експлоатационен период. 

 Част „ВиК” - обследват се всички водопроводни и канализационни щрангове, 

отводняването на покрива, състоянието на противопожарните кранове и др. 

Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата 

и с действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

 Част „Ел. инсталации” - обследват се вътрешните силнотокови и слаботокови 

инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна 

инсталация и др. Обследва се състоянието на мълниезащитната инсталация. 

Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата 

и с действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

 Част „ОВК” - обследват се отоплителната инсталация, ако има изградена такава, 

състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция. Обследват се 

други топлоизточници и уреди за БГВ. Отразяват се извършените ремонтни работи 

по фасадите за частично полагане на топлоизолационна система - вид, размери и др. 

Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

 Част „Пожарна безопасност” - обследват се сградата за пожарна опасност, 

състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната опасност 

на асансьорната уредба, пътищата за евакуация. Дават се предписания за привеждане 
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в съответствие с действащите норми. 

 Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и инсталационните (ВиК, 

Електро- и ОВК), се извършава обследване на ограждащите конструкции и елементи 

на сградата и на използваните строителни продукти по отношение на защитата от 

шум на сградата. Извършва се сравнение с действащите норми по време на 

построяването на сградата и с действащите минимални изисквания за шумоизолиране 

на сградите. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите 

норми и за обосновка на избраните строителни продукти. 

Изпълнението на дейности по конструктивно 

възстановяване/усилване/основен ремонт в зависимост от повредите, настъпили по 

време на експлоатацията на одобрените сгради, е допустимо единствено ако в 

доклада от извършеното техническо обследване на сградата са налични констатации, 

свързани с реализацията на тези дейности, и съответно са предписани задължителни 

мерки за изпълнение в самото обследване. 

По време на експлоатацията може да настъпят ограничени повреди и дефекти, 

които застрашават сигурността на конструкцията. Такива повреди или дефекти могат 

да бъдат наличие на недопустими пукнатини в носещи и неносещи конструктивни 

елементи, недостатъчна натискова якост на бетона, начална, средна или висока 

степен на корозия на бетона и/или на армировката, значителни провисвания и 

премествания, слягане на основите, недостатъчна дебелина на армировката. 

Отстраняването на подобни повреди може да бъде включено в дейностите по 

конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, когато е потвърдена 

тяхната икономическа целесъобразност и те са предписани като задължителни в 

техническото обследване. Конструктивната оценка на сградата следва да определя 

необходимия обхват на дейностите по проектиране и изпълнение на 

възстановяване/усилване/основен ремонт на носещите и неносещите конструктивни 

елементи и на земната основа, както и целесъобразните мерки, като локална или 

цялостна замяна на повредените елементи, връзки или части, добавяне на нови 

конструктивни елементи, връзки, дървени, стоманени или стоманобетонни пояси в 

зидани конструкции и др., премахване на уязвими елементи или връзки и др. 

Същевременно, в обхвата на дейностите по конструктивно възстановяване/ 

усилване/основен ремонт след техническа обосновка може да бъдат включени други 

дейности, свързани с ремонт на обекти на техническа инфраструктура, разположени в 

непосредствена близост до сградата, но които е обосновано, че застрашават 

конструкцията и сигурността на сградата. 

Във всички останали случаи предписването на дейности, които не застрашават 

конструкцията и сигурността на сградата, като задължителни мерки ще се считат за 

недопустими. 

Препоръчително съдържание на конструктивните обследвания (съгласно 

разработена от КИИП "Методика за единните критерии за обследване за 

съществуващи сгради, съоръжения и инсталации"). 

 Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата 

конструкция на сградата - идентифициране на конструктивната система, 

идентифициране на типа на фундиране, анализиране на наличната информация 

относно хидрогеоложките условия на фундиране на обследвания обект, и др. 

 Извършване на конструктивно заснемане (при необходимост), технически 

оглед, визуално 

 Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата 

конструкция - междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на 

дилатационни фуги и др. 
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 Установяване на основните размери на напречните сечения на главните 

конструктивни елементи от сградата и сравняване с тези от проекта по част 

„Конструкции“, ако има налична проектна документация. 

 Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в 

конструкциите материали в главните елементи на конструкцията (бетон, армировка, 

стомана и др.). 

 Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. При наличие на такива 

се извършва инструментално обследване и документиране на наличните дефекти, 

пукнатини и повреди в елементите на конструкцията на сградата, участъци с открита 

армировка, промени в структурата на бетона или стоманата, недопустими 

деформации и провисвания на отделни елементи и др., свързани с досегашния 

експлоатационен период. 

 Установяване на състоянието на характерни дюбелни съединения - 

уплътняващ състав, наличие на корозия по носещите пръти, състояние на ел. 

заварките - параметри и обработка, брой и вид на носещите пръти в дадено дюбелно 

съединение. 

 Конструктивна оценка на сградата 

 Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на 

проектиране, използвани при първоначално проектиране на носещата конструкция на 

сградата и/или при извършване на промени или интервенции в конструкцията по 

време на досегашния период. 

 Установяване на типа и значимостта на минали конструктивни повреди, 

включително проведени ремонтни дейности. 

 Установяване на извършвани преустройства в партерните етажи и засегнати 

ли са носещи конструктивни елементи. 

 Проверка на носещата способност и сеизмична осигуреност на ЕПЖС 

секцията и на характерни елементи на конструкцията при отчитане на актуалните 

характеристики на вложените материали. 

 Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни 

препоръки за привеждането й в съответствие с изискванията на съвременните 

нормативни актове. 

 Заключение за съотношението между действителната носеща способност и 

антисеизмична устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата й експлоатация. 

 Обследванията на сградите за установяване на техническите им 

характеристики следва да се извършват съгласно разработената от КИИП "Методика 

за единните критерии за обследване за съществуващи сгради, съоръжения и 

инсталации", като се използва задължително безразрушителен метод. 

ВАЖНО: В случай, че за дадена сграда обследването е установило изменения и 

повреди, настъпили по време на експлоатацията на сградата, и са предписани мерки, 

които са задължителни за възстановяване на нейната носеща и сеизмична 

устойчивост, към доклада за резултатите от обследването Изпълнителят следва да 

остойности размера на тези задължителни мерки  

ВАЖНО: В случай, че за дадена сграда са необходими мерки за възстановяване на 

нейната носеща и сеизмична устойчивост, в доклада за резултатите от обследването 

ясно следва да бъдат разграничени повреди, настъпили по време на експлоатацията 

на сградата и повреди, в следствие от нерегламентирана намеса от страна на ССО, 

които са оказали влияние върху конструктивната устойчивост на сградата. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Очакваните резултати от изпълнението на дейностите по настоящата поръчка са: 

- Изработване на документация от архитектурни заснемания 



 

 

174 

- Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-3 от ЗУТ; 

- Конструктивната оценка на сградата и основни препоръки за 

привеждането й в съответствие с изискванията на действащите нормативни 

актове; 

- Изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 1766, ал.2 от ЗУТ; 

- Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ; 

- Избор на икономически най-ефективния пакет от енергоспестяващи 

мерки за сградите, с който се постига клас на енергопотребление „С“, в 

съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, 

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. 

- Размер на инвестицията за мерки за конструктивно укрепване (ако е 

приложимо) 

- Размер на инвестицията за икономически най-ефективният пакет от 

енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на 

енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна 

ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. 

Всички документи, изготвени в резултат на изпълнението на настоящата 

обществена поръчка, (архитектурни заснемания, доклади, оценки, технически 

паспорти, предписания, мерки и др.) се изготвят съгласно изискванията, 

заложени в нормативните документи и тези на Възложителя, посочени в 

настоящата документация. В случаите, когато сградата се състои от две или 

повече блок-секции, същите се изработват поотделно за всяка от блок-

секциите и обобщено за цялата сграда. 

Резултатите от проведените обследвания и предписаните мерки и препоръки 

са базата за възлагане на изработването на инвестиционни проекти за 

обновяване на сградите във връзка с изпълнение на Инвестиционен приоритет 

„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, 

по процедура BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове 

за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г.“. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯВЕ НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ – посочена е 

документацията, която следва да се представи за всяка дейност - съгласно 

техническото задание. 

Изпълнителят представя на Възложителя завършен краен продукт, като 

съставя приемо- предавателен протокол и документ за изплащане на извършените 

дейности, ако са изпълнени изискванията по техническата спецификация. 

В случаите, когато Възложителят установи, че представеният краен продукт не 

отговаря на изискванията на техническата спецификация и/или има 

неточности/пропуски/грешки, дава писмени предписания за корекции и допълнения, 

които Изпълнителят следва да извърши. 

Описание на методите, които ще допринесат за качественото постигане на 

очакваните резултати 

За да бъдат успешното постигнати целите на проекта, следва да се съблюдават и 

изпълнят три взаимосвързани аспекта. 

 Добра координация между всички заинтересовани лица и институции; 

 Добра координация с представителите на Възложителя за недопускане на 

затруднения в рутинната им дейност; 

 Добро познаване на отнасящата се към задачата законодателна рамка; 
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 Навременно справяне с възникнали проблеми и намаляване на последиците от 

евентуални рисковете; 

 Всяка една от дейностите може да бъде разглеждана в два аспекта: 

o Какви ресурси на Изпълнителя ще са необходими при изпълнението й; 

o Каква е ролята на другите участници в дейността и какво е нейното влияние 

върху успешното изпълнение. 

Критичните моменти при изпълнението на дейностите се определят най-вече 

от влиянието на другите участници в процеса. 

Механизъм за вътрешна координация в екипа за изпълнение на 

Дейностите по Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ 

и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж съгл. Наредба №5 от 

28.12.2006г за техническите паспорти на строежите на сградата. 

Подходът ще се базира на натрупания опит и ще се ръководи от следните 

основни принципи: 

 Спазване на графика за изпълнение на дейностите - Организиране на 

дейностите и периодичен анализ, с цел срочно изпълнение на задълженията. 

 Внимателно планиране на дейностите по проекта - възможно най-прецизна 

оценка на съществуващото положение и наличната документация, за да се 

планира реалистично последващото изпълнение; 

 Осъществяване на ефективна комуникация между всички участници в 

изпълнението на поръчката - Екип на консултанта, 

Бенефициента/Възложителя и съответните институции; 

 Надграждане върху съществуващия опит - Екипът от експертния състав 

познава много добре дейностите, предмет на настоящата поръчка. 

Дружеството има успешно приключили подобни договори. 

 Осигуряване на висококвалифициран персонал с опит в тази област, 

подкрепен от добра организация, здрави и работещи системи и методи. 

 Екипът включва: Инженерно-технически персонал с богат опит във всички 

дейности, попадащи в обхвата на настоящата обществена поръчка. Екипът е 

участвал в редица подобни договори и е преминал различни обучения в тази 

насока. 

 Непрекъснат диалог и партньорство 

Решенията ще бъдат изградени на базата на диалог с 

Възложителя/Бенефициентите, координация с всички заинтересовани страни - 

компетентни държавни и общински органи и др. 

Дейностите ще се извършват в тясна координация и непрекъснати контакти, 

чрез провеждане на работни срещи, постоянна формална и неформална 

кореспонденция, чести посещения на място и т.н. 

 Фокус върху ключовите резултати 

При изпълнението на договора основен въпрос ще бъде запазването на фокуса 

върху резултатите, които трябва да бъдат постигнати, проявявайки необходимата 

гъвкавост в отговор на развитието на дейностите във всекидневната среда, в която ще 

бъде предоставена помощта. 

 Приоритет на дейностите 

Ще бъде извършвано структуриране на дейностите, при което ще се вземе под 

внимание както времевата рамка за изпълнението на проекта, така и всички 

необходими изисквания към съответните дейности. 

 Организация и координация 

Важен вторичен продукт на този подход е обменът на информация и изграждането на 
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стройна структура за добра координация между основните институции в проекта. 

 Гъвкавост и отзивчивост 

Основни функции на управлението, на които се базира работата: 

 Планиране, при което се подбират целите и се съставя план за тяхното 

постигане. 

 Организация, чиято задача е разпределението на необходимите 

функции и тяхното взаимодействие, взаимодействие между отделните 

експерти. 

 Ръководство целящо мотивиране на изпълнителите за успешно 

осъществяване на планираните действия и постигането на поставените 

цели. 

 Контрол, при който се съотнасят реално постигнатите резултати с 

запланираните, с цел да се внесат необходимите корекции 

 Ще се приложи утвърден подход при реализирането на договора за 

гарантиране на високото качество на резултатите. 

За целите на обследването за установяване на техническите характеристики екипът 

от експерти ще извърши едновременно: 

- оглед на сградата по видими белези; 

- оценка на състоянието на сградните елементи; 

- оценка на общата устойчивост на сградата по видими белези; 

- идентифициране на необходимостта от изпълнение на конструктивни 

мерки 

Координацията вътре в екипа е предварително обусловена от факта, че 

отделните експерти по специалности от екипа следва да работят заедно при 

съставянето на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности 

на техническите характеристики на обследвания строеж в съответствие с 

изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в 

продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените 

изисквания за: 

- носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност 

на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични 

натоварвания; 

- безопасност при пожар; 

- хигиена, опазване на здравето и живота на хората; 

- безопасна експлоатация; 

- защита от шум и опазване на околната среда; 

- устойчиво използване на природните ресурси; 

- достъпна среда за населението. 

Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности  

Предметът включва следните видове дейности: 

Дейност - Архитектурно заснемане 

Изпълнителят следва да извърши архитектурни заснемания, приложими за целите на 

услугата. Архитектурните заснемания ще послужат за изготвяне на техническите 

паспорти, енергийни обследвания и инвестиционни проекти за нуждите на 

Възложителя. 

Архитектурните заснемания следва да съдържат точно измерване на всички стени, 

отвори (прозорци и врати), нива и други елементи в помещенията на дадения обект, 

на неговата височина, материали, конструкция. Събраните данни се изчертават в 

мащаб 1:50. 

За да се постигне нужната точност да се използват прецизни лазерни уреди и точно 
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определен алгоритъм на изследването. Събраните данни да се изчертават на 

компютър с CAD приложение и предадат в 3 /три/ екземпляра на хартиен и един на 

цифров носител. 

Дейност - Обследвания за енергийна ефективност на сградите 

Обследването за енергийна ефективност предписва необходимите енергоспестяващи 

мерки за постигане на съответствие с изискванията за енергийна ефективност 

съгласно разпоредбите на раздел II „Обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради” от ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 

16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка 

на енергийните спестявания на сгради. В съответствие с изискванията на тази 

наредба докладът за енергийното обследване трябва да представи формирани 

алтернативни пакети от мерки със съответстваща технико-икономическа и 

екологична оценка. 

Обследването за енергийна ефективност включва следните основни етапи и 

дейности: 

1. Подготвителен етап: 

а ) оглед на сградите; 

б) събиране и обработка на първична информация за функционирането на 

сградата и разходите за енергия за представителен предходен период от време, както 

и проверка за изпълнение на възможностите, предвидени в чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ. 

2. Етап на установяване на енергийните характеристики на сградата, който 

включва следните дейности: 

а) анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението; 

б) изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на 

енергопотребление; 

в) огледи и измервания за събиране на подробна информация за 

енергопреобразуващите процеси и системи; 

г) обработване и детайлизиран анализ на данните; 

д) анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението; 

е) определяне на енергийните характеристики на сградата и потенциала за 

тяхното подобряване; 

Събират се и се обработват енергийните разходи на всяко домакинство и стопански 

обект в сградата, като се вземе предвид използвания енергоносител за отопление на 

всеки самостоятелен обект, наличието на термопомпени системи, системи за 

оползотворяване на ВЕИ и др. Отчита се броя обитатели на всеки самостоятелен 

обект, режима на производство и ползване на битово гореща вода и др. Следва да се 

обърне внимание на точното отчитане на ограждащите конструкции на сградата - вид 

и коефициент на топлопреминаване и на оползотворяване на слънчевата енергия на 

всяка единица от дограмата на сградата, както и наличието на частично изолирани 

повърхности - вид на изолацията, дебелина, коефициент на топлопреминаване ; 

3. Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност, който включва следните дейности: 

а) изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

б) остойностяване на мерките, определяне на годишния размер на 

енергоспестяването, подреждане на мерките по показател "срок на откупуване". 

Изготвя се технико- икономическа обосновка, съдържаща ориентировъчна стойност 

(окрупнени икономически показатели) на предписаните мерки; 

в) формиране на пакети от мерки, определяне на годишния размер на 

енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки и технико- 

икономическа оценка на пакетите от мерки; 
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г) анализ и оценка на количеството спестени емисии С02 в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

4. Заключителен етап, който включва следните дейности: 

а) изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването; 

б) представяне на доклада и резюмето на собственика на сградата. 

Резултатите от обследването за енергийна ефективност се отразяват в доклад и 

резюме. 

5. Докладът за енергийно обследване съдържа: 

а) подробно описание на сградата, вкл. режими на обитаване, конструкция и 

енергоснабдяване; 

б) анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи конструкции и 

елементи; 

в) анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за производство, 

пренос, разпределение и потребление на енергия; 

г) енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление за 

основните енергоносители; 

д) сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с референтните; 

е) оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода за енергия; 

ж) подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за повишаване 

на енергийната ефективност; 

з) анализ и оценка на годишното количество спестени емисии С02 в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

и) информация за собственика, собствеността. 

6. Резюмето съдържа кратка информация относно: 

A) адреса на сградата; 

Б)  идентификацията на изпълнителя; 

B) кратко описание на сградата; 

Г) обща информация за енергопотреблението; 

Д) базовата линия на енергопотреблението и специфичния разход на енергия на 

сградата; 

Е) класа на енергопотребление на сградата; 

Ж) предлаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

3) информация за собственика, собствеността. 

7. Сертификатът за енергийни характеристики на сградата - да бъде 

оформен съгласно регламентиран образец - Приложение №1 на Наредба № 16-1594 

от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на 

енергийните спестявания на сгради (ДВ, бр. 101 от 2013г.) 

При изпълнение на задачата Изпълнителят следва да спазва приложимата нормативна 

уредба и изискванията на Наредба № 5 от 28 декември 2006 г за техническите 

паспорти на строежите, която определя реда за извършване на обследването на 

строежите, както и обхвата и съдържанието на техническите паспорти и

 НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 

Конкретните количества, предмет на настоящата открита процедура и на сключения 

по нея договор, ще се определят от Възложителя в изпращаните до изпълнителя 

възлагателни писма, неразделна част от договора. 

Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строежите и 

изисквания към строителните продукти в областта на енергийната 

ефективност 

Националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния 
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сектор включва: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната стандартизация 

и др. Законовите и подзаконовите нормативни актове постоянно се хармонизират с 

правото на Европейския съюз Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики 

на сградите, Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници,Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност, 

Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. 

за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни 

продукти и за отмяна на Директива 89/Ю6/ЕИО, Директивите от „Нов подход” и 

стандартите от приложното им поле, както и технически норми, методи и принципи 

на добрите европейски практики. 

Въз основа на проведеното обследване и предписаните мерки и препоръки 

проектантът/тите на инвестиционния проект са отговорни за проектирането на 

сградата в съответствие с приложимите за сградата нормативни актове, както и в 

съответствие с предписаните енергоспестяващи мерки от обследването за енергийна 

ефективност, извършено по реда на Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за 

енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на 

сгради и с техническите мерки от обследването на техническите характеристики на 

съответната сграда, извършено по реда на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите 

паспорти на строежите. 

В ЗУТ са определени основните участници в строителството, техните 

взаимоотношения, задължения и отговорности, както и изискванията за извършване 

на проверка за удостоверяване изпълнението на изискванията за енергийна 

ефективност - чрез оценка за съответствие на изработените инвестиционни проекти и 

надзор за изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти. 

Със ЗУТ са регламентирани изискванията и редът за получаване на разрешение за 

строеж, съответно за въвеждане на сградите в експлоатация. 

Наредбите за енергийните характеристики на сградите и за енергийна 

ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради се прилагат 

съгласувано и са нормативната база за планиране, проектиране, обследване и 

сертифициране на сградите. 

Техническите норми за минимални изисквания към енергийните характеристики на 

сградите и сградните компоненти са разработени въз основа на ефективността на 

разходите съгласно изискванията на делегирания Регламент (ЕС) № 244/2012 на 

Комисията от 16 януари 2012 г. Постигането на нивата на енергопотребление по 

скалата е свързано с прецизна оценка на инвестициите за подобряване на енергийната 

ефективност, които не трябва да надхвърлят приходите от осъщественото 

енергоспестяване и едновременно с това да гарантират целесъобразен срок на 

възвръщаемост на вложените средства. Такава оценка - за целесъобразността на 

инвестициите за енергоспестяване, включва оценка на пакети от енергоспестяващи 

мерки в различни комбинации и определяне на икономически най-изгодния пакет за 

достигане на минималното изискване - клас „В“ на енергопотребление. Концепцията 

за ефективност на разходите е заложена по категоричен начин и в легалната 

дефиниция на понятието „Енергийна ефективност в сгради” - това е осигуряването и 

поддържането на нормативните параметри на микроклимата в сградите, тяхното 

топлосъхранение и икономията на енергийни ресурси за нуждите на сградите, с 

минимални финансови разходи (§ 1, т. 1а от допълнителните разпоредби на ЗЕЕ). 

Анализът на възможностите за използване на енергията от възобновяеми източници 

за потребностите на сградата от енергия е част от тази оценка, т.е. част от 

обследването за енергийна ефективност. Енергийното обследване трябва да докаже 

ефект на енергоспестяване при включване на възобновяем източник на енергия в 
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енергийния баланс на сградата. В случай че ефектът е количествено доказан с 

инженерните изчисления, а инвестицията за ВЕИ - икономически обоснована, 

мярката за генериране на енергия от възобновяем източник се комбинира с други 

мерки, като се оценява кой е икономически най-изгодният пакет, с който може да се 

достигне нормативното изискване за годишен разход на енергия. 

Обследването за енергийна ефективност е процес, основан на систематичен метод за 

определяне и остойностяване на енергийните потоци и разходи в сградите, 

определящ обхвата на технико-икономическите параметри на мерките за повишаване 

на енергийната ефективност. Извършва се от консултанти (юридически лица), с 

право да извършват такава дейност и вписани по реда на ЗЕЕ в публични 

регистри в АУЕР. 

3.2. Общи и специфични изисквания към строителните продукти 

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са 

годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към 

строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да 

отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по 

отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи 

за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и 

техните обновявания, ремонти и реконструкции. 

3.3. Специфични технически изисквания към топлофизичните 

характеристики на строителните продукти за постигане на енергоспестяващия 

ефект в сградите. 

Доставката на всички строителни продукти (материали, елементи, изделия, 

комплекти, и др.) предварително се съгласува с Възложителя и с Консултанта. 

За намаляване на разхода на енергия и подобряване на енергийните 

характеристики на съответната сграда по националната програма, следва да се 

предвиждат топлоизолационни продукти, чиито технически характеристики 

съответстват на нормативните изисквания за енергийна ефективност в 

сградите. 

3.4. Технически изисквания към топлофизични характеристики на доставени на 

строежа продукти за топлоизолация от: полистироли - експандиран (ЕРв) и 

екструдиран (ХР8) и вати, както и топлоизолационни комплекти (системи) с 

такива продукти 

Посочени са видове топлоизолационни продукти и техническите им характеристики, 

които са препоръчителни и не изчерпват приложението на други подобни продукти, 

които също отговарят на приложимите нормативни изисквания и стандарти и имат 

енергоспестяващ ефект при предвидената им употреба (предназначение) в сградите. 

Изчисленията, направени в част „Енергийна ефективност“ на инвестиционния проект 

са задължителни за спазване от строителя при изготвяне на офертата за изпълнение 

на топлинна изолация на сградата. Изпълнението на архитектурно-строителните 

детайли, разработени в част архитектурна са също задължителни за строителя, като 

корекции на архитектурно - строителните детайли се извършват съгласно 

предвидения законов ред. 

В техническата спецификация за строителство възложителят следва да посочи ясно 

коефициентите но топлопреминаване през външните ограждащи елементи на 

сградата, които трябва да се постигнат с полагане на топлоизолационна система за 

съответното предназначение в сградата, като тези коефициенти също се взимат от 

инвестиционния проект, където на по-ранен етап са съобразени и съгласувани с 

резултатите от обследването за енергийна ефективност. 

3.5. Технически изисквания към хидроизолации и хидроизолационни системи 
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Проектните решения на хидроизолациите и на хидроизолационните системи 

на сгради се представя в част архитектурна на инвестиционния проект. 

Във фаза технически проект проектните решения за изпълнение на 

хидроизолациите и/или на хидроизолационните системи се представят в чертежите 

на проекта с характерните детайли, а така също се задават минималните 

експлоатационни показатели на съществените характеристики на избраните 

хидроизолационни продукти. 

Във фаза работен проект за хидроизолационни системи се разработват 

подробно детайли за характерните зони, като дилатационни или работни фуги, 

водоприемници, отдушници, ограждащи бордове и всички повърхнини, пресичащи 

изолираната повърхност, отвори за преминаване на инсталации през изолираните 

части на сградата, покриви с променящ се наклон и др. В работния проект се дават и 

изискванията към строителните продукти, и към технологията за изпълнение на 

хидроизолациите и/или на хидроизолационните системи в съответствие с 

техническия проект; предписания за извършване на водна проба и изискванията за 

поддържане по време на експлоатация. 

Физико-механичните характеристики на предвидените за изпълнение хидроизолации 

и хидроизолационни системи и условията за полагането им трябва да отговарят на 

нормативните изисквания на Наредба № 2 от 2008 г. в зависимост от вида на 

продуктите и предвидените им функции и предназначение. 

Технически изисквания към доставени на строежа комплекти от сглобени 

прозорци и врати, които ще се монтират върху фасадите на сградите. 

В съответствие с Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради, на етапа на 

изпълнение на строителството доставените на строежа комплекти трябва да бъдат 

придружени с декларация за съответствие от изпитване на типа за доказване на 

съответствието на продукта с БДС Е14 14351-1:2006 и БДС ЕК 1БО 10077-1:2006 или 

еквивалентни. 

3.6. Технически изисквания към енергийните характеристики за слънчеви 

колектори за системи, оползотворяващи слънчева енергия за загряване на 

вода за битови нужди в сградата. 

Посочени са препоръчителни за техническите спецификации изисквания за: 

3.6.1. Плоски слънчеви колектори 

3.6.2. Вакуумно тръбни слънчеви колектори 

3.7. Технически изисквания към някои доставени на строежа продукти, 

потребяващи енергия (осветление и уреди). 

3.7.1. Препоръчителни технически изисквания за осветление; 

3.7.2. Светлинен добив на източника за вграждане в осветителите - за 

светодиодни 

3.8. Технически изисквания към термопомпи 

Обследването ще послужи за: 
а.) установяване на конструктивната устойчивост на сградата; 

б.) даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация 

в.) изготвяне на технически паспорт на съответната сграда 

Важно!!!В случай че липсва първична техническа документация, обследването ще 

включва и възстановяването й в рамките на необходимото посредством извършване 

на наложителните заснемания. 

Възстановената документация ще послужи за последващо изработване на 

техническатапроектна документация, както и при обследване за енергийна 

ефективност на обектите. 

Технически паспорт. Техническото обследване за установяване на техническите 
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характеристики на сградата. 

Техническият паспорт на съществуваща сграда се извършва след проведено 

обследване за установяване на техническите й характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ и включва: 

1) съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) 

стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, 

свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ, в т.ч. оценка за 

сеизмичната осигуреност на строежа; 

2) установяване на действителните технически характеристики на строежа по 

разделите на част А от техническия паспорт; 

3) анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на 

съответствието им с нормативните стойности, определени в т. 1; 

4) разработване на мерки; 

5) съставяне на доклад за резултатите от обследването, който включва оценка на 

техническите характеристики на строежа за съответствие с изискванията на 

нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в 

експлоатация, както и възможностите за изпълнение на съществените изисквания по 

чл. 169, ал. 1 ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на строежа в 

съответствие с действащите към момента на обследването нормативни актове. 

Минималната информация, която е необходима за оценката на сеизмичната 

осигуреност на строежа, е дадена в приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-2 от 27 

януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. 

Обследването на строежите се извършва от консултант, получил лиценз от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата 

по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, или от проектанти от различни специалности с пълна 

проектантска правоспособност, като, в състава им се включват физически лица, 

упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“. 

Проектантът, съответно консултантът е компетентен да реши дали предложените 

енергоспестяващи мерки от енергийното обследване попадат в обхвата на 

дефинициите на реконструкция, модернизация, основно обновяване или основен 

ремонт, за които е необходимо разрешение за строеж, съответно разрешение или 

удостоверение за въвеждане в експлоатация в зависимост от категорията на строежа 

съгласно чл. 137 от ЗУТ. 

Обхват на техническото обследване : 

Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата следва да 

се извършва по части на инвестиционния проект, както следва: 

1. Част „Архитектурна” - извършва се архитектурно заснемане, ако не е налична 

проектна документация. Отразяват се всички промени по фасадите и в 

разпределенията, извършени по време на експлоатацията. Отразяват се размерите и 

видът на дограмата. 

В рамките на заснемането, се извършват следните дейности: 

1. измерване на всички стени, отвори (прозорци и врати), нива и други елементи 

в помещенията на даден обект, на неговата височина, материали, конструкция. 

2. Събраните данни се изчертават на компютър в специализирано приложение. 

3. Подготвя се точна подложка. 

4. Прави се повторно заснемане с нанасяне и потвърждаване на ключовите 

елементи и попълване на подробна информация 

Готовото архитектурно заснемане трябва да съдържа разпределения (планове) 

на всички етажи с дадени квадратури и материали в помещенията, разрези, 

фасади, обяснителна записка, характерни детайли и снимков материал. 
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1. Част „Конструктивна” - изключително важна част, с която се цели доказване 

на носещата и сеизмичната устойчивост на конструкцията за достатъчно дълъг 

експлоатационен период - поне 40 години. 

2. Част „ВиК” - обследват се всички водопроводни и канализационни щрангове, 

отводняването на покрива, състоянието на противопожарните кранове и др. 

Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на 

сградата и с действащите в момента норми. Дават се предписания за 

привеждане в съответствие с действащите норми. 

3. Част „Ел. инсталации” - обследват се вътрешните силнотокови и слаботокови 

инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и 

домофонна инсталация и др. Обследва се състоянието на мълниезащитната 

инсталация. Извършва се сравнение с действащите норми по време на 

построяването на сградата и с действащите в момента норми. Дават се 

предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

4. Част „ОВК” - обследват се отоплителната инсталация, ако има изградена 

такава, състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция. 

Обследват се други топлоизточници и уреди за БГВ. Отразяват се 

извършените ремонтни работи по фасадите за частично полагане на 

топлоизолационна система - вид, размери и др. Дават се предписания за 

привеждане в съответствие с действащите норми. 

5. Част „Пожарна безопасност” - обследват се сградата за пожарна опасност, 

състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната 

опасност на асансьорната уредба, пътищата за евакуация. Дават се 

предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и инсталационните 

(ВиК, Електро- и ОВК) се извършава обследване на ограждащите конструкции 

и елементи на сградата и на използваните строителни продукти по отношение 

на защитата от шум на сградата. Извършва се сравнение с действащите норми 

по време на построяването на сградата и с действащите минимални 

изисквания за шумоизолиране на сградите. Дават се предписания за 

привеждане в съответствие с действащите норми и за обосновка на избраните 

строителни продукти. 

Съдържание на конструктивните обследвания 

1. С обследването се събират и документират необходимата информация и 

доказателства за: 

а) състоянието на строежа, включително на строителната конструкция, земната 

основа, технологичното оборудване, инсталациите и външната инфраструктура; 

б) техническите характеристики на въздействията; 

в) типа и размера на повредите или разрушенията от минали периоди и 

новопоявили се, ако има такива, и предприетите превантивни мерки за обезопасяване 

и ограничаване на размера на щетите; 

г) установените несъответствия в носещата способност и коравината на 

строителната конструкция; 

д) допуснатите грешки при проектиране, изграждане и експлоатация или от 

неотстранени последствия от предишни аварийни събития. 

2. Минималната информация, която се събира при обследване на строежа, трябва 

да съдържа: 

а) достоверни данни за геометричните характеристики на строителните елементи 

и конструкции (проектна или екзекутивна документация); 

б) идентификация на конструктивната система и определяне типа на 
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конструкцията в съответствие с наредбата; 

в) идентификация на начина на фундиране и на състоянието на земната основа; 

г) информация за качеството и състоянието на материалите, изграждащи 

строителните елементи и конструкции; 

д) информация за критериите, заложени при първоначалното проектиране на 

строежа, включително първоначално възприетите критерии за сеизмична сигурност 

на конструкцията на строежа и възприетите коефициенти за редукция на 

изчислителните сеизмични въздействия; 

е) идентификация на въздействията от околната среда, потенциалните полезни 

натоварвания и условията на експлоатация, както и определяне на категорията на 

строежа по степен на значимост; 

ж) документирани записи за констатираните грешки в конструктивните схеми и 

детайли, както и за констатираните дефекти и/или отклонения в качествата на 

вложените материали и изпълнените елементи, детайли и съединения; 

з) информация за типа и степента на предишни и настоящи въздействия и 

установени повреди на конструкцията, ако има такива, включително и предприети 

действия за възстановяване; 

и) информация за измененията в конструкцията, извършени по време на 

строителството и последвалата експлоатация до момента на обследването. 

3. Оценката на резултатите от обследването и проверката на съответствието им с 

изискванията на нормативните актове се състоят в провеждане на сравнителни 

анализи и проверки за определяне на количествените и качествените показатели за 

удостоверяване на: 

а) степента на удовлетвореност на изискванията на възприетите критерии за 

съответствие на съществените изисквания към строежа спрямо съвременните 

нормативни актове; 

б) размера на повредите или разрушенията в строежа, водещи до несъответствия 

по отношение на съществените изисквания към него; 

в) степента на риска за настъпване на аварийни събития в зависимост от 

уязвимостта на строежа и опасността на въздействията; 

г) опасността за обитателите и опазването на имуществените ценности в 

строежа, както и за неблагоприятните въздействия върху околната среда; 

д) технико-икономическата целесъобразност, културната и социалната значимост 

при избора на коригиращи действия с цел възстановяване или премахване 

(разрушаване) на строежа. 

4. Резултатите от обследването се документират с доклад, в т.ч. технически 

становища или експертизи, в зависимост от наличната информация, времето, 

ресурсите и техническата компетентност и квалификация на ангажираните експерти 

за обследването. 

Когато предложените с енергийното обследване мерки са основание за разработване 

на инвестиционен проект, който подлежи на оценяване на съответствието с 

изискванията на чл. 169 и на съгласуване и одобряване от съответните държавни и 

общински органи (чл. 144 ЗУТ), този проект още при разработването му трябва да 

бъде съобразен и с останалите основни изисквания към строежа, а именно с 

действащите норми и правила за надеждност и сеизмична устойчивост на 

конструкцията, за пожарна безопасност, както и със санитарно-хигиенните 

изисквания и с изискванията за безопасна експлоатация. Изпълнението на тези 

основни изисквания също не трябва да противоречат на изискванията за енергийна 

ефективност т.е прилага се интегриран подход при изпълнение на нормите. 

База за разработване на проектантските решения са двата вида обследвания: 
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обследването за енергийна ефективност, изготвено по реда на Наредба № 16-1594 от 

2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на 

енергийните спестявания на сгради, както и обследването на техническите 

характеристики на сградата, което се извършва по реда на Наредба № 5 от 2006 г. за 

техническите паспорти на строежите. 

Обследването завършва с приемане на доклада от възложителя. 

Съставяне на техническия паспорт - попълват се част А- „Основни характеристики 

на строежа“, част Б - „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на 

ремонти“и част В - "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" от паспорта. 

В част А задължително се вписват: 

1. раздел I "Идентификационни данни и параметри", който включва следните 

реквизити: населено място, община, област, кадастрален район, номер на поземления 

имот, вид (сграда или съоръжение), адрес, вид на собствеността, предназначение на 

строежа, категория на строежа; идентификатор на строежа от кадастралната карта 

(кадастралния план); адрес (местонахождение), година на построяване, извършени 

промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията - 

реконструкция (в т.ч. пристрояване, надстрояване), основно обновяване, основен 

ремонт, промяна на предназначението, година на извършване на промените, опис на 

наличните документи, вкл. и за извършените промени: разрешения за строеж и за 

въвеждане в експлоатация, проектна документация, протоколи по време на 

строителството, констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, окончателен доклад по чл. 168, 

ал. 6 ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, удостоверение за търпимост на 

строежа и други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа ; 

2. раздел II- площи и обеми (застроена площ, разгъната застроена площ, застроен 

обем, полезен обем); височина (в метри и брой етажи - надземни, полуподземни и 

подземни); инсталационна и технологична осигуреност - сградни отклонения, 

сградни инсталации, съоръжения, системи за безопасност и др; 

3. раздел III "Основни технически характеристики", който включва следните 

реквизити: технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени 

съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ към конкретната сграда или 

строително съоръжение, изразени чрез еталонни нормативни стойности (от 

действащите нормативни актове към датата на въвеждане в експлоатация), и/или 

описание относно: вида на строителната система, типа на конструкцията, 

носимоспособността, сеизмичната устойчивост, границите (степента) на 

пожароустойчивост (огнеустойчивост) и дълготрайността на строежа, санитарно- 

хигиенните изисквания и околната среда (осветеност, качество на въздуха, 

водоснабдяване, канализация, оползотворяване на твърди отпадъци, санитарно-

защитни зони, сервитутни зони и др.), граничните стойности на нивото на шум в 

околната среда, в помещения на сгради, еквивалентните нива на шума от 

автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др., стойността на 

интегрираната енергийна характеристика на сградата и референтната й стойност, 

изразени като специфичен годишен разход на първична/потребена енергия в 

кЛУЬ/пгё, стойността на енергийната характеристика на промишлените системи, 

показателите за разход на енергия, характеризиращи процесите на 

енергопреобразуване и/или енергопотреблението в промишлените системи като 

съвкупност от производствени сгради, съоръжения, технологии и спомагателни 

стопанства, включени в определено производство, елементи на осигурената достъпна 

среда, изисквания за опазване на защитени зони, на защитени територии и на 

недвижими културни ценности, изисквания за защита при бедствия и аварии и за 

физическа защита на строежите и др.; 
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4. раздел IV "Сертификати", който съдържа: данни за сертификати или 

документи, удостоверяващи сигурността и безопасната експлоатация на строежа, 

изискващи се от нормативни актове (номер, срок на валидност и др.), вкл. сертификат 

за проектни енергийни характеристики за нови сгради и/или сертификат за 

енергийните характеристики, издаден за съществуващи сгради по реда на наредбата 

по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), сертификат за пожарна 

безопасност, декларации за съответствие на вложените строителни продукти, 

сертификати на основните строителни продукти, в т.ч. на бетон, стомана и др., 

паспорти на техническото оборудване и др.; 

раздел V "Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали 

техническия паспорт", който съдържа: данни за собственика; данни и удостоверение 

на консултанта, в т.ч. за наетите от него физически лица, номер и срок на валидност 

на удостоверението; данни и удостоверения за придобита пълна проектантска 

правоспособност, данни за техническия ръководител за строежите от пета категория; 

данни и удостоверения за лицата, извършили обследване и съставили техническия 

паспорт на строежа. 

В част Б задължително се вписват: 

1. резултати от извършени обследвания и необходимост от извършване на 

основно обновяване, реконструкция, основен ремонт и други промени; 

2. необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и 

график за изпълнение на неотложните мерки; 

3. данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, 

преустройство и реконструкция на строежа; 

4. срокове за извършване на основни и текущи ремонти на отделни конструкции 

и елементи на строежа. 

В част В задължително се вписват: 

1. съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на 

повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, 

премахване на елементи и др.) на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, 

плочи и др.; 

2. недопускане на нерегламентирана промяна в предназначението на строежа, 

която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и 

въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от 

сградата и съоръжението; 

3. спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от 

шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от: подхлъзване, спъване, удар 

от падащи предмети от покрива или фасадата и др.; 

4. нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и 

системите; 

5. поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните 

асансьори, подвижните платформи, подемниците и др.; 

6. правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност. 

 

3: Ресурсна обезпеченост на участника за изпълнението на дейностите, предмет 

на поръчката, в това число човешки и технически. Разпределението на 

човешкия ресурс за изпълнение на дейностите по поръчката. Вътрешните 

организационни връзки, вътрешно екипната координация и начина за 

разпределение на задачите при изпълнение на всяка една дейност. 

Ръководител на проект 

Ръководителя на проект ще координира дейността на Консултанта през целия период 
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на изпълнение на Договора. Той ще ръководи правилното разпределение на 

ресурсите и финансовото състояние на дейността. Ще има последна дума по всички 

въпроси или промени в проекта, които биха оказали сериозно влияние върху него. 

Ръководителят на проект ще носи пълна отговорност за изпълнение на всички 

аспекти от изискванията на Възложителя свързани с дейността по Изготвяне на 

обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически 

паспорт на съществуващ строеж съгл. Наредба №5 от 28.12.2006г за техническите 

паспорти на строежите на сградата, по спазването на норми и стандарти на 

българското законодателство. Ще поддържа непрекъсната връзка с участниците в 

екипа, като координира действията им по отделните етапи, предмет на поръчката. 

Той ще издава съответните инструкции и заповеди свързани с техническите въпроси, 

изяснения по проекти и спецификации с цел успешното завършване на проекта. 

Основната цел в работата на Ръководителя проект ще бъде да осигури най - високо 

ниво за администриране и управление на проекта, за да се гарантира безпроблемно 

изпълнение проекта и отчетността към Възложителя. Всички „външни връзки” по 

проекта ще бъдат координирани и осъществявани от Ръководителя проект. 

Ръководителя на проект е Експерт по част Архитектура 

Съставя информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на 

техническите характеристики на обследвания строеж по част „Архитектура“. 

Установява действителните технически характеристики на строежа по разделите на 

част А от техническия паспорт, като събира, проучва и анализира наличната 

техническа документация; участва в екзекутивно заснемане - при липса на 

техническа документация; извършва оглед и измервания на строежа за събиране на 

технически данни (за да опише видът и размерите на дефектите, повредите или 

разрушенията в строежа), включително установява състоянието на хидроизолациите 

и топлоизолациите на сградата; състоянието на дограмата, настилките и облицовките 

на сградата; състоянието на стените, покривите и фасадите, на козирките и комините. 

Експертът по част „Архитектура“ извършава обследване на ограждащите 

конструкции и елементи на сградата и на използваните строителни продукти по 

отношение на защитата от шум на сградата. При това се извършва сравнение с 

действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите 

минимални изисквания за шумоизолиране на сградите. Дават се предписания за 

привеждане в съответствие с действащите норми и за обосновка на избраните 

строителни продукти. 

- Участва и оказва съдействие на другите експерти при извършване на необходимите 

изчислителни проверки (свързани с измервания, пробни натоварвания и др.). 

Извършва анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка 

на съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативните актове, 

действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация, вкл. с 

изискванията за достъпна среда за населението, като извършва оценка на 

техническите характеристики на строежа за съответствие или несъответствие със 

съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ. Провежда 

сравнителен анализ и проверки за определяне на количествените измерения и на 

качествените показатели за удостоверяване на размера на повредите или 

разрушенията в строежа и отклоненията от действащите нормативни актове; 

допуснатите грешки и недостатъци при проектирането, изграждането и 

експлоатацията на строежа; степента на риска за настъпване на аварийни събития; 

опасността за обитателите и опазването на имуществените ценности в строежа, както 

и за неблагоприятните въздействия върху околната среда; технико- икономическата 
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целесъобразност, културната и социалната значимост при избора на решението за 

възстановяване. 

- Участва в разработване на мерки; 

- Участва в съставяне на доклад за резултатите от обследването, както и при 

даване на предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават 

обитателите на строежа 

- Участва в съставянето на отделните части от техническия паспорта 

именно: Част А "Основни характеристики на строежа";Част Б "Мерки за 

поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти”; Част В "Указания и 

инструкции за безопасна експлоатация 

Строителен инженер 

Съставя информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на 

 техническите характеристики на обследвания строеж по част 

„Конструктивна“. Установява действителните технически характеристики на строежа 

по разделите на част А от техническия паспорт, като събира, проучва и анализира 

наличната техническа документация; извършва оглед и измервания на строежа за 

събиране на технически данни (за да опише видът и размерите на дефектите, 

повредите или разрушенията в строежа). 

- Участва и оказва съдействие на другите експерти при извършване на необходимите 

изчислителни проверки (свързани с измервания, пробни натоварвания и др.). 

Извършва анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка 

на съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативните актове, 

действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация, като извършва 

оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие или 

несъответствие със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ. 

Провежда сравнителен анализ и проверки за определяне на количествените 

измерения и на качествените показатели за удостоверяване на размера на повредите 

или разрушенията в строежа и отклоненията от действащите нормативни актове; 

допуснатите грешки и недостатъци при проектирането, изграждането и 

експлоатацията на строежа; степента на риска за настъпване на аварийни събития; 

опасността за обитателите и опазването на имуществените ценности в строежа, както 

и за неблагоприятните въздействия върху околната среда; технико-икономическата 

целесъобразност, културната и социалната значимост при избора на решението за 

възстановяване. 

- Участва в разработване на мерки; 

Участва в съставяне на доклад за резултатите от обследването, както и при даване на 

предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават обитателите на 

строежа 

- Участва в съставянето на отделните части от техническия паспорта именно: 

Част А "Основни характеристики на строежа";Част Б "Мерки за поддържане на 

строежа и срокове за извършване на ремонти";Част В "Указания и инструкции за 

безопасна експлоатация 

Инженерът по част „Конструктивна“ извършва следните специфични 

дейности, свързани с изпълнението на поръчката: оглед на сградата по видими 

белези; извършва оценка на състоянието на сградните елементи; оценя общата 

устойчивост на сградата по видими белези; идентифицира необходимостта от 

изпълнение на конструктивни мерки; установява типа и значимостта на минали 

конструктивни повреди, включително и проведени ремонтни дейности.; констатира 

дали са предприемани превантивни мерки за обезопасяване и ограничаване на 

размера на щетите. Запознава се и анализира наличната проектна документация за 
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носещата конструкция на сградата - идентифицира конструктивната система, типа на 

фундиране, анализира наличната информация относно хидрогеоложките условия на 

фундиране на обследвания обект. Участва в събиране на информация относно 

общите геометрични размери на носещата конструкция - междуетажни височини, 

конструктивни междуосия, наличие на дилатационни фуги. Установява наличието на 

видими дефекти и повреди в конструкцията. Установява на извършвани 

преустройства в партерните етажи и засегнати ли са носещи конструктивни 

елементи. Извършва проверка на носещата способност и сеизмична осигуреност на 

ЕПЖС секцията и на характерни елементи на конструкцията при отчитане 

актуалните характеристики на вложените материали. Обобщава резултатите за 

конструктивната оценка на сградата и дава основни препоръки за привеждането й в 

съответствие с изискванията на съвременните нормативни актове. Експертът по част 

„Конструкции“ извършава обследване на ограждащите конструкции и елементи на 

сградата и на използваните строителни продукти по отношение на защитата от шум 

на сградата. При това се извършва сравнение с действащите норми по време на 

построяването на сградата и с действащите минимални изисквания за шумоизолиране 

на сградите. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите 

норми и за обосновка на избраните строителни продукти. 

Строителен инженер-технически контрол по част Конструктивна 

Осъществява контрол върху работата на Инженер Конструктора по 

съставянето на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности 

на техническите характеристики на обследвания строеж по част „Конструкции“. 

Осъществява контрол върху работата на Инженер Конструктора по установяване 

действителните технически характеристики на строежа (събиране, проучване и 

анализиране наличната техническа документация; извършване оглед и измервания на 

строежа за събиране на технически данни (за да опише видът и размерите на 

дефектите, повредите или разрушенията в строежа). 

Осъществява контрол върху работата на Инженер Конструктора при 

извършване на необходимите изчислителни проверки (свързани с измервания, 

пробни натоварвания и др.). 

Осъществява контрол върху работата на Инженер Конструктора по анализ на 

действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието 

им с нормативните стойности, определени с нормативните актове, действащи към 

момента на въвеждането на строежите в експлоатация, като извършва оценка на 

техническите характеристики на строежа за съответствие или несъответствие със 

съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ. Осъществява контрол върху 

работата на Инженер Конструктора по провеждане сравнителен анализ и проверки 

за определяне на количествените измерения и на качествените показатели за 

удостоверяване на размера на повредите или разрушенията в строежа и отклоненията 

от действащите нормативни актове; допуснатите грешки и недостатъци при 

проектирането, изграждането и експлоатацията на строежа; степента на риска за 

настъпване на аварийни събития; опасността за обитателите и опазването на 

имуществените ценности в строежа, както и за неблагоприятните въздействия върху 

околната среда; технико-икономическата целесъобразност, културната и социалната 

значимост при избора на решението за възстановяване. 

- Осъществява контрол върху работата на Инженер Конструктора по 

разработване на мерки; 

- Лицето упражняващо технически контрол подписва и подпечатва 

конструктивното становище (експертиза). 

Лицето, изпълняващо технически контрол по част конструктивна извършва 
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следните специфични дейности: Контролира дали са спазени изискванията на 

нормативните актове за проучване; оценя достоверността на модела на 

конструкцията, чрез който е извършено нейното статико-динамично изследване, 

пълнота и съответствие на инженерните изчисления с нормативните изисквания, 

когато изчисленията са извършени с помощта на софтуерен продукт - проверка на 

правилността на подадените входни данни, оценка на достоверността на получените 

резултати; 

Електроинженер 

Съставя информационна база данни за нормативните (проектните) стойности 

на техническите характеристики на обследвания строеж по част „Електро“. 

- Установява действителните технически характеристики на строежа по 

разделите на част А от техническия паспорт, като събира, проучва и анализира 

наличната техническа документация; извършва оглед и измервания на строежа за 

събиране на технически данни (за да опише видът и размерите на дефектите, 

повредите или разрушенията в строежа). 

Участва и оказва съдействие на другите експерти при извършване на 

необходимите изчислителни проверки (свързани с измервания, пробни натоварвания 

и др.). 

Извършва анализ на действителните технически характеристики на строежа и 

оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативните 

актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация, като 

извършва оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие или 

несъответствие със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ. 

Провежда сравнителен анализ и проверки за определяне на количествените 

измерения и на качествените показатели за удостоверяване на размера на повредите 

или разрушенията в строежа и отклоненията от действащите нормативни актове; 

допуснатите грешки и недостатъци при проектирането, изграждането и 

експлоатацията на строежа; степента на риска за настъпване на аварийни събития; 

опасността за обитателите и опазването на имуществените ценности в строежа, както 

и за неблагоприятните въздействия върху околната среда; технико-икономическата 

целесъобразност, културната и социалната значимост при избора на решението за 

възстановяване. 

- Участва в разработване на мерки; 

Участва в съставяне на доклад за резултатите от обследването, както и при 

даване на предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават 

обитателите на строежа 

Участва в съставянето на отделните части от техническия паспорта именно: 

Част А "Основни характеристики на строежа";Част Б "Мерки за поддържане на 

строежа и срокове за извършване на ремонти"; Част В "Указания и инструкции за 

безопасна експлоатация 

Инженерът по част „Електро“ извършва следните специфични дейности, 

свързани с изпълнението на поръчката: събира данни за наличните ел. инсталации и 

уредби с оценка на тяхната надеждност и годност за ползване; данни за 

електрическите съоръжения в разпределителните уредби; данни за силнотоковите 

инсталации, проводници, кабели, електрически линии за управление и контрол; 

данни за инсталациите за защита от мълния и поражения от електрически ток. 

Експертът по част „Електро“ участва в извършаването на обследване на ограждащите 

конструкции и елементи на сградата и на използваните строителни продукти по 

отношение на защитата от шум на сградата. Е[ри това се извършва сравнение с 

действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите 
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минимални изисквания за шумоизолиране на сградите. Дават се предписания за 

привеждане в съответствие с действащите норми и за обосновка на избраните 

строителни продукти. 

Инженер по ОВиК сгради и системи за поддържане на микроклимата в 

сгради 

Съставя информационна база данни за нормативните (проектните) стойности 

на техническите характеристики на обследвания строеж по част „ОВК“. 

Установява действителните технически характеристики на строежа по 

разделите на част А от техническия паспорт, като събира, проучва и анализира 

наличната техническа документация; извършва оглед и измервания на строежа за 

събиране на технически данни (за да опише видът и размерите на дефектите, 

повредите или разрушенията в строежа). 

Участва и оказва съдействие на другите експерти при извършване на 

необходимите изчислителни проверки (свързани с измервания, пробни натоварвания 

и др.). Извършва анализ на действителните технически характеристики на строежа и 

оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативните 

актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация, като 

извършва оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие или 

несъответствие със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ. 

Провежда сравнителен анализ и проверки за определяне на количествените 

измерения и на качествените показатели за удостоверяване на размера на повредите 

или разрушенията в строежа и отклоненията от действащите нормативни актове; 

допуснатите грешки и недостатъци при проектирането, изграждането и 

експлоатацията на строежа; степента на риска за настъпване на аварийни събития; 

опасността за обитателите и опазването на имуществените ценности в строежа, както 

и за неблагоприятните въздействия върху околната среда; технико-икономическата 

целесъобразност, културната и социалната значимост при избора на решението за 

възстановяване. 

Участва в разработване на мерки; 

- Участва в съставяне на доклад за резултатите от обследването, както и при 

даване на предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават 

обитателите на строежа 

Участва в съставянето на отделните части от техническия паспорта именно: 

Част А "Основни характеристики на строежа";Част Б "Мерки за поддържане на 

строежа и срокове за извършване на ремонти";Част В "Указания и инструкции за 

безопасна експлоатация 

Инженерът по част „ОВК“ извършва следните специфични дейности, свързани 

с изпълнението на поръчката: обследва отоплителната инсталация, ако има изградена 

такава, състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция. 

Обследват се други топлоизточници и уреди за БГВ. Отразява извършените ремонтни 

работи по фасадите за частично полагане на топлоизолационна система - вид, 

размери. Дава предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

Експертът по част „ОВК“ участва в извършаването на обследване на ограждащите 

конструкции и елементи на сградата и на използваните строителни продукти по 

отношение на защитата от шум на сградата. При това се извършва сравнение с 

действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите 

минимални изисквания за шумоизолиране на сградите. Дават се предписания за 

привеждане в съответствие с действащите норми и за обосновка на избраните 

строителни продукти. 

Инженер „ВиК“ 
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Съставя информационна база данни за нормативните (проектните) стойности 

на техническите характеристики на обследвания строеж по част „ВиК“. 

Установява действителните технически характеристики на строежа по 

разделите на част А от техническия паспорт, като събира, проучва и анализира 

наличната техническа документация; извършва оглед и измервания на строежа за 

събиране на технически данни (за да опише видът и размерите на дефектите, 

повредите или разрушенията в строежа). 

Участва и оказва съдействие на другите експерти при извършване на 

необходимите изчислителни проверки (свързани с измервания, пробни натоварвания 

и др.). Извършва анализ на действителните технически характеристики на строежа и 

оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативните 

актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация, като 

извършва оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие или 

несъответствие със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ. 

Провежда сравнителен анализ и проверки за определяне на количествените 

измерения и на качествените показатели за удостоверяване на размера на повредите 

или разрушенията в строежа и отклоненията от действащите нормативни актове; 

допуснатите грешки и недостатъци при проектирането, изграждането и 

експлоатацията на строежа; степента на риска за настъпване на аварийни събития; 

опасността за обитателите и опазването на имуществените ценности в строежа, както 

и за неблагоприятните въздействия върху околната среда; технико-икономическата 

целесъобразност, културната и социалната значимост при избора на решението за 

възстановяване. 

Участва в разработване на мерки; 

- Участва в съставяне на доклад за резултатите от обследването, както и при 

даване на предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават 

обитателите на строежа.  

Инженерът по част „ВиК“ извършва следните специфични дейности, свързани с 

 изпълнението на поръчката: обследват се водопроводни и канализационни 

щрангове, отводняването на покрива, състоянието на противопожарните кранове и 

др. Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на 

сградата и с действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. Експертът по част „ВиК“ участва в 

извършаването на обследване на ограждащите конструкции и елементи на сградата и 

на използваните строителни продукти по отношение на защитата от шум на сградата. 

При това се извършва сравнение с действащите норми по време на построяването на 

сградата и с действащите минимални изисквания за шумоизолиране на сградите. 

Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми и за 

обосновка на избраните строителни продукти. 

Участва в съставянето на отделните части от техническия паспорта именно: Част А 

"Основни характеристики на строежа";Част Б "Мерки за поддържане на строежа 

и срокове за извършване на ремонти";Част В "Указания и инструкции за безопасна 

експлоатация 

Експерт по част „Пожарна безопасност“ 

Съставя информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на 

техническите характеристики на обследвания строеж по част „Пожарна 

безопасност“. 
Установява действителните технически характеристики на строежа по разделите на 

част А от техническия паспорт, като събира, проучва и анализира наличната 

техническа документация; извършва оглед и измервания на строежа за събиране на 
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технически данни (за да опише видът и размерите на дефектите, повредите или 

разрушенията в строежа). 

Участва и оказва съдействие на другите експерти при извършване на необходимите 

изчислителни проверки (свързани с измервания, пробни натоварвания и др.). 

Извършва анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка 

на съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативните актове, 

действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация, като извършва 

оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие или 

несъответствие със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ. 

Провежда сравнителен анализ и проверки за определяне на количествените 

измерения и на качествените показатели за удостоверяване на размера на повредите 

или разрушенията в строежа и отклоненията от действащите нормативни актове; 

допуснатите грешки и недостатъци при проектирането, изграждането и 

експлоатацията на строежа; степента на риска за настъпване на аварийни събития; 

опасността за обитателите и опазването на имуществените ценности в строежа, както 

и за неблагоприятните въздействия върху околната среда; технико-икономическата 

целесъобразност, културната и социалната значимост при избора на решението за 

възстановяване. 

Участва в разработване на мерки; 

Участва в съставяне на доклад за резултатите от обследването, както и при даване на 

предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават обитателите на 

строежа 

Инженерът по част „Пожарна безопасност“ извършва следните специфични 

дейности, свързани с изпълнението на поръчката: обследват се сградата за пожарна 

опасност, състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната 

опасност на асансьорната уредба, пътищата за евакуация. Дават се предписания за 

привеждане в съответствие с действащите норми. 

Участва в съставянето на отделните части от техническия паспорта именно: Част А 

"Основни характеристики на строежа";Част Б "Мерки за поддържане на строежа 

и срокове за извършване на ремонти";Част В "Указания и инструкции за безопасна 

експлоатация 

Експерт - Консултант по ЕЕ 

Предложения експерт ЕЕ е Инженер топлотехник 

Инженерът топлотехник задължително присъства на огледите на обекта. Неговите 

задължения са свързани с изготвяне на анализа на състоянието на дадената сграда. 

Този анализ е свързан с Наредбата за енергийните характеристики на обектите и с 

който се определят климатичната зона, средната надморска височина, 

продължителност на отоплителния сезон, отоплителните денградуси и 

изчислителната външна температура. Анализът е свързан е определяне на броя на 

обитателите, топлофизическите характеристики на отделните типове ограждащи 

елементи и дограма /подадени от строителните инженери/ съгласно Наредба № 

7/2009 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в 

сгради. В задълженията на инженера влиза моделното изследване на сградите чрез 

специализираната компютърна програма ЕАВ Software , както оценката на 

енергийните характеристики на конкретната сграда и определяне на нейния клас на 

енергопотребление. При необходимост /в зависимост от класа на енергопотребление/, 

инженерите предвиждат енергоспестяващи мерки, след чието изпълнение класа на 

енергопотребление следва да е по - висок. 

При изпълнение на задачата ще участва в изпълнението на следните дейности: 

- оглед на сградата; 
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- събиране и обработка на първична информация за функционирането на 

сградата и разходите за енергия за представителен предходен период от време, както 

и проверка за изпълнение на възможностите, предвидени в чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ; 

- анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението; 

- изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на 

енергопотребление; 

- огледи и измервания за събиране на подробна информация за 

енергопреобразуващите процеси и системи; 

- обработване и детайлизиран анализ на данните; 

- анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението; 

- определяне на енергийните характеристики на сградата и потенциала за 

тяхното подобряване; 

- изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

- остойностяване на мерките, определяне на годишния размер на 

енергоспестяването, подреждане на мерките по показател "срок на откупуване"; 

- формиране на пакети от мерки, определяне на годишния размер на 

енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки и технико-

икономическа оценка на пакетите от мерки; 

- анализ и оценка на количеството спестени емисии С02 в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

- изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването, 

енергиен сертификат; 

- Участва в представянето на доклада и резюмето за отразяване на резултатите 

от обследването пред Възложителя и издаването на енергийния сертификат. 

4: Предложение за организация на договорната комуникация, което да съдържа 

описание на управленската структура и начина на управление на 

комуникацията между както между експертите на изпълнителя, както и 

комуникацията между участника и възложителя. 

Организационна структура в 2 направления: 

• като способ за съчетаване и установяване на взаимовръзки между елементите 

на системата; 

• като устойчиво единство на елементите, на техните връзки и отношения, взети 

като цяло. 

В теорията, Организационната структура се разделя на следните основни 

видове: линейна; функционална; линейно-функционална (щабна); дивизионална - 

продуктова, потребителска, регионална; хибридна; проектна - чиста проектна и 

матрична. 

След анализ на изброените по-горе организационни структури, Дружеството е 

избрало предимствата на линейно-функционалната структура, тъй като същата в най-

пълна степен отговаря на изискванията за изпълнение на настоящата поръчка, 

посочени от Възложителя. 

При този тип Организационната структура: 

• Връзките са преки; 

• Управленското въздействие е еднопосочно; 

• Каналите за комуникация са силно скъсени, което намалява и времето за 

осъществяване на управленско въздействие; 

• Основен принцип е единоначалието; 

• Правата и задълженията на всяко звено са точно фиксирани; 

• Съществуват множество правила, норми на поведение, процедури и др., които 

помагат за точното определяне правата и задълженията на всеки; 
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• Бързо реагиране при проблем; 

• Силна специализация на мениджърския персонал, който насочва усилията си 

само в 1 област, възможност за непосредствен контрол; 

• По-ефективно използване на ресурсите, когато са съсредоточени в рамките на 

1 функция; 

• Всеки един от функционалните отдели сам разпределя ресурсите м/у 

подструктурните си звена и е заинтересован това да стане най-ефективно; 

• Възможност за икономия на мащаб /звена и отдели, персонал/; 

• По-добра координация на дейности по отдели; 

• Повишаване на конкурентоспособността; 

• Повишава се качеството на взетите решения, защото не се взема само от един 

ръководител, а се подготвя от кръг специалисти; 

• Улеснява се работата на линейните ръководители; 

• Голяма част от дейността се поема от специалисти. 

Организацията на човешките ресурси на Дружеството за изпълнение на настоящата 

поръчка следва правилата на избраната организационна структура и ще е съобразена 

със старта на работата по дейностите, с предложения линеен график за изпълнение, с 

изпреварващи срокове на видове дейности ако има такива, с елиминацията на всички 

потенциални рискове за проекта. 

Организацията на човешките ресурси на Дружеството е обвързана и с обхвата на 

дейностите описани в Методиката, както и със задълженията на Консултанта, които 

ще са вменени в Договора. 

Консултантът е изградил организационна структура, изразяваща общо връзките в 

проекта, както следва: 

• Ръководителят на екипа под пряко подчинение на Възложителя осъщестява 

връзките с останалите участници според дадените правомощия; 

• Останалите членове на екипа контактуват с останалите участници според 

дадените им правомощия; 

• При необходимост Ръководителят на екипа има правомощия да привлича и 

други експерти от общия списък на фирмата. 

Ще бъде създадена деловодна система, която ще регистрира всяка входяща и 

изходяща поща. Цялата кореспонденция ще се класифицира по подходящ начин. 

Кореспонденцията може да бъде във вид на писма, факсове, електронни съобщения. 

Когато е необходимо кореспонденцията на хартиен носител ще бъде сканирана за по-

лесно разпространение между страните. 

Ще бъде създадена деловодна система, която ще регистрира всяка входяща и 

изходяща поща. Цялата кореспонденция ще се класифицира по подходящ начин. 

Кореспонденцията може да бъде във вид на писма, факсове, електронни съобщения. 

Когато е необходимо кореспонденцията на хартиен носител ще бъде сканирана за по-

лесно разпространение между страните. 

За бързо решаване на евентуални възникнали въпроси Консултантът разчита по скоро 

на оперативното им решаване в работен порядък, отколкото на разменяне на 

кореспонденция.  

При изпълнението на проекта ще се разчита на постоянен контакт с Възложителя. По 

отношение на комуникацията се счита, че предлаганите седмични срещи между 

екипите на Възложителя и Консултанта също са от съществено значение. Въпреки че 

се разчита голяма част от проблемите да бъдат своевременно решавани в работен 

порядък, седмичните и месечни срещи са важни по отношение на обобщаването на 

информацията, колективното решаване на въпроси и избягването на допускане на 

грешки. Съставяните протоколи от работните месечни срещи ще бъдат изпращани на 
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всички участници за съгласуване. 

В графичен вид е представена организационната структура на участникът. 

 Представен е линеен график, в който са отразени периодите за изпълнение на 

съответните дейности. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

Във встъпителната част на описанието си участникът е представил предмета и 

обхвата на обществената поръчка съгласно техническото задание на възложителя, 

след което е описал предвижданията си за методите, които ще допринесат за 

качественото постигане на очакваните резултати, както и Механизъм за вътрешна 

координация в екипа за изпълнение. Представена е ресурсната обезпеченост, като са 

разписни конкретните задължения на предвидените експерти. 

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките 

ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка 

съдържа несъответствия/противоречия по отношение на етапите на изпълнение, 

видовете дейности и тяхната последователност съгласно техническото задание и 

приложенията към тях, по отношение на последователността и/или 

взаимозависимостта на процесите както следва: 

- Съгласно изискванията на възложителя участникът  следва да представи описание 

на дейностите в тяхната последователност и конкретни действия по изпълнение и 

индикативен план-график за изпълнение на поръчката. План-графикът трябва да 

представя сроковете за действие. Освен това „Организацията за изпълнение и план-

графикът следва да обосновават предложените срокове за изпълнение на 

отделните дейности в обхвата на поръчката съгласно клаузите на проекта на 

договор.“ В случая в описателната част са представени конкретни действия за 

изпълнение на дейностите, включени в предмета на настоящата поръчка, а в план-

графикът е представено времето за изпълнението им. Така предвидените срокове за 

изпълнение на дейност 2 и дейност 3 противоречат на техническото задание и 

проекта на договор, тъй като и двете ще се изпълняват паралелно в периода от 11-ти 

до 30-ти ден. Съгласно документацията за участие Възложителят не е предвидил 

възможност за паралелно изпълнение на дейностите, напротив на стр. 2 от 

техническото задание изрично е посочено, че „Започването на изпълнението на 

всяка дейност е обусловено от приемането на изпълнението на предходната“. В чл. 

5 от одобрения проект на договор също са разписани сроковете за изпълнение на 

отделните дейности и видно от същия изпълнението следва да е последователно, а не 

паралелно. Освен това възложителя ясно е разписал последователността на 

изпълнение на дейностите:  Дейност 1: Извършване на архитектурни заснемания; 

Дейност 2: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна 

ефективност и Дейност 3: Изготвяне на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, 

и съставяне на технически паспорти съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ. Започването на 

изпълнението на всяка дейност е обусловено от приемането на изпълнението на 
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предходната. Предвижданата от участника организация за изпълнение изключва 

възможността да се спази това изискване. 

Освен това план-графикът не отразява оферираните от участникът срокове за 

изпълнение в съответствие с проекта на договор. Видно от техническото 

предложение, участникът е оферирал срок за изпълнение на дейност 1 – 10 дни, за 

дейност 2 – 20 дни и за дейност 3 – 20 дни, т.е. общо мин. 50 дни, а графикът 

представя общ срок за изпълнение на всички дейности в рамките на 30 дни.  

Налице са и други несъответствия с изискванията на възложителя, като в 

предложението се съдържат предвиждания, които са неотносими към настоящата 

поръчка като например: 

При описанието на последователността и взаимообвързаността на предлаганите 

дейности, участникът е изложил предвижданията си първо за Дейност 1 - 

Архитектурно заснемане, като събраните данни ще бъдат предадени на възложителя 

в 3 /три/ екземпляра на хартиен и един на цифров носител, а изискването на 

възложителя /на стр. 15 от Техническото задание/ е за 5 /пет/ оригинални екземпляра. 

След което е описана Дейност 2 - Обследвания за енергийна ефективност на 

сградите, по отношение на тази дейност участникът очаква – „Конкретните 

количества, предмет на настоящата открита процедура и на сключения по нея 

договор, ще се определят от Възложителя в изпращаните до изпълнителя 

възлагателни писма, неразделна част от договора“. В техническото задание и 

документацията за настоящата обществена поръчка е определен нейния обхват, като 

и в проекта на договор не се предвижда възлагане на допълнителни количества или 

дейности чрез възлагателни писма. Напротив дейностите са ясно разписани като 

обхват, последователност на изпълнение и началният момент, от който започва да 

тече срока за изпълнение на всяка дейност. 

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  

да  отговаря  на  предварително  обявените  условия,  както  и  че  не  е изпълнил  

задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  обявените  

от възложителя  условия. При  констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността за допускане на офертата, тъй като тя не 

съдържа в себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 

 

 

 

 

2.4. 

 

„ЕФЕКТ 1” ЕООД  
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложениe, съдържащо: 
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Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие в съответствие с 

техническото  задание и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец 2 

съдържащо предвижданията на участника за предложената система за организацията 

и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на 

работите, предмет на обществената поръчка, Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, изготвени съгласно Образец 3, Декларация за срока 

на валидност на офертата, изготвени съгласно Oбразец 4 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвени 

съгласно Образец 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 

 Срок за извършване на архитектурните заснемания на многофамилните жилищни 

сгради в обхвата на обособената позиция: 5 /словом пет/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в обхвата на 

обособената позиция: 3 /словом три/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на техническите паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ на 

многофамилните жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 3 /словом 

три/ календарни дни. 

Кратко описание на предвижданията на участника за предложената система за 

организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка: 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

ДЕЙНОСТ 1 – ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЗАСНЕМАНИЯ 

Ще се извършат архитектурни заснемания на обектите, отразяващи съществуващото 

към момента на заснемането състояние на сградата. Отразяват се всички промени по 

фасадите и в разпределенията,  извършени по време на експлоатацията. Отразяват се 

размерите и видът на дограмата, разположена по външните ограждащи елементи – 

прозорци и врати. Отразяват се поставените от собствениците на жилища 

топлоизолации по фасадата – вида и дебелината им. Изготвят се коректни КСС-та, 

даващи реална картина на площите, които ще се отразят в следващите дейности. 

Чрез изготвеното архитектурно заснемане на сградите ще се постигне пълна 

информация за основните обемно-планировъчни и функционални показатели на 

съответната сграда – застроени площи и обеми, височина на етажите, брой на 

етажите, надстроявания, пристройки и корекции на застроените площи и обеми, 

включително остъклявания на тераси. 

Предаване на резултата от дейност 1 в общината - чертежи от извършеното 

архитектурно заснемане на четирите сгради. 

ДЕЙНОСТ 2 - ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация, в зависимост 

от конкретното състояние на ограждащите елементи и системите за осигуряване на 

микроклимат, има за предмет: 

1. Идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи – 

пълен опис на ограждащите елементи на сградите, схеми на всички видове стени, 

тавани и подове, състояние и вид на дограми, стени, подове и тавани, описание и 
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сравнение с нормативните коефициенти към   момента  на  въвеждане   в  действие  

на  сградата,   подобряване   или   влошаване  през изминалите години, в които 

сградата е експлоатирана; 

2.Описание и идентифициране на системите за осигуряване на 

микроклимата - отоплителни системи, котелно и нафтово стопанство; състояние на 

климатични системи (ако има   такива);   състояние   на   електрическите   инсталации   

-   силнотокови,   слаботокови, осветителни,   озвучителни,   звънчеви,   телефонни   и   

т.н.;   състояние   на   водопроводната инсталация и инсталацията за битово горещо 

водоснабдяване; 

3. Измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и 

определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия; 

4. Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност за 

ограждащите елементи на сградата - дограма, стени, подове и тавани; 

5. Технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната 

ефективност и на съотношението "разходи – ползи"; 

6. Подмяна на осветителните тела (в общите части на сградата) с такива с 

ниска консумация на енергия, и снабдяването им с индикатор за движение; 

препоръки за подмяна на съоръженията, консумиращи най-много енергия с 

енергоефективни; подобряване на регулирането на помпи и вентилатори и 

предвиждане на честотно регулиране; 

7. Оценка на спестените емисии CO2 в резултат на прилагането на мерки за 

повишаване на енергийната ефективност; 

8. Анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми 

източници за доказване на техническа възможност и икономическа целесъобразност; 

анализът на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници е 

част от оценката на показателите за годишен разход на енергия в сградата. 

Обследването за енергийна ефективност включва следните основни етапи и 

дейности: 

1. Подготвителен етап, който включва следните дейности - Оглед на 

сградата, с цел събиране и обработка на първична информация за функционирането 

на сградата и разходите за енергия за представителен предходен период от време, 

както и проверка за изпълнение на възможностите, предвидени в чл. 15, ал. 2 от ЗЕЕ. 

2. Етап на установяване на енергийните характеристики на сградата, който 

включва следните дейности: 

а) Анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението – Извършва се 

от всички експерти и включва посещение на обекта за оглед, намиране на 

информация, заснемане, измерване и установяване на: 

б) Изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на 

енергопотребление: 

След събиране на пълната информация за сградата/ите – консумацията на енергия и 

разходите за нея, съществуващото състояние на сградната обвивка и монтираните в 

нея инсталации и съоръжения се правят подробни енергийни баланси за всички 

съоръжения и за сградата като цяло. На базата на тези баланси се определят 

енергийните характерики на сградата за сегашното състояние.  

в) Огледи и измервания за събиране на подробна информация за 

енергопреобразуващите процеси и системи.  

г) Обработване и детайлизиран анализ на данните.  

д) Анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението.  

е) Определяне на енергийните характеристики на сградата и потенциала за 

тяхното подобряване.  
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3. Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност, който включва следните дейности: 

а)  Изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност 

б) Остойностяване на мерките, определяне на годишния размер на 

енергоспестяването, подреждане на мерките по показател "срок на откупуване" 

в) Формиране пакети от енергоспестяващи мерки и технико-икономическата им 

оценка 

г) Анализ и оценка на количеството спестени емисии CO2 в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност.  

4. Заключителен етап, който включва следните дейности: 

а) Изготвяне на доклад, резюме и сертификат за отразяване на резултатите от 

обследването; 

б) Предаване на резултата от дейност 2 в общината, включително и Приложение 

№ ЕО 1 с попълнени задължителни и съпътстващи видове работи.  

ДЕЙНОСТ 3 - ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

СГРАДАТА. 

Обследването ще послужи за: 

а) установяване на конструктивната устойчивост на сградата; 

б) даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация 

съобразно допустимите за финансиране дейности; 

в) изготвяне на технически паспорт на съответната сграда; 

г) даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други 

ремонтни дейности, необходими за правилното функциониране на сградата. 

 

1. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 

удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5 и ал. 2 от ЗУТ ще се 

изпълнява в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 

от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 

Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата ще се 

извършва по части на инвестиционния проект, както следва: 

Част „Архитектурна” – Ще бъде извършено описание на състоянието, ще се отразят 

необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график 

за изпълнение на неотложните мерки. Ще се дадат данни и характеристики на 

изпълнените дейности по поддържане, преустройство и реконструкция на строежа 

Част „Конструктивна” – установяване на носещата и сеизмичната устойчивост на 

конструкцията в момента на обследването. Прави се заснемане на носещите 

конструктивни елементи, заснемане на армировката в носещите елементи по 

диаметър и количество. Оценява се състоянието на конструкцията /при необходимост 

се извършват изчисления за установяване на носещата способност на даден елемент, 

който има отклонения или изменения, получени по време на експлоатация.  

Част „ВиК” – обследват се всички водопроводни и канализационни щрангове, 

отводняването на покрива, състоянието на противопожарните кранове и др. 

Установява се наличието на течове, деформирани тръби , фасонни части и арматура.  

Част „Ел. инсталации” – обследват се вътрешните силнотокови и слаботокови 

инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна 

инсталация и др. Обследва се състоянието на мълниезащитната инсталация. Правят 

се замервания за установяване на действителното състояние на изброените 

инсталации, включително на мълниезащитата. 

Част „ОВК” – обследват се отоплителната инсталация, ако има изградена такава, 
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състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция. Обследват се 

други топлоизточници и уреди за БГВ. Отразяват се извършените ремонтни работи 

по фасадите за частично полагане на топлоизолационна система – вид, размери и др.  

Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и инсталационните (ВиК, 

Електро- и ОВК) се извършава обследване на ограждащите конструкции и елементи 

на сградата и на използваните строителни продукти по отношение на защитата от 

шум на сградата. Извършва се сравнение с действащите норми по време на 

построяването на сградата и с действащите минимални изисквания за шумоизолиране 

на сградите. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите 

норми и за обосновка на избраните строителни продукти. 

2. Обхват на конструктивното обследване: 

1. Анализ на носещата конструкция на сградата – идентифициране на 

конструктивната система, идентифициране на типа на фундиране, анализиране 

на наличната информация относно хидрогеоложките условия на фундиране на 

обследвания обект, и др. 

2. Извършване на конструктивно заснемане/при необходимост/, технически 

оглед, визуално. Заснемането на наличната арматура в носещите 

конструктивни елементи се извършва с уреди, които използват 

безразрушителни методи. 

3. Събиране на информация чрез заснемане на общите геометрични размери на 

носещата конструкция – междуетажни височини, конструктивни междуосия, 

наличие на дилатационни фуги и др. 

4. Установяване на основните размери на напречните сечения на главните 

конструктивни те елементи от сградата и сравняване с тези от проекта по част 

„Конструкции“, ако има налична проектна документация. 

5. Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в 

конструкциите материали в главните елементи на конструкцията (бетон, 

армировка, стомана и др.). Извършва се с уреди, които използват 

безразрушителни методи. 

6. Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. При наличие на такива 

се извършва инструментално обследване и документиране на наличните 

дефекти, пукнатини и повреди в елементите на конструкцията на сградата, 

участъци с открита армировка, промени в структурата на бетона или 

стоманата, недопустими деформации и провисвания на отделни елементи и 

др., свързани с досегашния експлоатационен период. Установяване на 

състоянието на характерни дюбелни съединения - уплътняващ състав, наличие 

на корозия по носещите пръти, състояние на ел. заварките – параметри и 

обработка, брой и вид на носещите пръти в дадено дюбелно съединение.  

7. Конструктивна оценка на сградата 

7.1. Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на 

проектиране, използвани при първоначално проектиране на носещата конструкция на 

сградата и/или при извършване на промени или интервенции в конструкцията по 

време на досегашния период. 

7.2а.  Установяване на типа и значимостта на минали конструктивни повреди, 

включително и проведени ремонтни дейности. 

7.2б.  Установяване на извършвани преустройства в партерните етажи и засегнати 

ли са носещи конструктивни елементи. 

7.3.  Проверка на носещата способност и сеизмична осигуреност на ЕПЖС 

секцията и на характерни елементи на конструкцията при отчитане актуалните 

характеристики на вложените материали. 
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8. Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни 

препоръки за привеждането й в съответствие с изискванията на съвременните 

нормативни актове. 

9. Заключение за съотношението между действителната носеща способност и 

антисеизмична устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата й експлоатация. 

3. Изготвяне на доклад за резултатите от обследването за установяване на 

техническите характеристики на сградата 

Докладът включва: 

1. Отразяване на актуалното състояние на сградата – по части: архитектурна, 

конструктивна, електро, ВиК, ОВК, пожарна безопасност. 

2. Анализ на състоянието – по всички части. 

3. Реазултати от конструктивното обследване. 

4. Оценка на състоянието на сградата – по всички части за изпълнение на 

съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната 

осигуреност на строежа. 

5. Предписване на мерки за възстановяване на носещата и сеизмична устойчивост на 

обекта, както и за увеличаване на дълготрайността и устойчивостта на конструкцията 

и инсталациите на сградата. 

В случай, че обследването е установило изменения и повреди, настъпили по време на 

експлоатацията на сградата, и са предписани мерки, които са задължителни за 

възстановяване на нейната носеща и сеизмична устойчивост се извършва 

остойностяване размера на тези задължителни мерки, като се разграничават повреди, 

настъпили по време на експлоатацията на сградата и повреди, в следствие от 

нерегламентирана намеса от страна на собственици на сградата, които са оказали 

влияние върху конструктивната устойчивост на сградата.  

4. Изготвяне на технически паспорт 

Техническият паспорт на съществуваща жилищна сграда се извършва след проведено 

обследване за установяване на техническите й характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и включва: 

• съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) 

стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. тези, 

свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, в т. ч. оценка за 

сеизмичната осигуреност на строежа; 

• установяване на действителните технически характеристики на строежа по 

разделите на част А от техническия паспорт; 

• анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на 

съответствието им с нормативните стойности, определени в т. 2.1.1; 

• разработване на мерки; 

• съставяне на доклад за резултатите от обследването. 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

Дейност 1 – Архитектурно заснемане – дейността започва от датата на подписване 

на договора. При заснемането и изготвянето на документацията ще анализираме и 

отразим следните обстоятелства: 

1. Поставена топлинна изолация с недостатъчна дебелина  

2. Поставена топлинна изолация с достатъчна дебелина  

3. Подменена дограма от стар тип – дървена слепена, метална, стара PVC  

4. Подменена дограма от нов тип – дървена със стъклопакет, алуминиева с прекъснат 

термомост, PVC  

5. Остъклени балкони без поставена топлинна изолация с дограми от стар тип  

6. Остъклени балкони без поставена топлинна изолация с дограми от нов тип  
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7. Остъклени балкони с поставена топлинна изолация с недостатъчна дебелина с 

дограми от стар тип  

8. Остъклени балкони с поставена топлинна изолация с недостатъчна дебелина с 

дограми от нов тип  

9. Остъклени балкони с поставена топлинна изолация с достатъчна дебелина с 

дограми от стар тип  

10. Остъклени балкони с поставена топлинна изолация с достатъчна дебелина с 

дограми от нов тип  

11. Общи части без поставена топлинна изолация  

12. Общи части с поставена топлинна изолация с недостатъчна дебелина  

13. Общи части с поставена топлинна изолация с достатъчна дебелина  

14. Общи части със сменени дограми от стар тип  

15. Общи части със сменени дограми от нов тип  

16. Покрив с поставена топлинна и хидроизолация с недостатъчна дебелина  

17. Покрив с поставена топлинна и хидроизолация с достатъчна дебелина 

18. Желание на собствениците за усвояване на тераси. 

На тази база ще се изчертае сградата, ще се изготви спецификация на дограмите, след 

което ще се пристъпи към разпечатване, окомплектоване и предаване на резултатите 

от дейността.  

Дейност 2 - Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на 

необходимите ЕСМ – дейността започва тече от датата подписване на приемо-

предавателния протокол съгласно чл.20, ал.2 от Договора за приемане на 

изпълнението на извършените архитектурни заснемания. 

При изготвяне на Енергийното обследване ще спазваме следната последователност: 

1). Въведение 

2). Анализ на състоянието:  

-   Климатични данни за района и ориентация на сградата;  

- Описание на сградата - Данни за обекта, Ситуационно разположение, 

Конструктивно описание, ВиК инсталация, Ел инсталация, Топлоснабдяване, Режим 

на обитаване;  

-  Описание на ограждащите елементи - Външни стени, Външни дограми, Подове, 

Покриви;  

- Енергоснабдяване и консуматори - Отопление, Вентилация, Охлаждане, Битово 

горещо водоснабдяване, Осветление, Разни уреди, влияещи на баланса, Разни уреди, 

невлияещи на баланса; 

3). Изчисляване коефициентите на топлопреминаване - Външни стени, Външни 

дограми, Подове, Покриви, Еталон към годината на построяване, Еталон към 

момента на обследване; 

4). Енергоснабдяване и консуматори - Енергиен микс на отопление, КПД на 

топлоснабдяването за отопление, Разход на смесена вода за битови нужди, КПД на 

топлоснабдяването за БГВ; 

5). Анализ на енергопотреблението - Фактури за гориво, електрическа енергия и вода, 

Енергопотребление по месеци, Разпределение на потреблението, Корелации на 

потреблението, Референтен разход; 

6). Моделно изследване на сградата - Съставяне на модел на сградата, Калибриране 

на модела, Изваждане на екрани за доклада; 

7). Идентифициране на Енергоспестяващи мерки (ЕСМ) – съгласно допустимите 

дейности по програмата,  Симулиране на енергоспестяващите мерки, Екологична 

оценка на мерките, Технико-икономическа оценка на мерките; 

8). Определяне на енергийния клас на сградата - Съставяне Резюме към доклада, 
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Съставяне на Сертификат за енергийни характеристики, Съставяне на Доклада; 

9). Съставяне на Декларация за липса на обстоятелства по чл.23 ал.4 от ЗЕЕ – 

Приложение 5 от Наредба № 16-1594 от 13.11.2013г.; 

10). Съставяне на Протокол по чл. 19 от Наредба № 16-1594 – Приложение 4; 

11). Окомплектоване, генериране на .pdf файлове, разпечатване, съгласуване и 

предаване на резултатите от дейността. 

Дейност 3 - Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ 

и на технически паспорт - дейността започва тече от датата подписване на приемо-

предавателния протокол съгласно чл.20, ал.2 от Договора за приемане на 

изпълнението на извършените енергийни обследвания. 

Техническият паспорт на съществуваща жилищна сграда се извършва след проведено 

обследване за установяване на техническите й характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и включва: 

• съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) 

стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. тези, 

свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, в т. ч. оценка за 

сеизмичната осигуреност на строежа; 

• установяване на действителните технически характеристики на строежа по 

разделите на част А от техническия паспорт; 

• анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на 

съответствието им с нормативните стойности; 

• разработване на мерки; 

• съставяне на доклад за резултатите от обследването. 

Обследването за установяване на техническите характеристики ще включва: 

1). Част Архитектура 

- Описание на състоянието 

- Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и 

график за изпълнение на неотложните мерки 

- Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и 

реконструкция на строежа 

- Определяне на срокове за извършване на основни ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

- Определяне на срокове за извършване на текущи ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

- Определяне на срокове за извършване на технически прегледи по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

2). Част Конструктивна 

- Описание на състоянието и мерки за привеждане към действащите норми:  

- Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата 

конструкция на сградата 

- Извършване на конструктивно заснемане /при необходимост/, технически оглед, 

визуално 

- Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата 

конструкция 

- Установяване на основните размери на напречните сечения на главните 

конструктивни елементи от сградата и сравняване с тези от проекта по част 

Конструкции 

- Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в 

конструкциите материали в главните елементи на конструкцията 
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 - Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. При наличие на такива се 

извършва инструментално обследване и документиране на наличните дефекти 

-  Конструктивна оценка на сградата 

- Обобщаване резултатите от конструктивната оценка на сградата и основни 

препоръки за привеждането й в съответствие с изискванията на съвременните 

нормативни актове 

- Заключение за съотношението между действителната носеща способност и 

антисеизмична устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата експлоатация 

- Предписване на необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на 

строежа и график за изпълнение на неотложните мерки 

- Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и 

реконструкция на строежа 

- Определяне на срокове за извършване на основни ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

- Определяне на срокове за извършване на текущи ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

- Определяне на срокове за извършване на технически прегледи по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

3). Част ОВК 

- Заснемане на съществуващото състояние 

- Описание на състоянието и мерки за привеждане към действащите норми 

- Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и 

график за изпълнение на неотложните мерки 

- Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и 

реконструкция на строежа 

- Определяне на срокове за извършване на основни ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

- Определяне на срокове за извършване на текущи ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

- Определяне на срокове за извършване на технически прегледи по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

4). Част ВиК 

- Заснемане на съществуващото състояние 

- Описание на състоянието  

- Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и 

график за изпълнение на неотложните мерки 

- Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и 

реконструкция на строежа 

- Определяне на срокове за извършване на основни ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

- Определяне на срокове за извършване на текущи ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

- Определяне на срокове за извършване на технически прегледи по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

5). Част ЕЛ 

- Заснемане на съществуващото състояние 

- Описание на състоянието и мерки за привеждане към действащите норми 

- Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и 

график за изпълнение на неотложните мерки 

- Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и 
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реконструкция на строежа 

- Определяне на срокове за извършване на основни ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

- Определяне на срокове за извършване на текущи ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

- Определяне на срокове за извършване на технически прегледи по отделните 

конструкции и елементи на строежа 

Техническият паспорт ще структурираме по следния начин: 

Част А – Основни характеристики на строежа: Идентификационни данни и 

параметри, Основни обемнопланировъчни и функционални показатели, Основни 

технически характеристики, Сертификати, Данни за собственика и за лицата, 

съставили техническия паспорт 

Част Б – Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти: 

Резултати от извършени обследвания, Необходими мерки за поддържане на 

безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки, 

Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и 

реконструкция на строежа, Срокове за извършване на основни ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа, Срокове за извършване на текущи ремонти по 

отделните конструкции и елементи на строежа, Срокове за извършване на технически 

прегледи по отделните конструкции и елементи на строежа 

Част В – Указания и инструкции за безопасна експлоатация: Съхраняване целостта на 

строителната конструкция, Недопускане на нерегламентирана промяна на 

предназначението на строежа, Спазване правилата и нормите за пожарна 

безопасност, здраве, защита от шум и опазване на околната среда, Нормална 

експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и системите, 

Поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, на 

подвижните платформи, на подемниците и др., Правилна експлоатация и поддържане 

на съоръженията с повишена опасност 

Окомплектоване, генериране на .pdf файлове, разпечатване, съгласуване с КТК и 

предаване на резултатите от дейността. 

ОРГАНИЗАЦОННА СТРУКТУРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И 

СРОКОВЕТЕ 

Изградената организационна структура е представена на схема, създадена е 

конкретно за настоящата обществена поръчка, за да покрие специфичните 

изисквания на Възложителя относно качеството и сроковете за изпълнение на 

основните дейности. 

Ръководителят на екипа - Управител на „Ефект 1“ ЕООД – Осъществява 

комуникация с Възложителя и ЕС, разпределя задачите, мобилизация на експертите, 

текущ ежедневен контрол по изпълнението на дейностите, съгласуване на 

резултатите и други организационни дейности. 

В помощ на екипа за изпълнение на поръчката е предвиден и помощен персонал – 2 

броя технически изпълнители, които ще участват в работа на терен, изчертаването, 

разпечатването, генериране на .pdf файловете, окомплектоването на документацията. 

Предлага се следния екип за изпълнение на поръчката: 

Експерти  Име 

Проектант по част Архитектура арх. Росица Владимирова 

Проектант по част ВиК инж. Гергана Светиева 

Проектант по част Електро инж. Бисер Желязков 

Проектант по част ОВК инж. Стефка Гамизова 

Проектант по част Конструкции инж. Стефан Кирлиев 
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Технически контрол по част Конструкции инж. Катя Матеева 

Ръководител на екипа - Управител на „Ефект 1“ ЕООД - 

Комуникация с Възложителя и ЕС, Разпределение на 

задачите, Мобилизация на експертите, Текущ контрол по 

изпълнението, Съгласуване 

Елка Тасева 

Предложеният екип притежава следните компетентности: - Професионална 

квалификация и опит; Забележителен опит в проектирането и обследването на 

сгради;Опит в анализ по проекти, предпроектни проучвания за проекти за 

инвестиционни проекти и проекти за жилищна и образователна инфраструктура; 

Забележителни технически и икономически аналитични умения за разработването на 

Дейностите, определени от Възложителя. 

В рамките на екипа ще бъде поддържан непрекъснат информационен обмен 

посредством всички утвърдени комуникационни средства – интернет и телефонна 

връзка, устна комуникация. 

Предвижда се наемането на временен офис на територията на гр. Смолян, вкл. 

техническо оборудване и превозни средства, които способстват за гъвкавост и 

навременност на предприеманите действия по изпълнение на Договора. 
Изготвянето на архитектурното заснемане на сградите и изработването на 

документацията има за цел установяване на точните геометрични характеристики на 

сградите и актуалното състояние на външните ограждащи елементи. 

Отговорните за енергийното обследване експерти са високо квалифицирани 

експерти, преминали курс на обучение за обследване за енергийна ефективност, 

притежаващи съответните сертификати и лицензиран софтуер. 

Необходимите проектни части при изготвяне на техническият паспорт и 

техническото обследване, са дефинирани в изискванията на Възложителя по 

настоящата обществена поръчка и Наредба №5 за техническите паспорти на 

строежите. По всяка проектна част е определен компетентен проектант с пълна 

проектантска правоспособност, релевантна на частта от техническия паспорт, за 

която е ангажиран. Освен проектантите, към екипа за съставяне на техническите 

паспорти, е ангажирано и лице по чл. 142 ал. 10 от ЗУТ (технически контрол по част 

Конструкции). 

Чрез изградената вътрешнофирмена система на работа и организация на експертите 

се постигат следните резултати, осигуряващи качественото изпълнение на поръчката:  

- Споделяне в реално време на информация и документи, независимо къде се 

намират отделните членове на екипа – интернет и телефонна връзка, устна 

комуникация. 

- Осигуряване на прозрачна работна среда, както за екипа, така и за 

контрагентите, чрез ясно поставени задачи, срокове, приоритети и критерии за 

тяхното изпълнение. 

- Контролиране на изпълнението, разпределяне на задачите, проследяване на 

сроковете, архивиране на дейностите по проекта, изпълнението и резултатите с цел 

по-ефективно сътрудничество и по-надежден контрол. 

- Проследяване, отчитане и оценяване на всяко изпълнение.  

- Функции за гъвкаво управление на проектите с цел по-бърза и адаптивна 

реакция на външни фактори и динамични организационни промени.  

За постигането на мисията и целите на фирмата създаването на ефективно действаща 

система за вътрешен контрол е от изключително значение, а именно: 

- Във фирмата е формирана ефективна контролна среда; 

- Информацията и комуникацията (хоризонтална и вертикална) са съществен 

компонент на вътрешния контрол;  
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- Мониторингът обезпечава факта, че системата за вътрешен контрол 

функционира според очакванията; 

- Управлението на риска е свързано с идентифицирането, оценяването и 

контролирането на потенциалните събития или ситуации, които могат да повлияят 

негативно върху постигането на целите на фирмата. 

Ефективната координация и взаимодействие между Възложителя и екипа за 

изпълнение е ключов фактор за успешното изпълнение на настоящата обществена 

поръчка. Комуникациите на ръководно ниво ще се осъществяват посредством 

упълномощените за целта лица съответно от всяка една от страните.  

Предвижда се провеждане на работни срещи, редовни ежедневни срещи и 

извънредни такива по необходимост, включително и с представители на етажната 

собственост на сградите, официална и неофициална кореспонденция.  

Разпределение на задачите за изпълнение, експертите и ролите: 

Участникът е представил в табличен вид разпределение на експертите, като за вдяка 

дейност и поддейност, включена в нея е посочено – описание на дейността, 

отговорник, за който е посочено име и фамилия и ролята му в екипа. 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО И СРОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРА 

Основните моменти при изпълнение на дейностите са свързани с оптимизиране на 

координацията на работата и добрата организация на екипа, а именно: 

- С цел минимална ангажираност по време на изпълнението ще се подпомага и 

комуникира активно с контролиращите органи от страна на възложителя; 

- Отчитайки комплексността на дейностите ще се осъществява координация и 

взаимодействие с всички останали участници в процеса – основно с живущите 

в сградите, в т.ч. и с председателите на ЕС; 

След анализ и оценка са идентифицирани възможни проблеми, за които се 

предвиждат следните мерки за предотвратяването / преодоляването им: 

Проблеми с висока степен на значимост: 

1. При невъзможност за установяване на действителното състояние на основни 

елементи на сградата  - ще се привлекат допълнителни специалисти. 

2. При забавяне на първична информация за енергопотреблението за три години, 

необходима за енергийното обследване - ще се поиска съдействие от възложителя, а 

от живущите ще  се изиска допълнителна справка за платените фактури за ел. енергия 

по партиди.  

Проблеми с ниска степен на значимост: 

1. Организационни проблеми – ръководителят на екипа ще осъществява ежедневен 

контрол и комуникация с членовете на екипа, ще проследява напредъка и ще 

изчиства противоречията. 

2. Пропуски при огледите, специфични за отделните дейности – хоризонтален и 

вертикален контрол от страна на всички членове на екипа и ръководителя, екипно 

сътрудничество, двусменен режим на работа. 

3. Настъпване на непредвидени обстоятелства – ще се предприемат адекватни мерки, 

в зависимост от настъпилото обстоятелство. 

4. Лоша комуникация с някои собственици на апартаменти, неосигуряване на достъп 

до жилищата, отсъстващи собственици - За избягване на такъв вид негативен 

сценарий способства богатия опит на екипа в работата в мултикултурна среда. Ще се 

информират с обявления и графици живущите за посещенията. Индивидуални 

разговори с най-недоверчивите и предубедени собственици на апартаменти. 

Съдействие от страна на председателите на ЕС. 

5. Некачествено изпълнение - разполагаемост с добре обучени и квалифицирани 
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експерти. Стриктно се следи всички предписвани мерки да отговарят на изискванията 

на нормативната уредба и стандарти за качество. 

Проблеми с нищожна степен на значимост: 

1. Непълно архитектурно заснемане на промените, извършени от собствениците на 

жилища – членовете на екипа, отговорни за изпълнението на дейност 1 са с 

дългогодишен опит, квалификация и установен синхрон в изпълнението на подобни 

обекти. Ежедневна комуникация и отчитане на напредъка. 

2. Неефективна комуникация между всички заинтересовани участници в процеса – 

изпълнител, възложител, сдружения на собствениците – ще се осъществи 

предварителен контакт и ще се маркират основните изисквания за успешното 

изпълнение на договора. 

3. Промени в нормативната уредба - активна комуникация и гъвкавост при вземане на 

решения, вътрешнофирмена организация и контрол. 

При изпълнение на договора ще се спазва следната нормативна база: 

Обследването за установяване на техническите характеристики на сградите и 

Обследването за енергийна ефективност ще се извършат на база на европейското и 

националното законодателство както следва:  

- на Европейския съюз Директива 2010/31/ЕС, Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници, Директива 2006/32/ЕО за 

ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни 

услуги, отменена от нова Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност, 

Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. 

за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни 

продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО. 

- Националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния 

сектор включва: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната стандартизация 

и др. Законовите и подзаконовите нормативни актове, които определят техническото 

равнище на енергопотребление в сградите и създават правната и техническата основа 

за изпълнение на изискванията за енергийна ефективност при планиране, 

проектиране, обследване и сертифициране на сградите, се прилагат съгласувано и са 

както следва: 

На основание на ЗУТ: 

- Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и 

икономия на енергия в сгради; 

- Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 

- Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на 

хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения. 

На основание на ЗЕЕ: 

- НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 

- НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия 

и енергийните характеристики на сградите; 

- Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на 

проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните 

инсталации по    чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната 

ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях. 

На основание на ЗЕ: 

- Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 

изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

пренос и разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното 
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прилагане. 

На основание на ЗТИП: 

- Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане 

на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 

от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.  

ИНДИКАТИВЕН ЛИНЕЕН ПЛАН – ГРАФИК  

Представения план-график, включва всички дейности и поддейности в обхвата на 

поръчката с посочване на конкретния период  за изпълнение за всяка от тях. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени 

от възложителя. 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени 

от възложителя. 

В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация 

на екипа участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета 

на поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и 

стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложените от 

него срокове. Участникът предвижда в тази връзка изпълнението на всеки един 

процес в неговата цялост и спазване на последователността, което от своя страна да 

доведе до безпроблемно изпълнение на услугата. В техническото предложение 

участникът е предложил организация за изпълнение на поръчката, обхващаща всички 

дейности и поддейности в нейния обхват, в съответствие с обхвата на поръчката и 

заложените цели и резултати. Дейностите по изпълнение са представени в тяхната 

последователност и начин за изпълнение. Описан е процесът по изпълнение на всяка 

дефинирана от възложителя дейност, включително последователност, етапи, 

дейности и поддейности, които включва всяка основна дейност в тяхната 

последователност и взаимна обусловеност, разграничени, както следва: - ДЕЙНОСТ 

1: Извършване на архитектурни заснемания. Чрез изготвеното архитектурно 

заснемане на сградите ще се постигне пълна информация за основните обемно-

планировъчни и функционални показатели на съответната сграда – застроени площи 

и обеми, височина на етажите, брой на етажите, надстроявания, пристройки и 

корекции на застроените площи и обеми, включително остъклявания на тераси. 

ДЕЙНОСТ 2: Детайлни обследвания за енергийна ефективност, която включва 

следните основни етапи и дейности: - Подготвителен етап; Етап на установяване на 

енергийните характеристики на сградата; Етап на разработване на мерки за 

повишаване на енергийната ефективност и Заключителен етап, като в рамките на 

всеки етап са описани дейностите, които той включва. ДЕЙНОСТ 3: Технически 

паспорт. Техническо обследване за установяване на техническите характеристики на 

сградата. Обследването ще послужи за: - установяване на конструктивната 

устойчивост на сградата; даване на предписания и препоръки за изготвяне на 

техническа документация съобразно допустимите за финансиране дейности; 

изготвяне на технически паспорт на съответната сграда; даване на предписания и 

определяне на график за изпълнението на други ремонтни дейности, необходими за 

правилното функциониране на сградата. Представен е обхвата на дейностите по: -  
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обследване за установяване на техническите характеристики на сградата по части, 

Обхват на конструктивното обследване; Изготвяне на доклад за резултатите от 

обследването за установяване на техническите характеристики на сградата и 

Изготвяне на технически паспорт. Предвижданията на участника не се свеждат 

единствено до посочване на обхвата на дейностите, съгласно техническото задание 

на възложителя, а е налице представяне на визията на участника за изпълнение на 

дейностите, представена е методология за изпълнение на поръчката, като е изложен 

начинът на изпълнение на предмета на обществената поръчка, последователността, 

обхвата на дейностите, които ще се изпълняват в рамките на всеки етап, конкретния 

експерт ангажиран с изпълнението й и ролята му в екипа, както и съдържането на 

съответния документ, изготвен в рамките на съответната дейност, като същото 

представяне е онагледено и в План-графика за изпълнение на поръчката. 

Представената методология за осъществяване предмета на поръчката  е съобразена с 

нейния характер и сложност, включва всички процеси, съставящи отделните 

дейности, представена е последователността и взаимната обусловеност на процесите, 

включително дейностите по предаване/съгласуване и съответно приемане на 

основните дейности, в съответствие с одобрения проект на договор.  

Участникът е представил организацията на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, обвързани с конкретния подход за изпълнение на 

услугите. Разпределението на задачите и отговорностите между експертите е 

онагледено в табличен вид, като за всяка дейност и за всеки процес, включен в него 

поименно е посочен отговорния експерт и ролята му в екипа. Представена е 

организацията и управлението на човешките ресурси. Организационната структура 

на участника е представена в схема, с посочване на взаимовръзки и подчиненост в 

екипа. Предвидено е Ръководителят на екипа да осъществява комуникация с 

Възложителя и ЕС, да разпределя задачите, да отговаря за мобилизация на 

експертите, да осъществява текущ ежедневен контрол по изпълнението на 

дейностите, съгласуване на резултатите и други организационни дейности. 

Представени са експертите – поименно и по специалности, в помощ на екипа за 

изпълнение на поръчката е предвиден и помощен персонал – 2 броя технически 

изпълнители, които ще участват в работа на терен, разпечатването, генериране на 

файловете, окомплектоването на документацията и др. Предвижданията на участника 

за организацията и управлението на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението 

на работите, предмет на обществената поръчка е в съответствие с етапите на 

изпълнение, видовете дейности и тяхната последователност съгласно техническото 

задание и приложенията към тях, по отношение на последователността и/или 

взаимозависимостта на процесите.   

Предложени са мерки за осигуряване на сроковете и качеството включващи 

предвиждания за: -  Поддържане на непрекъснат информационен обмен посредством 

всички утвърдени комуникационни средства – интернет и телефонна връзка, устна 

комуникация; Наемане на временен офис на територията на гр. Смолян, 

разполагаемост с лицензиран софтуер, техническо оборудване и превозни средства, 

които способстват за гъвкавост и навременност на предприеманите действия по 

изпълнение на Договора; Изградена вътрешнофирмена система на работа и 

организация на експертите за постигане на следните резултати: -Споделяне в реално 

време на информация и документи, независимо къде се намират отделните членове 

на екипа – интернет и телефонна връзка, устна комуникация; -Осигуряване на 
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прозрачна работна среда, както за екипа, така и за контрагентите, чрез ясно 

поставени задачи, срокове, приоритети и критерии за тяхното изпълнение; -

Контролиране на изпълнението, разпределяне на задачите, проследяване на 

сроковете, архивиране на дейностите по проекта, изпълнението и резултатите с цел 

по-ефективно сътрудничество и по-надежден контрол; -Проследяване, отчитане и 

оценяване на всяко изпълнение; -Функции за гъвкаво управление на проектите с цел 

по-бърза и адаптивна реакция на външни фактори и динамични организационни 

промени. За качествено и срочно изпълнение на услугата се разчита и на ефективно 

действаща система за вътрешен контрол, включително: - формираната ефективна 

контролна среда,  мониторинг и управление на риска. Ефективната координация и 

взаимодействие между Възложителя и екипа за изпълнение е отчетено като ключов 

фактор за успешното изпълнение на настоящата обществена поръчка. Предвидено е 

комуникациите на ръководно ниво да се осъществяват посредством упълномощените 

за целта лица съответно от всяка една от страните. Предвидено е да се провеждат 

работни срещи, редовни ежедневни срещи и извънредни такива по необходимост, 

включително и с представители на етажната собственост на сградите, официална и 

неофициална кореспонденция. Участникът е идентифицирал и възможни проблеми с 

различна степен на значимост, за които е предложил и съответни мерки за 

предотвратяването / преодоляването им.  

Освен че участникът е представил описание на дейностите в тяхната 

последователност и конкретни действия по изпълнение, приложен е и план-график за 

изпълнение на поръчката, който представя сроковете за действие. Предложената 

Организация за изпълнение и план-графикът обосновават предложените срокове за 

изпълнение на отделните дейности в обхвата на поръчката съгласно клаузите на 

проекта на договор. Предвид гореизложеното комисията счита, че Предвижданата от 

участника организация за изпълнение, включително предложеното разпределение на 

ресурсите и разпределението на задачите и отговорностите на отделните експерти, 

съгласно планираните дейности са приложими за конкретната услуга – предмет на 

поръчката, предвид нейните характеристики и особености, което дава разумно ниво 

на увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане на целените 

резултати в оферираните срокове. Участникът е представил и предвижданията си за 

качествено и срочно изпълнение на предмета на поръчката. Методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената поръчка.  

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето 

му. На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и 

организация за изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на 

възложителя съгласно техническото задание и проекта на договор, комисията 

формира заключение, че е предложено ниво на изпълнение в съответствие с 

изискванията на възложителя, което дава разумно ниво на увереност за наличието на 

ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Посочените обстоятелства обуславят редовност на офертата, в съответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът е представил оферта, която  

отговаря  на  предварително  обявените  условия  на  възложителя,  както  и  че  е 
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изпълнил  задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  

обявените  от възложителя  условия. При  констатираното следва техническото 

предложение на участника да се допускане до етап оценка на техническото 

предложение, тъй като техническото предложение съдържа в себе си гаранции за 

изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 

 

 

 

 

2.5. 

 

„СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ЕООД 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложениe, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие в съответствие с 

техническото  задание и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец 2 

съдържащо предвижданията на участника за предложената система за организацията 

и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на 

работите, предмет на обществената поръчка, Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, изготвени съгласно Образец 3, Декларация за срока 

на валидност на офертата, изготвени съгласно Oбразец 4 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвени 

съгласно Образец 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 

 Срок за извършване на архитектурните заснемания на многофамилните жилищни 

сгради в обхвата на обособената позиция: 8 /словом осем/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в обхвата на 

обособената позиция: 4 /словом четири/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на техническите паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ на 

многофамилните жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 4 /словом 

четири/ календарни дни. 

Кратко описание на предвижданията на участника за предложената система за 

организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка: 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Дейност 1: Изготвяне на архитектурно заснемане  

В изпълнение на Дейност 1 ще се извърши: 

 Архитектурно заснемане 

 Геодезическо заснемане на характерни коти, височини и точки 
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 При липса на първична техническа документация ще се изработи екзекутивно 

заснемане по части, в обем и точност, достатъчни за изготвяне на технически 

паспорт на сградата, като възстановената документация ще послужи за 

последващо изработване на техническата документация за нуждите на 

обновяването, както и при обследване за енергийна ефективност на обекта. 

Дейност 2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна 

ефективност. 

В обхвата на тази дейност ще се извърши обследване за енергийна ефективност на 

жилищния блок и ще се предпишат необходимите мерки за постигане на 

нормативните стандарти за енергийна ефективност. 

Обследването за енергийна ефективност в обхвата на настоящата обществена 

поръчка ще се извърши по реда, правилата и процедурите, регламентирани от 

законодателството в Република България: ЗЕЕ и подзаконовите нормативни актове за 

неговото прилагане. 

С обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация - ще се установи 

нивото на потребление на енергия, ще се определят се специфичните възможности за 

намаляване на потребената енергия и ще се препоръчват мерки за повишаване 

енергийната ефективност на обекта. 

Сертификатът за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, удостоверява 

енергийните характеристики на сградата, актуалното потребление на енергия и 

съответствието му със скалата на класовете на енергопотребление. Оценката на 

енергийните спестявания има за цел доказване на енергийни спестявания вследствие 

изпълнение на отделна мярка или на група мерки за повишаване на енергийната 

ефективност. 

Обследването за енергийна ефективност на проектната сграда, в зависимост от 

конкретното състояние на ограждащите елементи и системите за осигуряване на 

микроклимат, има за предмет: 

1. Идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи - пълен опис на 

ограждащите елементи на сградата, схеми на всички видове стени, тавани и подове, 

състояние и вид на дограми, стени, подове и тавани, описание и сравнение с 

нормативните коефициенти към момента на въвеждане в действие на сградата, 

подобряване или влошаване през изминалите години, в които сградата е 

експлоатирана; 

2.Описание и идентифициране на системите за осигуряване на микроклимата – 

отоплителни системи, котелно и нафтово стопанство; състояние на климатични 

системи (ако има такива); състояние на електрическите инсталации - силнотокови, 

слаботокови, осветителни, озвучителни, звънчеви, телефонни и т.н.; състояние на 

водопроводната инсталация и инсталацията за битово горещо водоснабдяване; 

3. Измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и 

определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия; 

4. Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност за 

ограждащите елементи на сградата - дограма, стени, подове и тавани; 

5. Технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната 

ефективност и на съотношението "разходи - ползи"; 

6. Подмяна на осветителните тела с такива с ниска консумация на енергия, и 

снабдяването им с индикатор за движение; препоръки за подмяна на съоръженията, 

консумиращи най-много енергия с енергоефективни; подобряване на регулирането на 

помпи и вентилатори и предвиждане на честотно регулиране; 

7. Оценка на спестените емисии С02 в резултат на прилагането на мерки за 
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повишаване на енергийната ефективност; 

8. Анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми 

източници за доказване на техническа възможност и икономическа целесъобразност. 

Анализът на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници е 

част от оценката на показателите за годишен разход на енергия в сградата. 

Дейност 3: Изготвяне на обследване за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5 и ал. 2 от ЗУТ и 

изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ6. 

В изпълнение на дейност 3: 

 ще се установи конструктивната устойчивост на сградата; 

 ще се дадат предписания и препоръки за изготвяне на техническа 

документация съобразно допустимите за финансиране дейности; 

 ще се изготви технически паспорт на сградата; 

 ще се изготвят предписания, за изпълнението на други ремонтни дейности, 

които не са допустими за получаване на финансова помощ, но изпълнението 

на които е необходимо за правилното функциониране на сградата; 

Нормативна рамка на поръчката: - Посочени са нормативните актове, които ще се 

спазват при изпълнение на поръчката. 

Ще се вземе под предвид, че нормативната уредба търпи изменения и динамично се 

хармонизира с европейското право. Предвид това нейното проследяване, познаване и 

правилно прилагане се превръща в ключов фактор за безпрепятствено реализиране на 

програми и проекти. Националното законодателство в областта на енергийната 

ефективност в сградния сектор включва и: Законовите и подзаконовите нормативни 

актове постоянно се хармонизират с правото на Европейския съюз Директива 

2010/31/ЕС, Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници, Директива 2006/32/ЕО за ефективността при крайното 

потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги, отменена от нова 

Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност, Регламент (ЕС) № 305/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на 

хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за 

отмяна на Директива 89/Ю6/ЕИО, Директивите от „Нов подход” и стандартите от 

приложното им поле, както и технически норми, методи и принципи на добрите 

европейски практики. 

Минималните изисквания при планиране, проектиране, изпълнение и поддържане на 

сградите по отношение на енергийните им характеристики са следните: 

- да не представляват заплаха за хигиената и здравето на обитателите, да 

спомагат за опазване на околната среда; 

- да осигуряват параметрите на микроклимата, нормите за топлинен комфорт, 

осветеност, качество на въздуха, влага и шум; 

- отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са 

проектирани и изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатацията 

количество енергия да е минимално; 

- да са защитени със съответстваща на тяхното предназначение, 

местоположение и климатични условия топлинна и шумоизолация, както и от 

неприемливи въздействия от вибрации; 

- да са енергоефективни в целият си жизнен цикъл, като разходват възможно 

най-малко енергия по време на тяхната експлоатация; 

- да са съобразени с възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и 

на енергията от други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо и 

икономически целесъобразно; 
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При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се 

предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които 

осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в 

приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета 

от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара 

на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/Ю6/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, 

както следва: 

носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на 

строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични 

натоварвания; безопасност при пожар; 

- хигиена, опазване на здравето и живота на хората; 

- безопасна експлоатация; 

- защита от шум и опазване на околната среда; 

енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение; 

Допустимите дейности за финансиране за всяка многофамилна жилищна сграда 

• дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в 

зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на жилищната 

сграда, които са предписани като задължителни за сградата в техническото 

обследване; 
• обновяване на общите части на многофамилната жилищна сграда (ремонт на 

покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.); 

• изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като 

задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност: 

 По външните сградни ограждащи елементи: 

o подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); 

o топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, 

покриви, подове и др.). 

 По системите за поддържане на микроклимата: 

o основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на 

топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на 

ССО, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен 

ефект; 

o изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми 

източници за енергийните потребности на сградата; 

o ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, 

охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната 

ефективност; 

o реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се 

осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в 

сградата; 

o ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата 

и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части; 

o инсталиране на система за автоматично централизирано управление на 

топлоподаването при локални източници, собственост на ССО; 

o инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на 

осветлението в общите части на жилищната сграда; 

o газифициране на сградата (монтиране на газов котел и присъединяване към 

градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата; 

o мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите. 

По програмата няма да се финансират: 
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• Подмяна на отоплителни тела в самостоятелно обособените обекти. 

• Подмяна на асансьори с нови или втора употреба. 

• Обзавеждане или оборудване в самостоятелните обекти. 

1. ЦЕЛИ НА УСЛУГАТА. ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ: 

Глобална цел: 

Изпълнение на обновяване, за повишаване на енергийната ефективност в 4 броя 

многофамилни жилищни сгради за устойчиво и интегрирано развитие и за 

подобряване качеството на живот и жизнената среда. 

Специфична цел: 

Ефективна проектантска услуга за: 

1. Обследване за установяване на действителните технически характеристики, 

свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и 3 ЗУТ за сградата, съобразено 

с нормативно определените показатели към датата на въвеждане в експлоатация и с 

действащите нормативни актове, към момента на обследването; 

2. Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а ЗУТ; 

3. Изготвени доклад и резюме от обследването за енергийна ефективност 

4. Изготвен сертификат за енергийните характеристики на сградата 

5. Изготвено архитектурно заснемане 

Постигнат резултат за сградите, съгласно обособената позиция №2 

• Архитектурно заснемане 

• Установени действителни технически характеристики на проектната сграда и 

изготвен доклад с резултатите от обследването; 

• Предписания и препоръки за необходими интервенции и необходими 

ремонтни дейности, за осигуряване правилното функциониране на сградата; 

• Съставен технически паспорт за проектната сграда, с което ще се 

удовлетворят и изискванията на Наредба N0 5/2006 г., за техническите паспорти на 

строежите; 

• Изготвен доклад и резюме за отразяване резултатите от енергийното 

обследване; 

• Издаден сертификат за енергийните характеристики на сградата; 

1. ОБОСНОВКА НА УЧАСТНИКА: 

Фирма “СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ” ЕООД е регистрирана през 2007 г. 

Специализирана е в областта на изпълнение на проектантски и консултантски услуги, 

изготвяне на технически паспорти, изготвяне на обследвания за енергийна 

ефективност на сгради и изготвяне на сертигикати за енергийните им 

характеристики. 

Управлението на фирмата се осъществява от нейния собственик. Експертите 

ползвани от фирмата са специалисти с виеше архитектурно образование и виеше 

техническо образование, с регистрация съответно в КАБ и КИИП. Управителят на 

фирмата е с виеше техническо образование, регистриран член на КИИП. “СИ ЕНД 

БИ ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ” ЕООД има внедрена система за управление на качеството 

-ЕО 9001:2008. 

Във фирмата има добре изградена структура която осигурява пълен контрол на 

проектите в различните им фази, заетите ресурси по всеки проект, организационни и 

технически връзки, контрол на качеството и управление на риска. 

Политиката по качество на ръководството на фирма “СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИ 

КОНСУЛТ” ЕООД е насочена към: 

- Спазване на принципите и модела за управление на качеството, заложени в 

стандарт ЕN ISO 9001:2008; 

- Поддържане на системата за управление на качеството (СУК) във фирмата, 
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като непрекъснат процес на усъвършенстване и подобряване ефикасността на 

процесите, свързани с проектанската дейност; 

- Изграждане на дълготрайни и изгодни отношения с клиентите като определящ 

фактор за формиране на маркетинговата стратегия и политика на българския пазар. 

- Стремеж към по-пълно разбиране на потребностите и изискванията на 

клиентите и търсене на възможности за тяхното удовлетворяване. 

- Поддържане мотивация у служителите на фирмата като гаранция за задържане 

на постигнатите позиции в бранша. 

- При осъществяване на дейността, спазване на изискванията на българското и 

европейско законодателство. 

Система за управление на качеството: 

При внедряване на СУК е приложен процесния подход, при който:  

- са определени процесите, необходими за СУК;  

- са установени последователността и взаимодействието на процесите;  

- са установени критериите и методите за оценка и повишаване ефикасността на 

процесите (План за управление на процесите); 

- са осигурени ресурси и информация, необходими за функциониране и 

наблюдение на тези процеси; 

- се осъществява мониторинг, измерване, където е приложимо и анализ на 

процесите; 

- се извършват действия, необходими за постигане на планираните резултати и 

постоянно подобряване на процесите. 

Отговорност, пълномощия, обмен на информация: 

-Отговорност и пълномощия - управлението на звената на “СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИ 

КОНСУЛТ” ЕООД се осъществява в съответствие с неговата организационна 

структура, утвърдена от Управителя. Отговорностите и пълномощията на персонала 

са определени в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 и на организацията. 

Разпределението на отговорностите при управление процесите на СУК е в Плана за 

управление на процесите. 

-Вътрешен обмен на информация - създадена е и се поддържа вътрешна 

комуникационна мрежа, с която се осигурява контрол върху използваната 

документация и нейната наличност на работните места; използване на електронна 

поща по време на функционирането на СУК. 

За постигане целите на поръчката, задължение на изпълнителя е да: 

• успешно да управлява процеса на изпълнение и отчитане на възложената 

работа; 

• изпълнява договорираната работа при стриктно спазване на нормативната 

уредба; 

• оказва съдействие на Възложителя по време на изпълнението на договора; 

• спомага за прозрачността при управлението и разходването на средствата по 

проекта; 

• осигури навременното посещение на отговорните експерти на съответния 

обект; 

• при възникване на текущи проблеми да помага за решаването им, 

• при поискване, да информира Възложителя, за хода на изпълнение на 

поръчката, свършената работа, възникнали проблеми и др. 

• състави необходимата документация. 

Постигнатият резултат от изпълнението на дейностите от поръчката, за 4 броя 

многофамилни жилищни сгради е архитектурно и екзекутивно заснемане по части в 

обем и точност, достатъчни за изготвяне на технически паспорт на сградата, доклад 
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за резултатите от обследването на съществуващ строеж, за установяване на 

техническите му характеристики, свързани изискванията по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ, 

включващ категорична Конструктивна оценка на състоянието на сградата и основни 

препоръки за привеждането й в съответствие с изискванията на действащите 

нормативни актове, технически паспорт съгласно чл. 176б, ал. 2 от ЗУТ, обследване 

за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и избор на икономически най-ефективния 

пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на 

енергопотребление „С“, в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна 

ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и издаване на 

„Сертификат за енергийните характеристики на сградата в експлоатация“ в десет 

дневен срок от получаване на уведомление за подписан акт - образец № 15, съгласно 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

2. ПРОЦЕСИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

Обединени са в пет групи : 

4.1 .Иницииране - процеси за оторизиране на проекта. При започване на проекта се 

дефинира предварително неговия обхват. Официално се дава старт, като се 

предоставят нужните правомощия на ръководителя на проекта, от страна на 

изпълнителя и от страна на възложителя, за да започне неговото изпълнение. Прави 

се анализ и обща оценка на всички предпоставки и критични фактори за успех на 

проекта. 

4.2. Планиране - процеси за определяне на всички дейности и ресурси за 

изпълнение на проекта, които имат най-голямо значение за успешното управление на 

проекта и включват: 

• Планиране и дефиниране на обхвата на проекта - изготвяне на писмено 

изложение на обхвата на проекта като основа за всички бъдещи решения по него и за 

разделяне на главните резултати на по-малки и по-лесно управляеми компоненти; 

• Дефиниране на дейностите, които трябва да бъдат извършени, за да се 

постигнат желаните резултати, определяне на тяхната последователност във времето 

и на логическите зависимости между тях, оценка на времето за тяхното изпълнение и 

разработване и одобряване на график на проекта, който служи за изходна рамка, 

спрямо която се отчита и измерва изпълнението на проекта; 

• Планиране на ресурсите - определяне на вида (хора, оборудване, материали и 

др.) и количеството на необходимите ресурси за изпълнение на дейностите по 

проекта, оценяване и разпределение на разходите по отделните работни пакети; 

• Планиране управлението на риска на проекта - избор на подход и методи за 

управление на риска на проекта, идентифициране и анализ на рисковите фактори и на 

степента на тяхното влияние върху целите на проекта, разработване на процедури и 

методи за прилагане на конкретни действия за намаляване на заплахите и за 

елиминиране на риска; 

• Планиране на качеството - определяне на изискванията и стандартите за 

качество, с които трябва да се осигури съответствие и на процедурите, и 

отговорностите за осигуряване на качеството; 

• Планиране на комуникациите - определяне на процедурите за комуникация 

между участниците в проекта, кой от каква информация има нужда, кога и как да му 

бъде предоставена; 

• Планиране на организацията и на хората - идентифициране, документиране и 

назначаване на роли, отговорности и отношения за отчитане на работата по проекта; 

• Разработване на план за управление на проекта - представяне на резултатите 

от всички процеси на планиране в един съгласуван и разбираем от всички участници 
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документ, включващ и всички съпровождащи планове за управление на проекта. 

4.3. Изпълнение - процеси за изпълнение на планираните дейности за постигане на 

очакваните резултати. Координиране на усилията на хората и използването на 

ресурсите. Подобряване на взаимодействието между членовете на проектния екип 

чрез развиване на индивидуалните и груповите умения и компетенции на хората за 

реализация на проекта. Разпространяване навреме на необходимата информация до 

всички участници в проекта. Идентифициране на промени и осигуряване, че те са 

анализирани и координирани. 

4.4. Контролиране - процеси за следене и измерване на изпълнението спрямо 

плана. Всички отклонения се измерват, за да се установи дали са значителни 

(излизащи извън допустимите граници, заложени в плана) и налагат промени, което 

изисква съгласуване и одобряване на актуализирани планове за обхвата, ресурсите 

или времето. Контролирането на работата по проекта включва и вземането на 

превантивни мерки за предотвратяване на проблеми, преди те да са се проявили 

негативно върху целите на проекта, както и предприемане на коригиращи мерки за 

решаване на възникнали проблеми или противоречия между участниците в проекта. 

Тук се включват: 

• Отчитане на изпълнението; 

• Интегриран контрол на промени - координиране на всички необходими 

промени в хода на проекта; 

• Контрол на качеството — постоянен контрол на проектните материали от 

водещия проектант; 

• Контрол на риска - следене на идентифицираните рискови фактори и на 

ефекта от тяхното проявление върху целите на проекта, идентифициране на нови 

рискове, появяващи се в хода на проекта, осигуряване изпълнението на плана за 

реакция на риска и оценка на ефикасността на предприетите действия за намаляване 

и избягване на риска. 

4.5. Приключване - за приключване на проекта се счита: размножаване и 

окомплектоване на изготвената документация, в обем съгласно изискванията на 

възложителя; издаване на сертификат за енергийни характеристики на сградата и 

съхраняване на информацията от проекта в архив и база знания за бъдещи проекти; 

За управление на проекта се използват стандартизирани процедури и документи. 

Основен принцип е разделянето на проекта на фази и етапи, за да се осигури по-

добър контрол върху работата. Всяка фаза завършва с доставянето на определен 

резултат, който подлежи на преглед и одобряване. Фазите на проекта описват 

неговият жизнен цикъл от инициирането до неговото приключване. 

Всяка група процеси за управление на проекта се състои от един или повече 

управленски процеси, които са представени подробно: 

• Управление на обхвата 

Управлението на обхвата на проекта включва процесите, които гарантират, че 

проектът включва цялата необходима работа и само необходимата работа за 

успешното осъществяване на проекта. То се занимава най-вече с определянето и 

контролирането на това какво е включено и какво не е включено в проекта. 

• Стартиране е процесът на официалното подписване на договор. 

• Планиране на обхвата е процесът на детайлизиране и документиране на 

работата по проекта (обхват на проекта), чийто резултат ще бъде продуктът на 

проекта. Описанието на продукта обхваща изискванията, които отразяват 

съгласуваните нужди на клиента, възложителя и изискванията на компетентните 

държавни и общински органи. Резултатите от планирането на обхвата са Дефиниция 

на обхвата и План за управление на обхвата. Дефиницията на обхвата е основата за 
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постигане на споразумение между възложителя и изпълнителя, чрез идентифициране 

на целите и резултатите по проекта. След стартирането на проекта екипите 

разработват множество дефиниции на обхвата, в съответствие с нивото на 

детайлизиране на работата. 

• Определяне на обхвата включва разбиването на основните резултати, 

посочени в Дефиницията на обхвата, на по-малки, по-управляеми елементи. Целта е: 

о Оптимизиране на работния процес, продължителност и ресурси,  

о Определяне на основни параметри за измерване на изпълнението и контрол,  

о Ясно разпределяне на отговорностите. 

• Управление на времето 

Управлението на времето по проекта включва следните процеси, необходими за 

навременното приключване на проекта: 

• Определяне на дейностите - идентифициране и документиране на конкретните 

дейности, необходими за постигане на набелязаните резултатите и под-резултати. 

Определянето на дейностите се съгласува с Дефиницията на обхвата и включва 

детайлизиране, предположения и ограничения. 

• Последователност на дейностите - идентифициране и документиране на 

логическите взаимозависимости. Дейностите трябва да бъдат в правилна 

последователност, за да спомогнат за разработването на реалистичен и постижим 

график. 

• Продължителност на дейностите - определя се въз основа на информацията за 

обхвата на проекта и ресурсите. Предварителната оценка ще се детайлизира в хода на 

работата, предвид наличието и качеството на входящите данни. 

• Определяне на график - задава се началната и крайната дата на дейностите по 

проекта. Процесът преминава през няколко итерации преди окончателното 

определяне на графика на проекта. 

• Контрол на графика - занимава се с факторите, които влияят върху 

пораждането на промени, грижи се за съгласуването на промените, констатира 

наличието на промени и ги управлява, когато възникнат. 

• Управление на качеството 

Целта на процесите по управление на качеството е да бъдат задоволени нуждите, 

заради които се реализира проектът. Тези процеси включват всички дейности от 

цялостното управление на проекта. 

o Планиране на качеството - идентифициране на стандартите за качество за 

конкретния проект и начините за спазването им. Това е един от ключовите 

процеси при планиране на качеството и ще се извършва редовно, успоредно с 

останалите процеси по планиране на проекта. 

o Гарантиране на качеството - всички планирани и систематични действия в 

рамките на системата за качество, които дават увереност, че проектът ще 

отговаря на съответните стандарти. 

o Качествен контрол - проследяване на конкретни резултати, за да се определи 

дали отговарят на зададените стандарти и да се набележат начини за 

отстраняване на причините за незадоволителните резултати. Ще се извърша в 

хода на целия проект. Би било полезно да се знае разликата между: 

• Управление на човешките ресурси 

Управлението на човешките ресурси включва процесите, които осигуряват най-

ефективното използване на хората, участващи в проекта. Състои се от: 

o Организационно планиране — идентифициране, документиране и 

определяне на роли, отговорности и канали за отчитане. 

o Развитие на екипа — развиване на индивидуални и групови умения, с цел 
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подобряване на изпълнението. 

 Управление на комуникациите 

Процесите по управление на комуникациите осигуряват навременното и адекватно 

генериране, събиране, разпространение, съхранение на информацията по проекта. Те 

осъществяват критичната за успеха връзка между хора, идеи и данни. Всеки участник 

в проекта трябва да е готов да изпраща и приема комуникации и трябва да разбира 

как каналът на комуникация, в която участва, се отразява на целия проект. 

 Управление на риска 

Управлението на риска е систематичният процес по идентифициране, анализиране и 

реагиране на рисковете по проекта. То включва максимизиране на вероятността и 

последствията от благоприятни събития и минимизиране на вероятността и 

последствията от нежелателни за проекта събития. Проектният риск е несигурно 

събитие или състояние, което, ако се случи, има положително или отрицателно 

влияние върху целите на проекта. 

Рискът е основен фактор в управлението на даден проект. Трябва да има ангажимент 

и от Възложителя, и от Изпълнителя за идентифицирането и контролирането на 

рисковете на проекта. Тази тема изисква специално внимание от всички 

заинтересовани страни през всички фази и следва да бъде разглеждана на всички 

срещи, за да се удостовери, че всички са навременно информирани и наясно от 

появата на потенциални рискове и от всички възможни мерки за тяхното 

елиминиране или минимизиране са взети. 

• Планиране на управлението на риска - процесът на определяне на подхода и 

дейностите по управление на риска. 

• Идентификация на риска - определяне на рисковете, които могат да повлияят 

на проекта, и документирането на техните характеристики. Щом бъде 

идентифициран даден риск, се разработват и дори внедряват прости и ефективни 

мерки за преодоляването му. 

« Качествен анализ на риска - оценка на влиянието и вероятността от даден риск. 

Този процес приоритизира рисковете според евентуалното им влияние върху целите 

на проекта. 

• Количественият анализ на риска е цифровото изражение на вероятността от 

даден риск и последствията му върху целите на проекта. 

Процеси по управление на риска 

 Идентифициране на рисковете 

Тази стъпка идентифицира потенциалните рискове на проекта. 

Внимателното наблюдение, анализиране и проучване на процесите в различните фази 

на проекта, с което се установява какво в работата може да причини вреда и да се 

прецени дали са взети достатъчно мерки или е необходимо да се направи повече, за 

да се премахне опасността е основна задача при изготвяне оценка на риска. Целта е 

качествено и в предварително зададените срокове да се изпълнят целите на проекта. 

Предмет на оценка е всичко онова, което може да бъде причина за забавяне на 

дейностите или неизпълнение на целите на проекта. 

Управлението на риска на проекта е пряко свързано с максимално пълното 

определяне на вероятните рискове при изпълнението му и намиране на начини за 

тяхното редуциране или отстраняване. 

Класификация на рисковите предпоставки 

- критични (фатални) - водещи до провал в изпълнението на проекта; 

съществени - водещи до съществено изменение на резултатите от проекта или до 

частично неизпълнение на основните задачи; 

- несъществени - водещи до минимални затруднения при изпълнението на 
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проекта или частично изменение на резултатите при постигане на някои от 

второстепенните задачи на проекта. 

Рамката за категоризиране на рисковете може да бъде висока, средна или слаба 

вероятност от настъпване на събитието. 

След идентифицирането и класифицирането на предпоставките, които водят до риск, 

е необходимо да се изготви и план за управление на риска, в които са описани 

контролните действия. Контролното действие е такова, че разходът за него трябва да 

е по-приемлив от риска, който контролира. 

Основните причини водещи до риск за изпълнение на проекта: 

Риск 1. Липса на информация или недостатъчна и непълна информация необходима 

за изготвяне на проектите: 

■ Анализ и оценка на риска: 

Забавяне или предоставяне на непълна информация от страна на Възложителя и при 

необходимост от експлоатационните предприятия; 

Предоставяне на информация, с която не могат да бъдат изпълнени изискванията и 

правилата на нормативната уредба; 

Резултат - закъснение на началото на започване на възложената работа и съответно, 

изоставане от утвърдения график за изпълнение - средна вероятност 

■ Планиране на действия за елиминиране и предотвратяване на риска: 

След сключване на договора за изпълнение, съвместно с представители на 

общинската администрация: 

- Незабавен оглед на място на проектната сграда; 

- Проучване и анализ на място на наличната информация и документи; 

- Уточняване с възложителя на липсващата информация и съответно 

възможноста, начина и срока за нейното набавяне; 

- Поддържане на добра комуникация между Изпълнител, Възложител и други 

компетентни органи, за получаване на небходимата информация своевременно, и в 

необходимия обем. 

■ Мерки за преодоляване на риска при настъпване и минимизиране на 

последствията от настъпването му: 

Отговорник: ръководител проект 

- Незабавно уведомяване на отговорните лица от страна на Възложителя, при 

констатиране на пропуски, липса на информация или документи; 

- Иницииране на бързи действия по набавяне на липсващите документи или 

информация, чиято координация ще се поеме от ръководителя на проектантския 

екип; 

- Определяне на ведомства или институции, в чиито архиви би могло да се 

намира информация или документи, касаещи проекта и предприемане на незабавни 

действия по осигуряване на наличната информация и документи; 

- Дефиниране на части от проекта, чието изпълнение ще стартира незабавно, с 

което ще се реализира напредък в периода на осигуряване на липсващите документи 

или информация; 

- При необходимост, подсилване на проектантския екип, за преодоляване на 

изоставането; 

- Преразглеждане на оценката за риска и изготвяне на допълнителни мерки, ако 

е направена при данни и информация станали невалидни или неподходящи, или по 

предписание на контролни органи; 

- Съгласуване на промени в утвърдения график за изпълнение на възложената 

работа, при възлагане на допълнителни дейности; 

Риск 2. Противоречиви, некоректни изходни данни: 
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 Анализ и оценка на риска 

Предоставяне на противоречива, некоректна и непълна изходна информация, 

необходима за изпълнение на услугата, което води до: 

- невъзможност да бъдат спазени изискванията на действащата нормативна уредба;  

- непълноти и грешки при изготвяне на документацията; 

- необходимост от преработка и съответно,  

- неспазване на договорения срок за изпълнение; 

- необходимост от промяна в изискванията на възложителя и съответно изпълнение 

на допълнителни работи - средна вероятност 

■ Планиране на действия за елиминиране и предотвратяване на риска: 

Незабавен анализ на предоставената информация и изходни данни, с цел: 

уточняване на противоречията и непълнотите; 

- разработване на мерки за набавяне на липсващите документи или информация, 

без които не може да се изготви проекта; 

- определяне на ведомства или институции, в чиито архиви би могло да се 

намира информация или документи, касаещи проекта и предприемане на незабавни 

действия по осигуряване на наличната информация и документи; 

-  дефиниране на части от проекта, чието изпълнение може да стартира 

незабавно и да реализира напредък в периода на осигуряване на липсващите 

документи или информация; 

при необходимост, подсилване на проектантския екип, за преодоляване на 

изоставането; 

■ Мерки за преодоляване на риска при настъпване и минимизиране на 

последствията от настъпването му: 

Отговорник: Ръководител проект 

При планирането на действията участват всички членове на екипа 

среща с отговорните лица от страна на Възложителя, за уточняване начина на 

получаване на липсващата и противоречива информация, съответно оформяне искане 

до ведомства за получаването и; 

стартиране на дейността за изготвяне на частите от документацията, чието 

изпълнение може да започне; 

- поддържане на непрекъсната комуникация между Изпълнителя и 

Възложителя; преразглеждане на оценката за риска и изготвяне на допълнителни 

мерки, ако е направена при данни и информация станали невалидни или 

неподходящи, или по предписание на контролни органи; 

- съгласуване на промени в утвърдения график за изпълнение на възложената 

работа при необходимост между страните по договора 

Риск 3. Забава в процедурата по регистриране на техническия паспорт, одобряване и 

съгласуване на изготвената документация, следствие на непълноти и грешки 

допуснати от изпълнителя: 

 Анализ и оценка на риска: 

Неспазване на срока по договора, което води до забава на последващите процедури - 

ниска вероятност 

Допуснати грешки при изготвяне на документация, по вина на изпълнителя - ниска 

вероятност 

Допуснати грешки при изготвяне на проектната документация, поради 

непредставени, или късно представени допълнителни данни от Възложителя, които 

не са взети предвид, при изготвянето на документацията - ниска вероятност 

 Планиране на действия за елиминиране и предотвратяване на риска: 

- Изпълнителят ще спазва стриктно условията на договора, техническото си 
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предложение, техническите спецификации и допълнителните разяснения от 

Възложителя, с цел недопускане на забава или непълноти грешки в проектната 

документация; 

- Стриктно спазване изискванията на внедрената в компанията система за 

управление на качеството; 

- Цялостен контрол от всички членове на екипа на готовата документация преди 

предприемане на дейности по принтиране и окомплектоване с цел избягване на 

допуснати пропуски или неточности в етапа на проектиране; 

- Допълнителен контрол и съгласуване от всички проектанти на готовата и 

скомплектована проектна документация с цел намаляване на вероятността за 

допускане на пропуски или неточности в етапа на проектиране; 

 Мерки за преодоляване на риска при настъпване: 

- Отговорник: Ръководител проект 

- отстраняване (в петдневен срок) на допуснати непълноти или грешки, 

констатирани от Възложителя, или по време на провеждане на съгласувателни 

процедури; 

- допълване на изготвената проектна документация с предписанията и 

изискванията на съгласувателните органи и ведомства; 

 

- по време на последващите процедури по регистрация, съгласуване и 

одобряване на документацията, проектантският екип, ще бъде на разположение за 

решаване на възникнали въпроси; 

- при забавяне, по вина на одобряващия орган, изпълнителят не носи 

отговорност. 

Риск 6. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между членовете на 

екипа или вътрешно организационен проблем; 

■ Анализ и оценка на риска 

-Възникването на такива проблеми е вследствие на лоша координация и грешки, в 

организацията на работата, поради което същите, следва да бъдат решени от 

изпълнителя, без това да забави изпълнението на възложената работа, или да влоши 

качеството на услугата. 

■ Планиране на действия за елиминиране и предотвратяване на риска: 

- Изпълнителят, ще поддържа добра ангжираност и ще положи усилия, 

коректно да съблюдава условията на договора с Възложителя, техническото си 

задание и техническите спецификации; 

- В състава и отговорностите на страните, участващи в изпълнението на 

проекта, няма да настъпят съществени промени; 

- Изпълнителят разполага с ресурсна и експертна обезпеченост, която ще 

позволи справянето с всяка възникнала ситуация, за да не се стигне до проваляне на 

договора. 

■ Мерки за преодоляване на риска при настъпване: 

Отговорник: Ръководител проект 

- Ще се излъчат координатори на договора от страна на всеки партньор, с цел 

осигуряване добра организация на работата, предотвратяване на възникнали 

разногласия или изоставане на дейностите. 

- Изпълнителят ще осъществява периодично отчитане на напредъка на проекта, 

на експертите ангажирани с проекта, от страна на Възложителя; 

Риск 7. Промени в законодателството в България: 

 Анализ и оценка на риска 

Причини за възникване на риска: 
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-настъпили промени в действащото законодателство, по време на изготвяне на 

документацията, които следва да бъдат отразени - висока вероятност 

-настъпили промени в законодателството, след предаване на готовата документация 

на възложителя с приемно-предавателен протокол, които биха попречили на 

реализацията и последващите действия за реализация на проекта, които също следва 

да бъдат отразени в проекта - висока вероятност 

Последствия, като резултат от възникването на събитието: 

- Възникване на допълнителни работи по договора, с цел спазване на новите 

законови изисквания - високо влияние върху срока и цената на договора; 

- Забавяне в срока на договора, поради възникване на необходимост, за спазване 

на новите законови изисквания - високо влияние върху срока и цената на 

договора; 
■ Планиране на действия за елиминиране и предотвратяване на риска: 

Изпълнителят на проекта разполага с подготвен екип от експерти, включително 

юристи и консултанти, които следят и се запознават с предложенията за промени и 

влезлите в сила промени в нормативната уредба на Република България и в ЕС. 

При настъпили промени, Изпълнителят има готовност за реакция и евентуални 

корекциии на проектната документация. 

  Мерки за предотвратяване и преодоляване на риска при настъпване: 

ОТГОВОРНИК: Ръководител проект 

-Мерки за предотвратяване на риска - към настоящия момент не могат да бъдат 

идентифицирани; 

-Мерки за преодоляване на последиците от евентуалното настъпване на събитието - 

сключване на допълнително споразумение към договора с Изпълнителя, където да 

бъдат отразени промените, възникнали вследствие промените в действащото 

законодателство. 

Риск 8. Неизпълнение на договорните задължения, в това число забава на 

плащанията по договора от Страна на Възложителя. 

■ Анализ и оценка на риска От страна на Възложителя: 

-Забавяне на предоставянето на изходни данни, документи и картен материал, 

необходими за изпълнение на възложената работа; 

-Предоставяне на некоректни и непълни изходни данни; 

-Липса на съдействие; 

-Неизплащане в срок на дължимите суми по договора; 

-Необосновано забавяне на дейностите по одобряване на изготвените инвестиционни 

проекти и издаване на разрешение за строеж - средна вероятност 

От страна на изпълнителя: 

- Лошо качество на изготвената проектна документация; 

- Неспазване на срока по договора и утвърдените технически спецификации .- 

ниска вероятност 

■ Мерки за предотвратяване и преодоляване на риска при настъпване: 

Отговорник: Ръководител проект 

- Изпълнителят ще положи всички усилия, за спазване на договорните 

задължения, освен в случаите, когато забавата е по причини, независещи от него; 

- Готовност на Възложителя за навременно предоставяне на коректни изходни 

данни, документи и картен материал; 

- Пълно съдействие на общинската администрация, включително участие в 

координационни срещи с Изпълнителя, за преодоляване на възникнали проблеми; 

- Точни разчети на бюджета от страна на Възложителя, за изплащане в срок на 

дължимите суми по договора. 
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- Налагане на неустойки от страна на Възложителя, при виновно неизпълнение 

на договора, от страна на Изпълнителя; 

Други рискове определени от Изпълнителя: 

1. Вътрешно организационни проблеми: 

- проблеми свързани с извършваните дейности и качеството на изпълнение; 

- недостатъчното ниво на компетентност на членовете на екипа, за 

изпълнението на работата недобра осведоменост или непълни проучвания за някои 

елементи на проекта; 

- проблеми с организацията на работа; 

- технически проблеми свързани с оборудването, обезпечаващо изпълнението 

на задачата, изтичане на лицензи на софтуерни продукти и др. 

- загуба на информация; 

- рискове свързани със заболявания или смърт на част от екипа; 

Описаните възможни проблеми, могат ще бъдат решени с добро планиране, правилна 

организация на работата и ресурсно обезпечаване на проектантската задача. 

2. Външни причини: 

- икономически рискове свързани с възможна криза в банковия сектор и в 

резултат, възможност да бъдат блокирани сметките на фирмата, което да доведе до 

невъзможност за плащания на консумативи, софтуерни лицензи и др. 

- форсмажорни обстоятелства 

Описаните външни причини, са извън компетенциите на Изпълнителя и не могат да 

бъдат решени и овладяни без външна намеса. 

Планиране и ресурсно обезпечение  

Планирането включва: 

• Определяне на количеството и типа ресурси, необходими за извършване на 

споменатите дейности; 

• Разработване на подробен план за действие; 

• Потвърждение на желанието за извършване на дейностите, идентифицирани 

по време на оценка на рисковете 

• Получаване на одобрение от ръководството 

• Определяне и възлагане на задачи на ресурси за извършване на определените 

дейности 

• Ресурсите, необходими за дейностите по превенция, редуциране и 

прехвърляне на рисковете, следва да се финансират от бюджета на проекта. 

Мониторинг и отчитане 

Изпълнителят ще обърне специално внимание на мониторинга и отчитането на 

дейностите по рисковете. Някои от дейностите ще включват наблюдение на 

идентифицираните рискове за промени в техния статус, а други ще включват мерки 

за намаляване на вероятността от настъпване на рисковете и допусканията: 

 Проверка, че планираните дейности имат очаквания ефект; 

 Наблюдение за ранни сигнали за поява на риск; 

 Моделиране на насоки за предсказване на потенциални рискове; 

 Проверка, че цялостното управление на риска се прилага ефективно; 

 След сключване на договора - незабавно, организиране на оглед на място, 

геодезическо заснемане, проучване и анализ на наличната техническа 

документация и други необходими документи, с оглед създаване на 

необходимата организация и осигуряване на условия за изпълнение на 

възложената работа в договорирания срок; 

 Изпълнителят ще уведомява Възложителя, при всеки отказ за достъп до 

документи и информация и липса на ангажираност на институциите и ще 
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търси неговото съдействие за решаване на проблема; 

 Ангажираност и дейно участие на всеки член от работния екип за 

преодоляване на всички възникнали затруднения и за качествено изпълнение 

на възложената работа. 

 Изпълнителят гарантира за нивото на компетентност на екипа и за добрата 

организация на работата; 

 Изпълнителят е предвидил риска, член от екипа, поради обективни причини, 

да бъде в невъзможност да изпълнява възложената му работа, като е създадена 

стройна организация, за моментална замяна на експерта при спазване на 

изискванията на Възложителя за извършване на замяна на ключов експерт 

след сключване на договор.  

 При възникнала необходимост е предвидена и възможност за подсилване на 

работния екип с допълнителни експерти; 

 Изпълнителят разполага с необходимото оборудване, с включено техническо 

обслужване в оторизираните сервизи, с което риска от неспазване на условия 

по договора поради технически проблеми с техниката е сведен до абсолютния 

минимум. Изпълнителят следи стриктно за крайните срокове по действието на 

лицензи за софтуерни продукти и няма да допусне такова усложнение; 

 Изпълнителят разполага със съвременни антивирусни продукти и в 

допълнение тройна система на защита на информацията, като третото стъпало 

на сигурност е такова, че цялата информация за ежеседмичната работа на 

офиса се съхранява на носител извън работната среда и несвързан с работната 

мрежа, за предпазване от кражба на физическо ниво. Тази система на 

сигурност гарантира опазването на текущата информация с вероятност близка 

до 100%; 

 Участникът гарантира, че разполага с необходимия личен финансов ресурс за 

обезпечаване на допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с 

изпълнението на договора или обезпечаване работата при криза в банковия 

сектор; 

 При промени в законодателството Изпълнителят ще съдейства активно за 

привеждането на документацията в съответствие; Изпълнителят ще следи за 

настъпили промени в нормативната уредба и във връзка с хармонизиране с 

европейското право, като навременното познаване и правилно прилагане е 

ключов фактор за безпрепятствено реализиране на проекта; 

 Допусканията за забавяния във финансирането на договора или настъпването 

на форсмажорни обстоятелства не са от компетенцията на изпълнителя и не 

могат да бъдат решени от него.  

МЕТОДОЛОГИЯ И СТРАТЕГИЯ НЯ УЧАСТНИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА: 

Организацията на работа, включва: 

• За всеки обект се назначава ръководител на проекта 

Отговорности: Ръководителят на проект, определен от Управителя, е отговорен за 

цялостното организиране и изпълнение на проекта, включително: планиране на 

работата по етапи, извършване на дейностите по всеки етап, контрол за изпълнение 

изискванията към проекта, котролиране и съгласуване работата на членовете на 

екипа, по отделните специалности, създаване и поддържане на записи. 

• Планиране на дейността, за реализиране на проекта, в съответствие с 

изискванията на нормативната уредба. 

В хода на планирането на проектната дейност за всеки проект се определят: етапи за 

реализиране на проекта; 
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преглед, проверка и потвърждаване на всеки етап от проекта; отговорностите и 

пълномощията на членовете на екипа; 

• Заверка: 

Разработената документация се заверява по установен с нормативни документи ред, 

включващ заверка на отделните части на проекта от членовете на екипа и 

впоследствие от специализираните институции. 

• Постоянен контрол 

Извършва се постоянен контрол на проекта, който се разработва. 

• Организационни и технически връзки 

Ръководителят на проекта осигурява връзката между всички страни, участници в 

процеса 

Възложител - Община Смолян 

Проектанти по отделните части на документацията 

Други заинтересовани страни при необходимост и др. 

Цялата информация по проекта/разработката се документира и редовно се преглежда. 

• Преглед и проверка на проекта 

Ръководителят на проекта, осигурява на подходящи етапи от реализиране на 

дейността да се: 

- извършва преглед на състоянието на проекта с проектантите по отделните 

части; 

- осигурява присъствието и на други специалисти, ако е необходимо; 

- определя срок на завършване на дейностите и определя специалистите за 

тяхното изпълнение. 

- ако по каквато и да е причина планираният проектен график не може да се 

изпълни с напредването на проекта, всички засегнати страни се уведомяват от 

Ръководителя на проекта. 

На подходящи етапи от реализиране на дейността, Ръководителят на проекта 

организира проверка на резултатите от проектирането за съответствие с входните 

данни, чрез: 

- преглед на проекта; 

- сравнение на резултатите от проектирането с подобни вече одобрени проекти, 

когато е подходящо; 

- извършване на алтернативни изчисления при необходимост. 

Ръководителят на проекта извършва крайна проверка на готовата документация, като 

я удостоверява със заверка. 

Контролът се осъществява на взаимен принцип: между проектантите по отделните 

части на проект и Ръководителя на проекта и обратно. 

Всички членове на работния екип са правоспособни проектанти и носят персонална 

отговорност за качеството на разработките си. 

• Потвърждаване/валидиране на проекта 

След успешно завършване на проверката на проекта, Ръководителят на проекта 

валидира проекта, което означава, че гарантира за съответствието му с актуалната и 

приложима нормативна уредба, спазването на изискванията на възложителя и 

потвърждава, че проектът е способен да удовлетвори изискванията за предвидено 

използване. 

Представена е схема на връзките между прегледа, проверката и потвърждаването по 

време на процеса проектиране и разработване. 

Всички искания за промени по проекта се правят в писмен вид. 

За промени по проекта, предложени от изпълнителя, Ръководителят на проекта 

изисква писмено съгласие от клиента 
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Ръководителят на проекта прави оценка на влиянието на измененията върху проекта 

и задължително свежда на място утвърдените промени до знанието на засегнатите 

страни от проекта. 

5.1. Технологична последователност на процесите на изпълнение на услугата - 

стратегия на участника: 

Организацията и дейността за изпълнение на възложената работа, ще се съобразят с 

изискванията на възложителя, утвърденото техническо задание и приложимата 

нормативна уредба. 

Задължение на Изпълнителя е да създаде необходимата организация и да определи 

етапите за изпълнение на работата. За проектната сграда ще се изпълнят следните 

видове работи: 

5.2.Описание на видовете дейности, за изпълнение на възложената работа: 

ДЕЙНОСТ 1: Изготвяне на Архитектурно заснемане 

Запознаване с наличните и предоставени документи за собственост, актуална скица, 

налична проектна документация, други налични книжа, договори с 

експлоатационните предприятия и др; 

Оглед на място от експертите на изпълнителя: 

Архитектурно заснемане при липса на първична техническа документация на 

изпълненото строителство - ще отрази също така и всички промени по фасадите. 

Отразяват се размерите и видът на дограмата, като ще се състави Спецификация на 

дограмата за всяка обследвана сграда. Екзекутивното архитектурно заснемане 

представлява точно измерване на всички стени, отвори (прозорци и врати), нива и 

други елементи в помещенията на даден обект, на неговата височина, конструкция. 

Измерва се с ролетка, а събраните данни се изчертават в мащаб 1:100 или 1:50. 

Извършва се от подготвени специалисти в областта на строителството (архитект, 

инженер- конструктор) и се ръководи и удостоверява от архитект. 

Събраните данни се изчертават на компютър с CAD приложение. Това дава 

възможност да се извърши апроксимация и обобщаване на данните, което е нужно 

при по нататъшната работа върху обекта. Заснемането се извършва на четири стъпки: 

- първоначално общо събиране на информация; 

- обработка и подготвяне на точна подложка; 

- повторно заснемане с потвърждаване на ключови елементи и допълване на 

подробна информация; 

- пълно изчертаване и подготвяне на документацията; 

Готовото архитектурно заснемане ще съдържа разпределения (планове) на всички 

етажи с дадени квадратури в помещенията, разрези, фасади, обяснителна записка и 

снимков материал 

Етапът приключва с оценка на сградата и заснемане в обхват, необходим за 

изпълнение на възложената работа 

ДЕЙНОСТ 2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване 

на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност. 

Първи подготвителен етап - Подготвителни дейности от обследването за 

енергийна ефективност, които включват: 

Оглед на сградата, запознаване с резултатите от конструктивното обследване, 

- Събиране и обработка на първична информация за функционирането на сградата и 

разходите за енергия за представителен предходен период от време, както и проверка 

за изпълнение на възможностите, предвидени в чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ. Събират се и се 

обработват енергийните разходи на всяко домакинство и стопански обект в сградата, 

като се вземе предвид използвания енергоносител за отопление на всеки 
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самостоятелен обект, наличието на термопомпени системи, системи за 

оползотворяване на ВЕИ и др. Отчита се броя обитатели на всеки самостоятелен 

обект, режима на производство и ползване на БГВ и др. Следва да се обърне 

внимание на точното отчитане на ограждащите конструкции на сградата - вид и 

коефициент на топлопреминаване и на оползотворяване на слънчевата енергия на 

всяка единица от дограмата на сградата, както и наличието на частично изолирани 

повърхности - вид на изолацията, дебелина, коефициент на топлопреминаване 

Етапът приключва със събирането и систематизирането на пълна информация 

за установяване на енергийните характеристики на сградата. 

Втори етап - Етап на установяване на енергийните характеристики на сградата, 

който включва следните дейности 

 анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението; 

 изготвяне на енергийни баланси, определяне базовата линия на 

енергопотребление; 

 огледи и измервания за събиране на подробна информация за енерго- 

преобразуващите процеси и системи; 

 обработка и детайлен анализ на данните; 

 анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението; 

 определяне енергийните характеристики на сградата и потенциала за тяхното 

Етапът приключва с изготвен анализ и установени енергийни характеристики 

на сградата 

Трети етап - Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност, който включва следните дейности: 

 изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

 остойностяване на мерките, изчисляване годишния размер на енерго-

спестяването, подреждане по показател „срок на откупуване”; 

 формиране на пакети от мерки, изчисляване годишния размер на 

енегоспестяване при отчитане на взаимно влияние и технико-икономически 

анализ на пакета от енергоспестяващи мерки; 

 изчисляване спестените количества потребна енергия, първична потребна 

енергия и емисии въглероден диоксид в резултат на прилагане пакета от 

енергоспестяващи мерки. 

Етапът приключва с разработени мерки за повишаване на енергийната 

ефективност Четвърти етап - включва следните дейности: 

• изготвяне на доклад и резюме за отразяване резултатите от енергийното обследване; 

» представяне на доклада и резюмето на общината/СС на сградата. 

Етапът приключва предаване на доклада и резюмето на Възложителя. 

Резултатите от обследването за енергийна ефективност ще бъдат отразени в 

доклад и резюме. 

Докладът ще съдържа: 

1. подробно описание на сградата, вкл. режими на обитаване, конструкция и 

енергоснабдяване; 

2. анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи конструкции и 

елементи; 

3. анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за производство, 

пренос, разпределение и потребление на енергия; 

4. енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление за 

основните енергоносители; 

5. сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с референтните; 

6. оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода за енергия; 
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7. подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за повишаване 

на енергийната ефективност; 

8. анализ и оценка на годишното количество спестени емисии С02 в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

9. информация за собственика и собствеността. 

Резюмето ще съдържа кратка информация относно: 

1. адрес на сградата; 

2. идентификацията на изпълнителя; 

3. кратко описание на сградата; 

4. обща информация за енергопотреблението; 

5. базовата линия на енергопотреблението и специфичния разход на енергия на 

сградата; 

6. класа на енергопотребление на сградата; 

7. предлаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

8. информация за собственика и собствеността. 

Резюмето ще бъде изготвено по образец - приложение № 2 от Наредба Е-РД-04-01 от 

22.01.2016г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на 

енергийните спестявания на сгради. 

Изпълнителят ще съблюдава изискванията на всички приложими и действащи 

нормативни актове. 

Обследването за енергийна ефективност предписва необходимите енергоспестяващи 

мерки за постигане на съответствие с изискванията за енергийна ефективност 

съгласно разпоредбите на раздел II „Обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради” от ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 

Е-РД-04-01 от 22.01.2016г. за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. В съответствие с 

изискванията на тази наредба докладът за енергийното обследване трябва да 

представи формирани алтернативни пакети от мерки със съответстваща технико-

икономическа и екологична оценка. 

Техническите норми за минимални изисквания към енергийните характеристики на 

сградите и сградните компоненти са разработени въз основа на ефективността на 

разходите съгласно изискванията на делегирания Регламент (ЕС) № 244/2012 на 

Комисията от 16 януари 2012 г. Постигането на нивата на енергопотребление по 

скалата е свързано с прецизна оценка на инвестициите за подобряване на енергийната 

ефективност, които не трябва да надхвърлят приходите от осъщественото 

енергоспестяване и едновременно с това да гарантират целесъобразен срок на 

възвръщаемост на вложените средства. 

Оценката за целесъобразността на инвестициите за енергоспестяване, включва 

оценка на пакети от енергоспестяващи мерки в различни комбинации и определяне 

на икономически най- изгодния пакет за достигане на минималното изискване - клас 

„С“ на енергопотребление в съществуваща жилищна сграда. Концепцията за 

ефективност на разходите е заложена по категоричен начин и в легалната дефиниция 

на понятието „Енергийна ефективност в сгради” - това е осигуряването и 

поддържането на нормативните параметри на микроклимата в сградите, тяхното 

топлосъхранение и икономията на енергийни ресурси за нуждите на сградите, с 

минимални финансови разходи (§ 1, т. 1а от допълнителните разпоредби на ЗЕЕ). 

Анализът на възможностите за използване на енергията от възобновяеми източници 

за потребностите на сградата от енергия е част от тази оценка, т.е. част от 

обследването за енергийна ефективност. Енергийното обследване трябва да докаже 

ефект на енергоспестяване при включване на възобновяем източник на енергия в 
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енергийния баланс на сградата. В случай че ефектът е количествено доказан с 

инженерните изчисления, а инвестицията за ВЕИ - икономически обоснована, 

мярката за генериране на енергия от възобновяем източник се комбинира с други 

мерки, като се оценява кой е икономически най-изгодният пакет, с който може да се 

достигне нормативното изискване за годишен разход на енергия. 

При реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на 

съществуващи сгради, в т.ч. жилищни, въз основа на анализа, се въвеждат в 

експлоатация инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, 

когато това е технически възможно и икономически целесъобразно. 
Техническите възможности включват: 

1) централизирано отопление, използващо биомаса или геотермална енергия; 

2) слънчеви топлинни инсталации; 

3) термопомпи и повърхностни геотермални системи и др. приложими 

технологии. 

Пети етап - изготвяне на Сертификат за енергийните характеристики на сградата. 

Сертификатът ще бъде оформен съгласно регламентиран образец - Приложение № 1 

на Наредба № Е-РД-04-01 от 22.01.2016г. за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (ДВ, бр. 101 от 2013 

г.) 

Изпълнителят ще издаде „Сертификат за енергийните характеристики на сградата в 

експлоатация“ в десет дневен срок от получаване на уведомление за подписан акт - 

образец №15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

Етапът приключва с подписване на приемопредавателния протокол по чл.18 и 

чл.19 от Наредба №Е-РД-04-01 от 22.01.2016г. 

ДЕЙНОСТ 3: Изготвяне на обследване за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т.1 - 5 и ал. 2 от ЗУТ и 

изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ. 

Първи етап - предварителна оценка на състоянието на сградата: 

Запознаване с наличните и предоставени документи за собственост, актуална скица, 

налична проектна документация, други налични книжа, договори с 

експлоатационните предприятия и Др.; 

Оглед на място от експертите на изпълнителя: 

Установяване на конструктивната устойчивост на сградата по видими белези, в т.ч. 

оглед на сградата по видими белези; оценка на състоянието на сградните елементи; 

оценка на общата устойчивост на сградата по видими белези; идентифициране на 

необходимостта от изпълнение на конструктивни мерки; оценка на състоянието на 

сградните инсталации, асансьори, спазване на противопожарните норми и 

изисквания; направени промени, включително пристрояване или надстрояване, по 

одобрени проекти и разрешение за строеж и в отклонение от одобрените проекти; 

Етапът приключва с оценка на сградата по видими белези и заснемане в обхват, 

необходим за изпълнение на възложената работа 

Втори етап - Детайлно обследване за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1-3 ЗУТ /без т.6 от ал. 1/, в т.ч. съставяне на 

информационна база данни за нормативните проектни стойности на техническите 

характеристики на обследвания строеж; установяване и анализ на действителните 

технически характеристики; разработване на мерки и предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

Етапът приключва с оценка на резултатите от обследването. 

Трети етап - Установяване на действителните технически характеристики на 
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строежа: 

За установяване на действителните технически характеристики и съответно 

сравняването им с нормативните характеристики по съществените изисквания чл. 

169, ал. 1-3 ЗУТ /без т.6 от ал.1/, Изпълнителят ще: 

-проучи, провери и анализира наличната техническа документация; 

-направи необходимите измервания и ще опише вида и размера на дефектите, 

повредите и разрушенията; 

-сравни техническите характеристики на строежа с нормативно установените 

характеристики и ще ги документира в табличен вид; 

-направи оценка на съответствието на строежа със съществените изисквания по чл. 

169, ал. 1, т.1 ЗУТ, за определяне допустимостта на сградата по отношение на 

носимоспособност и дълготрайност на носещата конструкция; 

-за част конструкции - ще идентифицира конструктивната система, и типа на 

фундиране, ще установи общите геометрични размери на носещата конструкция, 

дефекти и повреди в конструкцията, недопустими деформации и провисвания на 

отделни елементи участъци с открита армировка, промени в структурата на бетона 

или стоманата, минали конструктивни повреди, включително и проведени ремонтни 

дейности проверка на носещата способност и сеизмична осигуреност и всички други 

необходими проучвания и измервания. След анализа ще се докаже носещата и 

сеизмичната устойчивост на конструкцията за достатъчно дълъг експлоатационен 

период - поне 40 години. 

- обследва състоянието на ВиК инсталацията в сградата - ще се обследват 

главните водопроводни и канализационни щрангове, отводняването на покрива, 

състоянието на противопожарните кранове и др.; ще се извърши сравнение с 

действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите в 

момента норми; 

- обследва обследват се вътрешните силнотокови и слаботокови инсталации, 

връзки, електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна инсталация и 

др. Обследва се състоянието на мълниезащитната инсталация. Извършва се 

сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с 

действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в съответствие с 

действащите норми. 

- обследва състоянието на ОВК инсталациите в сградата - ще се обследват 

отоплителната инсталация, ако има изградена такава, състоянието на мрежите, типът 

и състоянието на абонатната станция; ще се обследват и други топлоизточници и 

уреди за битово гореща вода; ше се отразяват извършените ремонтни работи по 

фасадите за частично полагане на топлоизолационна система - вид, размери и др.; ще 

се дадат предписания за привеждане в съответствие с действащите норми; 

- Част Пожарна безопасност - обследват се сградата за пожарна опасност, 

състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната опасност 

на асансьорната уредба, пътищата за евакуация. Дават се предписания за привеждане 

в съответствие с действащите норми, анализира съответствието на сградата с 

изискванията на наредба НАРЕДБА № 1з-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и 

нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, както и съответната 

нормативна уредба в тази област; ще се обследва състоянието на сградата за пожарна 

опасност, състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната 

опасност на асансьорната уредба, пътищата за евакуация; ще се дадат предписания за 

привеждане в съответствие с действащите норми; 

- извършава обследване към всяка една от частите - архитектурна, 

конструктивна и инсталационните на ограждащите конструкции и елементи на 
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сградата и на използваните строителни продукти по отношение на защитата от шум 

на сградата; ще извършва сравнение с действащите норми по време на построяването 

на сградата и с действащите минимални изисквания за шумоизолиране на сградите; 

ще даде предписания за привеждане в съответствие с действащите норми и за 

обосновка на избраните строителни продукти; 

- извърши обследване на ограждащите конструкции и елементи на сградата и на 

използваните строителни продукти по отношение на защитата от шум на сградата 

към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и инсталационните (ВиК, 

Електро- и ОВК). Изпълнителят ще извърши сравнение с действащите норми по 

време на построяването на сградата и с действащите минимални изисквания за 

шумоизолиране на сградите и ще даде предписания за привеждане в съответствие с 

действащите норми и за обосновка на избраните строителни продукти. 

-изготви доклад за проведеното обследване, в съотвествие с изискванията на чл. 24, 

от Наредба N0 5/2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът включва 

направените констатации и доказателства за актуалното състояние на конкретната 

сграда; оценка за степента на съответствието на характеристиките на сградата със 

съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т.1, ЗУТ; препоръките за необходимите 

коригиращи и превантивни действия, които са необходими за привеждане в 

съответствие с изискванията на нормативните актове за недопускане влошаване на 

техническото й състояние; 

Конструктивното обследване на сградата, което се явява и част от техническото 

обследване ще обхване следните дейности и ще бъде в следния минимален 

обхват: 

1. Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата 

конструкция на сградата - идентифициране на конструктивната система, 

идентифициране на типа на фундиране, анализиране на наличната информация 

относно хидрогеоложките условия на фундиране на обследвания обект, и др. 

2. Извършване на конструктивно заснемане /при необходимост/, технически 

оглед, визуално. 

3. Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата 

конструкция - междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на 

дилатационни фуги и др. 

4. Установяване на основните размери на напречните сечения на главните 

конструктивни те елементи от сградата и сравняване с тези от проекта по част 

„Конструкции“, ако има налична проектна документация. 

5. Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в 

конструкциите материали в главните елементи на конструкцията (бетон, армировка, 

стомана и др.). 

6. Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. При наличие на такива 

се извършва инструментално обследване и документиране на наличните дефекти, 

пукнатини и повреди в елементите на конструкцията на сградата, участъци с открита 

армировка, промени в структурата на бетона или стоманата, недопустими 

деформации и провисвания на отделни елементи и др., свързани с досегашния 

експлоатационен период. Установяване на състоянието на характерни дюбелни 

съединения - уплътняващ състав, наличие на корозия по носещите пръти, състояние 

на ел. заварките - параметри и обработка, брой и вид на носещите пръти в дадено 

дюбелно съединение. 

7. Конструктивна оценка на сградата: 

7.1 Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на 

проектиране, използвани при първоначално проектиране на носещата конструкция на 
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сградата и/или при извършване на промени или интервенции в конструкцията по 

време на досегашния период. 

7.2а Установяване на типа и значимостта на минали конструктивни повреди, 

включително и проведени ремонтни дейности. 

7.26 Установяване на извършвани преустройства в партерните етажи и засегнати ли 

са носещи конструктивни елементи. 

7.3 Проверка на носещата способност и сеизмична осигуреност на ЕПЖС секцията и 

на характерни елементи на конструкцията при отчитане актуалните характеристики 

на вложените материали. 

8. Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни 

препоръки за привеждането й в съответствие с изискванията на действащите 

нормативни актове. 

9. Заключение за съотношението между действителната носеща способност и 

антисеизмична устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата й експлоатация. 

Минималната информация, която е необходима за оценката на сеизмичната 

осигуреност на строежа, е дадена в приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-2 от 27 

януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. 

Обследването на сградата за установяване на техническите и характеристики ще се 

извършва като се използва задължително, безразрушителен метод. 

В случай че, при конструктивното обследване се установят изменения и повреди, 

настъпили по време на експлоатацията на сградата, и се предпишат мерки, които са 

задължителни за възстановяване на нейната носеща и сеизмична устойчивост, към 

доклада за резултатите от обследването, Изпълнителят ще остойности по окрупнени 

показатели, размера на тези задължителни мерки. 

В случай, че за дадена сграда са необходими мерки за възстановяване на нейната 

носеща и сеизмична устойчивост, в доклада за резултатите от обследването ясно ще 

бъдат разграничени повреди, настъпили по време на експлоатацията на сградата и 

повреди, в следствие от нерегламентирана намеса от страна на ССО, които са оказали 

влияние върху конструктивната устойчивост на сградата. 

Докладът за проведеното техническо обследване се изготвя съгласно изискванията на 

чл. 24 от Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите и съдържа 

най-малко следното: 

- Систематизирано излагане на констатациите от извършените проучвания, 

заснемания, измервания, изчисления и анализи на представената информация и 

доказателства за актуалното състояние на сградата. 

- Оценка за степента на съответствието на характеристиките на сградата със 

съществените изисквания по чл.169, ал. 1, т-1-3 от ЗУТ, респ. с изискванията на 

нормативните актове, техническите спецификации в резултат на конкретни 

количествени и качествени измерения. 

- Препоръките за необходимите коригиращи и/или превантивни действия и 

мерки, които са необходими за удовлетворяване на нормативните актове за 

съществените изисквания към обследваната сграда, за недопускане влошаване на 

техническото й състояние или настъпването на аварийни събития. 

Етапът приключва със съставен доклад за резултатите от обследването на 

съществуващ строеж. 

Четвърти етап - съставяне на технически паспорт. 

Техническият паспорт ще стъпи на резултатите от втори и трети етап, ще се изготви в 

обем съгласно изискванията на Наредба N0 5/2006 г. за техническите паспорти на 

строежите и ще съдържа: 

• Част А - основни характеристики на строежа 
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-идентификационни данни и параметри - раздел I -основни обемно-планировъчни и 

функционални показатели - раздел II -основни технически характеристики -раздел III 

-сертификати - раздел IV 

-данни за собственика и за лицата съставили или актуализирали техническия паспорт 

- раздел V 

• Част Б - мерки за поллържане на строежа и срокове за извършване на ремонти 

-резултати от извършени обследвания и необходимост от извършване на основно 

обновяване, реконструкция, основен ремонт и други промени; 

-необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график 

за изпълнение на неотложните мерки; 

-данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и 

реконструкция на строежа; 

-срокове за извършване на основни и текущи ремонти на отделни конструкции и 

елементи на строежа. 

• Част В - указания и инструкции за безопасна експлоатация -съхраняване 

целостта на строителната конструкция 

-недопускане на нерегламентирана промяна в предназначението на строежа, която 

води до повишаване са над 5 % на проектните експлоатационни натоварвания; 

-спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита, от шум и 

опазване на околната среда; 

-нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и 

системите; -поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните 

асансьори, подвижните платформи, подемниците и др.; 

-правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност. 

Техническият паспорт ще се изработи след проведеното обследване на сградата, за 

установяване на техническите й характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, 

ал. 1, т. 1 - 3 от ЗУТ и ще обхване следните дейности: 

1) съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) 

стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, 

свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-3 от ЗУТ, в т.ч. оценка за 

сеизмичната осигуреност на строежа; 

2) установяване на действителните технически характеристики на строежа по 

разделите на част А от техническия паспорт; 

3) анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на 

съответствието им с нормативните стойности, определени в т. 1; 

4) разработване на мерки; 

5) съставяне на доклад за резултатите от обследването. 

5.3.Анализ на актуалното състояние, обвързано с изпълнението на дейностите по 

предмета на поръчка: 

Анализът на актуалното състояние обвързано с изпълнението на дейностите, за 

изпълнение на поръчката за изготвяне на техническо обследване, технически паспорт 

и обследване за енергийна ефективност 

- наличие на условия за обявяване и изпълнение на поръчката; 

- избор на изпълнител с възможности и опит за качествено изпълнение на възложената 

работа, и познаване на действащата и приложима нормативна уредба; 

- активност на сдружението на собствениците; ангажираност на Възложителя; 

- състояние на сградата; 

- правилно определяне на етапите и последователността при изпълнение на 

дейностите, включени в предмета на поръчката, обвързано със физическото 

състояние на обследваната сграда, наличие на издадени строителни книжа, 
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градоустройствена готовност и устройствени показатели за територията; 

-Етапи за изпълнение на Дейност 1 - Изготвяне на архитектурно заснемане Първи 

етап - Заснемане на терен; 

Втори етап - Изчертаване на заснеманията; 

-Етапи за изпълнение дейност 2 - Изготвяне на обследване за енергийна 

ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с 

нормативните изисквания за енергийна ефективност. 

Първи етап - Подготвителни дейности от обследването за енергийна ефективност; 

Втори етап - Установяване на енергийните характеристики на сградата; 

Трети етап - Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

Четвърти етап - изготвяне на доклад и резюме за отразяване резултатите от 

енергийното обследване; 

Пети етап - изготвяне на Сертификат за енергийните характеристики на сградата. 

-Етапи за изпълнение на Дейност 3 - Изготвяне на обследване за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т.1 - 5 и ал. 2 

от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ 

Първи етап - предварителна оценка на състоянието на сградата; 

Втори етап - Детайлно обследване за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1-3 ЗУТ /без т.6 от ал.1/; 

Трети етап - Установяване на действителните технически характеристики на строежа; 

Четвърти етап - Съставяне на технически паспорт. 

5.3.1. Условия с които са осигурени изискванията за обявяване и изпълнение на 

поръчката: 

 Осигурено национално финансиране на допуснатите за обновяване сгради; 

 Регистриране на сдружение на собствениците; 

 Обявена процедура за изготвяне на техническо обследване, технически 

паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилища 

сграда, съгласно обособените позиции; 

 Избор на екип, с необходимия професионален опит и експертиза, за 

осигуряване качеството на възложената работа. 

5.3.2. Възможностите на изпълнителя: 

Екипът на фирма „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД, предложен за 

изпълнение на поръчката, е с богат опит в техническо обследване, паспортизиране и 

енергийно обследване на сгради. Ръководителят на проекта и част от експертите са 

участвали в програмата на МРРБ за „Енергийно обновяване на българските домове“. 

Техният опит, проблемите, с които са се сблъсквали , и са решавали успешно, са 

гаранция за качествено и законосъобразно изпълнение на работата, при спазване на 

утвърдените срокове. 

Фирмата има необходимите технически и финансови възможности, както и добра 

организационна структура и мениджърски умения на ръководителя на проекта. 

Работна среда - състояние на инфраструктурата - гр. Смолян е инфраструктурно и 

технически добре осигурен град, поради което, не очакваме проблеми с достъп до 

обектите, информационна свързаност между експертите от екипа и между екипа и 

главния офис на компанията. Офисът на фирмата е напълно оборудван за такава 

дейност. 

5.3.3. Активността и ангажираността на сдружението на собствениците в 

сградата: 

За успешното изпълнение на работата е необходимо активното участие на 

собствениците, което включва: 

 Да предоставят документи за собственост, удостоверение за наследници, 
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където е необходимо, на самостоятелно обособените обекти в сградата - при 

отказ и съмнение от страна на собствениците, се обяснява се лично на всеки 

собственик, който отказва да съдейства за необходимостта от ясното точно и 

вярно описание на всяка конкретна собственост - апартамент, мазе, таван, 

гараж, общи части и др. За преодоляване на нежеланието на част от 

собствениците, за предоставяне на документи, предлагаме на всеки от тях, на 

представените докименти да записва „Не важи за сделка. Важи за програма за 

енергийна ефективност”. 

При различие в площта по документи за собственост, налични проекти или 

екзекутивното заснемане, съвместно със съответния собственик, се уточнят 

недопустимите разлики. 

Разлика в площите се получава и поради промяна нормативната уредба, през 

изминалите години за начина на изчисляване на застроена площ, разгъната застроена 

площ, общи части, което се отразява в общото площоразпределение на съответната 

сграда, но не е отразено в документите за собственост. 

 Да осигурят достъп до обособените обекти в сградата за предварителен оглед 

и оценка на състоянието на сградата, архитектурно заснемане, ако е 

необходимо; 

При отказ за съдействие, отказ за достъп до апартамента за оглед и заснемане - 

екипът ще търси всички възможни начини за разясняване ползата от настоящата 

програма и получаване на ангажираност и съдействие от всеки собственик. При 

трайно отсъствие на част от собствениците, проблемът ще се преодолее частично по 

косвени методи, спомени на очевидци, външен оглед и др. 

 Да дадат информация за извършени ремонти и реконструкции, или смяна на 

предназначението, и съответно да предоставят проекти, ако има такива. 

Същата информация следва да се предостави и за общите части на сградата; 

5.3.4. Ангажираността на Възложителя: 

За успешното изпълнение на работата се очаква активното съдействие на общинската 

администрация, по отношение на налична информация в техническия архив на 

общината, прилежаща инфраструктура и други необходими налични данни и 

документи. При забавяне на получаването на информация, пречките ще се 

преодоляват в движение, без да се препятства изпълнението, при спазване на 

графика. 

5.3.5. Състояние на сградата: 

1. Установяване на годината на изграждане и въвеждане в експлоатация; 

2. Наличие на издадени строителни книжа: 

-При наличие на строителни книжа обследваната сграда има готовност за стартиране 

на дейностите; 

-При липса на строителни книжа, или единични запазени чертежи от времето на 

строителството - още при първия оглед, стартират дейностите за екзекутивно 

архитектурно заснемане и се инструктира представителя на етажната собственост да 

провери за запазена документация в архивите на общинската администрация, 

РДНСК, държавен архив или архива на ДСК (ако сградата е ЖСК), в случай че не е 

предприел до момента подобни действия; 

-Наличие на одобрени проекти за преустройств и смяна на предназначението на 

обекти в сградата, вклчително удостоверение за ползване; 

3. Проверка за градоустройствената готовност - наличие на одобрена 

кадастрална карта и кадастрални регистри за територията; отреждане на поземления 

имот, в който е построена сградата по действащия подробен устройствен план - при 

липса на актуална скица подаване на заявление от представителя на етажната 
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собственост до компетентния орган - Агенция по кадастъра или Община Смолян. 

5.4.Очаквани резултати от услугата; 

• Ефективна проектантска услуга; 

• За всяка конкретна сграда - изготвен доклад за допустимост на сградата по 

отношение на носимоспособност и дълготрайност на носещата конструкция и 

установени технически характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1-3 

ЗУТ; 

• Съставен технически паспорт за обекта; 

• Изготвяне на доклад и резюме за отразяване резултатите от енергийното 

обследване 

• Издаване сертификат за енергийните характеристики на сградата 

• Всички документи, изготвени в резултат на изпълнението на настоящата 

обществена поръчка, (екзекутивни заснемания, доклади, оценки, технически 

паспорти, предписания, мерки и др.) ще са изготвят съгласно изискванията, заложени 

в нормативните документи и тези на Възложителя, посочени в настоящата 

документация. 

• В случаите, когато сградата се състои от две или повече блок-секции, същите 

ще се изработват поотделно за всяка от блок - секциите и обобщено за цялата сграда. 

При възлагане на дейностите по техническо обследване и обследване за енергийна 

ефективност на сградата, и в случай, че сградата се състои от отделни секции, 

докладът за техническо обследване и обследване за енергийна ефективност, ще 

съдържа информация, както следва: 

1. Размер на инвестицията за мерки за конструктивно укрепване (ако е 

приложимо) за всяка блок-секция поотделно и обобщено за сградата; 

2. Размер на инвестицията за икономически най-ефективния пакет от 

енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на 

енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна 

ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, за всяка блок-

секция поотделно и обобщено за сградата. 
Резултатите от извършените дейности ще бъдат предадени на възложителя на 

български език: 

на хартиен носител - в папки, комплектовани в 3 оригинални екземпляра и 2 копия, 

заверени „Вярно с оригинала”; 

- електронна версия на CD - 1 екземпляр; 

- Софтуерна съвместимост: - Microsoft Office 2007; Auto Desk AutoCAD 2010 

или еквивалентно 

6. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА. ЕКИП И ТЕХНИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПОРЪЧКАТА: 

Фирмата ще ползва стандартна вертикална организационно-управленска структура, 

като ръководителят на проекта ще координира и контролира изпълнението на 

дейностите и ще гарантира пред Възложителя за качеството на резултатите. 

Организационната структура на “СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ” ЕООД за 

конкретния обект се състои от ръководител проект и 7 /СЕДЕМ/ ключови експерти, в 

съответствие с Техническата спецификация на Възложителя. В хода на изпълнение 

на дейностите при необходимост ще се включват допълнителни експерти по всички 

специалности и ще се ползва допълнителен ресурс на фирмата. Предвидено е /при 

необходимост/ включване на архитект- чертожник, както и студент архитектура 4 

курс - понастоящем стажант към фирмата, за подпомагане чертожните дейности. 

6.1.Екип 

Екипът от ключови експерти е представен по-долу накратко, като съгласно 
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изискванията към документацията за участие 

1. Ръководител проект - архитект, виеше образование - магистърска степен по 

архитектура 

Като ръководител на проекта подсигурява реализирането на задачата, което включва: 

- Да мобилизира екипа и да осигури същия да действа в обхвата на 

задълженията регламентирани в актуалната нормативна уредба; 

- Да координира комуникацията на всички участници в инвестиционния процес; 

- Своевременно да информира Възложителя за проблеми, които възникват в 

процеса на работа; 

- Да докладва на Възложителя за напредъка на работите и да дава становища и 

препоръки за навременното и успешно завършване на работите; 

- Да провери и предаде на Възложителя изготвената документация; 

- Да осъществява цялостен контрол по време на изпълнение на възложените за 

изпълнение дейности; 

Ръководителят на проекта организира набавяне на изходната информация, 

необходима за обследването и съставянето на техническия паспорт от Инвеститора и 

живущите в жилищната сграда: 

- актуална скица 

- разрешение за строеж; 

- акт образец 15; 

- удостоверение от кадастъра; 

- разрешение за ползване, акт образец 16; 

- документи за собственост - нотариален акт; 

- документи на собственика на обекта /удостоверение от Агенция по 

вписванията, ако собственика е юридическо лице/; 

- строителни книжа за промени след разрешение за ползване; 

- фактури за последните 3 години за електро потребление, студена и топла вода, 

ТЕЦ и газоснабдяване; 

- сертификати от акредитиран орган за контрол за електроконтролни 

измервания: импеданс и мълниезащита на сградата. (За частите от сградата 

използвани за търговски цели (ако има такива) е необходимо да се предоставят 

сертификати от акредитиран орган за контрол за санитарно-хигиенни изисквания за 

условия на труд: осветеност; микроклимат; ниво на шум и електроконтролни 

измервания: импеданс; заземителна инсталация; мълниезащита.) 

- сертификати от различни изпитвания на сградата и др. 

- сключени договори за поддръжка на инсталации и съоръжения, монтирани в 

сградата - пр. мълниезащита, асансьори и др. 

- предписания на контролни органи от направени проверки; 

2. Строителен инженер - ПГС, виеше образование - магистърска степен, Пълна 

проектантска правоспособност по специалността, участие в услуги с предмет сходен 

и идентичен с предмета на поръчката 

3. Строителен инженер - Технически контрол по част "Конструктивна", отговаря 

на изискванията на чл.142 ал.10 ЗУТ, участие в услуги с предмет сходен и идентичен 

с предмета на поръчката 

4. Електроинженер, виеше образование - магистърска степен, Пълна 

проектантска правоспособност по специалността, участие в услуги с предмет сходен 

и идентичен с предмета на поръчката 

5.  Инженер „Отоплението, вентилацията и климатизацията“ виеше образование 

- магистърска степен, Пълна проектантска правоспособност по специалността, 

участие в услуги с предмет сходен и идентичен с предмета на поръчката 
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6.  Инженер ВиК, виеше образование - магистърска степен, Пълна проектантска 

правоспособност по специалността, участие в услуги с предмет сходен и идентичен с 

предмета на поръчката 

7. Инженер „Пожарна безопасност“ - магистърска степен Пълна проектантска 

правоспособност по специалността. 

За изпълнение на Дейност 1 - Архитектурно заснемане от задачата участникът ще 

ползва следния екип от ключови експерти: 

1. арх. Елена Данова Петринска - Архитект. 

Арх. Елена Петринска е завършила Висшия инженерно-строителен институт, 

понастоящем УАСГ, специалност „Архитектура“, с ниво по националната 

класификация - магистър. Професионален опит е натрупала като експерт в общинска 

и държавна администрация - Окръжен народен съвет - София и МРРБ, и в частния 

сектор, като проектант, консултант и надзорник. Понастоящем е управител на 

„ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ“ ООД. Има богат професионален опит - над 35 години в 

областта на: проектиране, строителство, инвеститорски контрол, финансиране на 

описаните дейности, работа в администрация; добро познаване на нормативната 

уредба на Република България в областта на устройство на територията, геодезия, 

кадастър, проектиране, контрол на строитеството, 3033, ЗООС, ЗОП и др. 

Притежава: 

-Умения за организиране на дейността и осъществяване на последващ контрол при 

изпълнението; 

-Умения за работа в екип, придобити от характера на работата и позициите, които са 

заемани; 

-Добро познаване на нормативната уредба на Република България в областта на 

строителството, проектирането, контрол на строителството и др. 

За изпълнение на Дейност 2 „Изготвяне на обследвания за енергийна 

ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с 

нормативните изисквания за енергийна ефективност.” от задачата участникът ще 

ползва следния екип от ключови експерти: 

1. Ръководител екип ЕЕ - инж. Пветомир Христофоров Ботев 

Инж. Цветомир Христофоров Ботев е завършил Технически Университет - София, 

специалност „Топлотехника“, с ниво по националната класификация - магистър. 

Професионален опит е натрупал като проектант, консултант и надзорник. 

Понастоящем е управител на „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД. Има богат 

професионален опит - НАД 10 години в областта на: проектиране, строителство, 

инвеститорски контрол, обследване за енергийна ефективност на сгради и 

финансиране на описаните дейности; добро познаване на нормативната уредба на 

Република България в областта на енергийната ефективност, проектиране, контрол на 

строитеството и др. 

Притежава: 

-Умения за организиране на дейността и осъществяване на последващ контрол при 

изпълнението; 

-Умения за работа в екип, придобити от характера на работата и позициите, които са 

заемани; 

-Добро познаване на нормативната уредба на Република България в областта на 

строителството, проектирането, контрол на строитеството и др. 

2. Ключов експерт - инж. Красимир Кирилов Точев 

Инж. Точев е завършил Университет по архитектура, строителство и геодезия УАСГ 

- гр. София, специалност Строителство на сгради и съоръжения, с ниво по 

националната класификация - магистър. Понастоящем проектант на свободна 
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практика. Трудов стаж по специалността - над 10 години. Притежава богат опит 

свързан с изчисление и обследване на строителни конструкции на сгради и 

съоръжение, както и обследване за Енергийна ефективност. 

3. Ключов експерт - инж. Ирена Василева Златкова 

Инж. Ирена Златкова е завършила Технически Университет - София през 2000 г. 

Работила е в големи проектантски фирми. По настоящем е проектант на свободна 

практика. Трудов стаж по специалността - над 10 години. Притежава богат опит 

свързан с обследване за Енергийна ефективност на сгради. 

Изпълнението на отделните дейности ще бъде извършено от екипа в съответствие с 

изготвения линеен график, в съответствие с необходимата експертиза. 

При изпълнението на работата, участникът ще ползва следните екипи от ключови 

експерти: 

Изпълнението на отделните дейности ще бъде извършено от екипа в съответствие с 

изготвения линеен график, в съответствие с необходимата експертиза. 

При необходимост ще се ползват и допълнителни ресурси на фирмата изпълнител на 

поръчката. 

За изпълнение на Дейност 3 „Изготвяне на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т.1 - 5 и 

ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ” от 

задачата участникът ще ползва следния екип от ключови експерти: 

1. арх. Елена Данова Петринска - Архитект. Ръководител екип 

Арх. Елена Петринска е завършила Висшия инженерно-строителен институт, 

понастоящем УАСГ, специалност „Архитектура“, с ниво по националната 

класификация - магистър. Професионален опит е натрупала като експерт в общинска 

и държавна администрация - Окръжен народен съвет - София и МРРБ, и в частния 

сектор, като проектант, консултант и надзорник. Понастоящем е управител на 

„ГРАБИШ КОНСУЛТИНГ“ ООД. Има богат професионален опит - над 35 години в 

областта на: проектиране, строителство, инвеститорски контрол, финансиране на 

описаните дейности, работа в администрация; добро познаване на нормативната 

уредба на Република България в областта на устройство на територията, геодезия, 

кадастър, проектиране, контрол на строитеството, 3033, ЗООС, ЗОП и др. 

Притежава: 

-Умения за организиране на дейността и осъществяване на последващ контрол при 

изпълнението; 

-Умения за работа в екип, придобити от характера на работата и позициите, които са 

заемани; 

-Добро познаване на нормативната уредба на Република България в областта на 

строителството, проектирането, контрол на строителството и др. 

2. инж. Людмил Станоев Радев - Строителен инженер 

Инж. Людмил Станоев Радев е завършил Висшия инженерно-строителен институт, 

понастоящем УАСГ, специалност Промишлено и гражданско строителство, с ниво по 

националната класификация - магистър. Професионален опит - проектант и 

ръководител ателие в „Метални конструкции” и КНИПИ “СОФПРОЕКТ”. 

Понастоящем проектант на свободна практика. Трудов стаж по специалността - над 

40 години. Притежава богат опит свързан с изчисление и обследване на строителни 

конструкции на сгради и съоръжение 

3. инж. Боян Любенов Хаджимитов -Строителен инженер ТК по част 

Конструктивна. 

Инж. Боян Любенов Хаджимитов е завършил Инженерно строителния институт през 

1966 г. Работил е в големи проектантски фирми като Районна проектантска 



 

 

244 

организация, ИПП Софпроект, „Софстрой” - УССР, Проектантско бюро към 

министерство на снабдяването. В дългогодишната си кариера е започнал като 

проектант и се е издигнал до групов ръководител в проектантска организация. 

Натрупал е завиден опит в проектиране, изграждане и обследване на всички видове 

строителни конструкции. Познава нормативната уредба на РБългария в областта на 

устройство на територията, геодезия, кадастър, проектиране, контрол на 

строитеството. 

4. инж. Цветана Иванова Илиева - Електроинженер 

Инж. Цветана Иванова Илиева е завършила Технически Университет - София, 

специалност „АУИТ“, с ниво по националната класификация - магистър. 

Професионален опит е натрупал като проектант, консултант и надзорник. 

Понастоящем е инженер проектант по част „Електро“ в „СИ ЕНД БИ 

ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД. Има богат професионален опит - НАД 10 години в 

областта на: проектиране, строителство, инвеститорски контрол. 

5. инж. Михаил Джунов - инженер „Отоплението, вентилацията и 

климатизацията“ 

Инж. Михаил Джунов е завършил Технически Университет - София, специалност 

„Топлотехника“, с ниво по националната класификация - магистър. Професионален 

опит е натрупал като проектант, консултант и надзорник. Понастоящем е инженер 

проектант на „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД. Има богат професионален 

опит - НАД 10 години в областта на: проектиране, строителство, инвеститорски 

контрол, обследване за енергийна ефективност на сгради и финансиране на 

описаните дейности; добро познаване на нормативната уредба на Република 

България в областта на енергийната ефективност, проектиране, контрол на 

строитеството и др. 

6. инж. _Антония Бабунска - ВиК инженер 

Инж. Бабунска е завършила Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия 

(УАСГ) - гр.София със специалност „Водоснабдаване и канализация”, с ниво по 

националната класификация - магистър. Инженер Бабунска има богат опит в 

Български и чуждестранни фирми проектиращи и изграждащи пречиствателни 

станции на територията на Република България. Инж.Бабунска е и експерт към МРРБ 

по консултирането на общински администрации за изграждането на пречиствателни 

станции. По настоящем е ръководител проекти в областта на ВиК инсталациите във 

фирма СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ ЕООД. 

7. инж. .Данаил Руменов Спасов - инженер „Пожарна безопасност“ 

Инж. Данаил Румено е завършил Университет по Архитектура, Строителство и 

Геодезия (УАСГ) -гр.София със специалност „ХТС”, с ниво по националната 

класификация-магистър. Инженер Спасов има богат опит в проктирането, 

обследването на сгради Притежава пълна проектантска правоспособност по част 

Пожарна безопасност. По настоящем е управител на фирма ДАЕЛ- 2008 ЕООД 

6.2. Организационно - техническа дейност 

-Определяне на оперативната база за изпълнение на договора - ще бъде разположена 

в офиса в гр. София; 

-Разпределение на задачите и отговорностите между експертите, определени за 

изпълнение на дейностите по задачата, в съответствие с тяхната квалификация; 

правилното съчетаване на специфичните умения на експертите, ще позволи 

предоставянето на всички заявени услуги в процеса на изпълнението на договора; 

-Осигуряване на условия за извършване на оглед и заснемане на съответната сграда; -

При възникване на потребност, осигуряване на допълнителен брой експерти с 

необходимата квалификация; 
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-Подпомагане на експертите в дейността им за изпълнение на възложената работа; -

Решаване, без забавяне, на възникнали проблеми; 

-Създаване на условия за строга отчетност при изпълнение на възложената работа; -

Изготвяне на доклади до Възложителя за изпълнените задачи и възникналите 

проблеми; -Осигуряване на подходящ транспорт и необходимите технически 

средства за изпълнение на възложената работа; 

-Ръководителят на проекта ще координира и контролира изпълнението на дейностите 

и ще гарантира пред Възложителя за качеството на резултатите. 

-Изпълнителят декларира, че членовете на екипа, познават и разполагат с 

техническите нормативни актове, техническите спецификации на основните 

строителни продукти, необходими за проверката на съществените изисквания към 

строежите по чл. 169, ал. 1 ЗУТ, стандартизираните методи за изпитване и измерване, 

необходими за оценка на експлоатационните характеристики на обследваната сграда 

Изпълнителят ще осигури оборудване и автомобили, необходими за ефективното 

изпълнение на задълженията си по договора за изпълнение на обществената поръчка. 

Важно е експертите, да информират останалите членове на екипа, както и да се 

дискутират резултати от техните дейности да се установи общ подход при 

изпълнението на конкретните задачи. 

Според опита ни, този подход позволява максимален обмен на информация между 

членовете на екипа и максимална ефективност по време на всички етапи на работата. 

Офисът в гр. София е оборудван с всички необходими съоръжения като телефон, 

факс, достъп до интернет, компютри, копирна машина и принтер, които се изискват 

за успешното изпълнение на всички задачи. Ще бъде подсигурена и мобилност на 

екипа. 

В офиса на фирмата се предвижда да се извършва основната работа по съставяне на 

документооборота за обекта. 

Средствата, с които ние разполагаме, са с необходимите показатели за постигане на 

високо качество на крайния продукт. Във връзка с изпълнение на услугите, 

разполагаме със средства, които позволяват да реагираме навременно на 

изискванията на Възложителя във връзка с изпълнение на проекта. Наличните ни 

технически средства, позволяващи постоянна връзка отговарят на изискванията за 

онлайн и телекомуникация. Наред с това, разполагаме с достъп до информационни 

системи, които обезпечават бърз достъп до информация. 

Човешки ресурс - разполагаме с екип от ключови експерти, покриващ изискванията 

на възложителя, както и с допълнителни експерти, чиито ресурс е винаги на 

разположение. 

Материален ресурс — разполагаме с пълен набор от технически средства, които 

обезпечават работата по настоящата поръчка; 

Финансов ресурс - разполагаме със средства, които обезпечават във финансов аспект 

изпълнението на поръчката 

Представено е в табличен вид - Техническото оборудване, което ще ползва екипа при 

изпълнение на задачата 

6.3. Разпределение на задачи и отговорности: 

Вътрешният контрол при зипълнителя се осъществява посредством вътрешни 

правила за 

работата на екипа, с които са запознати всички ключови и допълнителни експерти, 

както и 

техническите сътрудници. 

Вътрешните правила за контрол при изпълнителя включват следните разпоредби: 

• Комуникацията между експертите в екипа на Изпълнителя на поръчката и 
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Възложителя ще се осъществява, посредством ръководителя на проекта на 

Изпълнителя. 

• Информацията постъпила от Възложителя се разпределя и предава на 

експертите на Изпълнителя от ръководителя на проекта. 

• С цел оперативност и бърза реакция, в рамките на екипа на Изпълнителя, 

комуникацията ще се осъществява, посредством мобилни телефони и имейли. 

• Ръководителят на проекта организира и синхронизира всички графици, 

срокове, планирани срещи и командировки в процеса на изпълнение на възложената 

работа. 

• Провеждане на регулярни срещи на екипите, изпълняващи съответните 

дейности, с цел подобряване организацията на работата, разпределение на задачите и 

отговорностите и сроковете за изпълнение, съгласно утвърдения вътрешен график. 

6.4. Разпределение на ресурсите 

ДЕЙНОСТ 1: 

Първи етап: Предварителна оценка на състоянието на сградата. 

В етапа участва ръководителя на проекта съвместно с целия екип от ключови 

експерти по 

отделните части. Техническото оборудване, обезпечаващо изпълнението е следното: 

Автомобил, фотоапарат, електронна рулетка, преносим компютър; 

В този етап ще се ползват и ресурсите на офиса на фирмата. 

ДЕЙНОСТ 2: 

Първи етап -Подготвителни дейности от обследването за енергийна 

ефективност. 

В етапа участва ключовият експерт по част ОВК, съвместно с експертите включени 

към лиценза на фирмата за изпълнение на дейности по енергийни обследвания - по 

част Конструктивна и част Електро. 

Техническото оборудване, обезпечаващо изпълнението включва автомобил и 

фотоапарат. 

Втори етап - Етап на установяване на енергийните характеристики на сградата. 

В етапа участва ключовият експерт по част ОВК, съвместно с експертите включени 

към лиценза на фирмата за изпълнение на дейности по енергийни обследвания — по 

част Конструктивна и част Електро. 

Техническото оборудване, обезпечаващо изпълнението включва автомобил, 

фотоапарати, електронни рулетки, уредите за измерване на параметрите на околна 

среда и електроизмервания. 

Трети етап - Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност. 

В етапа участва ключовият експерт по част ОВК, съвместно с експертите включени 

към лиценза на фирмата за изпълнение на дейности по енергийни обследвания - по 

част Конструктивна и част Електро. 

Техническото оборудване, обезпечаващо изпълнението включва включва ресурсите 

на офиса. Четвърти етап - изготвяне на доклад и резюме. 

Изпълнява се от ключовия експерт по част ОВК. При необходимост се включва и 

офис сътрудник при окомплектоване на документацията. 

Техническото оборудване, обезпечаващо изпълнението включва включва ресурсите 

на офиса и автомобил. 

Пети етап - изготвяне на Сертификат за енергийни характеристики на сградата. 

Изпълнява се от ключовия експерт по част ОВК. 

Техническото оборудване, обезпечаващо изпълнението включва включва ресурсите 

на офиса и автомобил. 
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ДЕЙНОСТ 3: 

Първи етап: Предварителна оценка на състоянието на сградата. 

В етапа участва ръководителя на проекта съвместно с целия екип от ключови 

експерти по отделните части. 

Техническото оборудване, обезпечаващо изпълнението е следното: Автомобил, 

фотоапарат, електронна рулетка, преносим компютър; 

В този етап ще се ползват и ресурсите на офиса на фирмата. 

Втори етап: Дейност по детайлно обследване за установяване на техническите 

характеристики. - изпълнява се от целия екип от ключови експерти. 

В етапа участва ръководителя на проекта съвместно с целия екип от ключови 

експерти по отделните части. 

Техническото оборудване, обезпечаващо изпълнението включва автомобил, 

фотоапарати, електронни рулетки, шублер, уреди за обследване на строителни 

конструкции, преносим компютър; 

Трети етап - Установяване на действителните технически характеристики на 

строежа: 

В етапа участва ръководителя на проекта съвместно с целия екип от ключови 

експерти по отделните части. 

Техническото оборудване, обезпечаващо изпълнението включва автомобил, 

фотоапарати, електронни рулетки, шублер, уреди за обследване на строителни 

конструкции, уредите за измерване на параметрите на околна среда и 

електоизмервания, преносим компютър; 

В този етап ще се използват и ресурсите на офиса. 

Четвърти етап - съставяне на технически паспорт. 

В етапа участва ръководителя на проекта съвместно с целия екип от ключови 

експерти по отделните части. Ръководителя на колектива обобщава всички части на 

техническия паспорт. При необходимост се включва и офис сътрудник при 

окомплектоване на документацията. 

Техническото оборудване, обезпечаващо изпълнението включва ресурсите на офиса. 

6.4. Гарантиране на устойчивост на постигнатите резултати: 

 Изпълнение на възложената работа в съответствие с техническата 

спецификация и приложимата нормативна уредба; 

 Добрата квалификация и дългогодишен опит на експертите; 

 Контрол за стриктното изпълнение и спазване на договорните условия и 

срокове; 

6.5. Срок за изпълнение на дейностите: 

Срокът за изпълнение на услугата е 16 дни.  

Краен срок за изпълнение - съгласно сключения договор с Възложителя. 

6.6. Стратегия 

Стратегията за осигуряване на ефективно, ефикасно и качествено изпълнение 

на проекта се състои в изпълнение на основните ключови фактори: 

 Определяне на основните цели и изисквания, определяне на етапите в 

изпълнението на работите, дефиниране на условията, изискванията и 

ограниченията по отношение на срокове, качество и стойност на работите; 

 Планиране на дейностите с оглед постигане на поставените цели. 

 Планирането е по отношение на графика за изпълнение, плащанията и 

определяне на последващите действия. Планирането е на ниво общо 

планиране, за целия период на изпълнение и детайлно планиране при 

изпълнението на конкретните работи; 

 Определяне на срокове — графикът за изпълнение ще е обвързан с 
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постигането на междинни резултати, които да гарантират постигането на 

целите в рамките на общото времетраене на работата по договора; 

 Създаване на екип от експерти, за посрещане изискванията за изпълнение на 

дейностите. Определяне на ръководител на проекта и използване на 

специалисти, притежаващи необходимата квалификация и опит, способни да 

вземат решения при възникнали технически проблеми и да бъдат на 

разположение за времетраенето на строителството. 

При изпълнението на обществената поръчка основната цел на изпълнителя е да 

гарантира, че възложените работи ще бъдат изпълнени: 

• съобразно изготвения линеен график и съгласно крайния срок на договора; 

• с определено качество, съгласно сключения договор, в съответствие със 

стандартите, описани в техническите изисквания и актуалната нормативна уредба; 

Основните фактори, които са пряко свързани с организацията на работа и стратегията 

за реализиране на проекта се базират именно на тях: 

• Планиране, при което се определят целите и се съставя план за тяхното 

постигане.; 

• Организация, чиято задача е правилното разпределение на дейностите, между 

ръководителя и членовете на екипа, при спазване на договорените срокове за 

изпълнение на работата; определяне на функциите и взаимодействието между 

отделните експерти; 

• Ръководство, целящо мотивиране на изпълнителите за успешно осъществяване 

на за планираните действия и постигането на поставените цели; 

• Контрол, при който се съотнасят реално постигнатите резултати с 

планираните, с цел внасяне на корекции при необходимост; 

Важен аспект в това отношение е координацията между отделните експерти и 

връзката им с ръководителя. Ефективното управление на проекта има ключова роля 

за крайния успех 

При изпълнението на поръчката, изпълнителят ще следи за спазване на общите 

строително - технически правила, норми и нормативи: 

Изпълнителят ще следи и ще се съобразява с измененията в нормативната уредба, 

свързани с изискването за хармонизиране с европейското право. 

 Представен е линеен график с посочване на периодите за изпълнение на 

съответните дейности. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени 

от възложителя. 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени 

от възложителя. 

В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация 

на екипа участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета 

на поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и 

стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложените от 

него срокове. Участникът предвижда в тази връзка изпълнението на всеки един 

процес в неговата цялост и спазване на последователността, което от своя страна да 

доведе до безпроблемно изпълнение на услугата. В техническото предложение 
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участникът е предложил организация за изпълнение на поръчката, обхващаща всички 

дейности и поддейности в нейния обхват, в съответствие с обхвата на поръчката и 

заложените цели и резултати. Дейностите по изпълнение са представени в тяхната 

последователност и начин за изпълнение. Описан е процесът по изпълнение на всяка 

дефинирана от възложителя дейност, включително последователност, етапи, 

дейности и поддейности, които включва всяка основна дейност в тяхната 

последователност и взаимна обусловеност, разграничени, както следва: - ДЕЙНОСТ 

1: Извършване на архитектурни заснемания, включващ следните етапи - Първи етап - 

Заснемане на терен и Втори етап - Изчертаване на заснеманията. ДЕЙНОСТ 2: 

Детайлни обследвания за енергийна ефективност, която включва следните основни 

етапи: Първи етап - Подготвителни дейности от обследването за енергийна 

ефективност; Втори етап - Установяване на енергийните характеристики на сградата; 

Трети етап - Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

Четвърти етап - изготвяне на доклад и резюме за отразяване резултатите от 

енергийното обследване и Пети етап - изготвяне на Сертификат за енергийните 

характеристики на сградата. ДЕЙНОСТ 3: Изготвяне на обследване за установяване 

на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т.1 - 5 и 

ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, която 

включва следните етапи -  Първи етап - предварителна оценка на състоянието на 

сградата; Втори етап - Детайлно обследване за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1-3 ЗУТ /без т.6 от ал.1/; 

Трети етап - Установяване на действителните технически характеристики на строежа 

и Четвърти етап - Съставяне на технически паспорт.  Предвижданията на участника 

не се свеждат единствено до посочване на обхвата на дейностите, съгласно 

техническото задание на възложителя, а е налице представяне на визията на 

участника за изпълнение на дейностите, представена е методология и стратегия на 

участника за изпълнение на поръчката, като е изложен начинът на изпълнение на 

предмета на обществената поръчка, последователността, обхвата на дейностите, 

които ще се изпълняват в рамките на всеки етап, съответния документ или резултат, с 

който приключва всеки етап, изпълнен в рамките на съответната дейност. 

Представената методология за осъществяване предмета на поръчката  е съобразена с 

нейния характер и сложност, включва всички процеси, съставящи отделните 

дейности, представена е последователността и взаимната обусловеност на процесите, 

включително дейностите по предаване/съгласуване и съответно приемане на 

основните дейности, в съответствие с одобрения проект на договор.  

- Участникът е представил организацията на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката, обвързани с конкретния подход за изпълнение на 

услугите. Представен е екипът за изпълнение на поръчката – поименно, включително 

с притежаваните образование и опит в съответната област и задачите и 

отговорностите му. Разпределението на задачите и отговорностите между експертите 

е представено за всяка дейност, като поименно са посочени отговорните експерти за 

съответната дейност, разписани са и отговорностите на ръководителя.   Представена е 

организацията и управлението на човешките ресурси. Организационната структура 

на участника е представена на схема, с посочване конкретни задължения,  

взаимовръзки и контрол в екипа. Предвидено е Ръководителят на екипа да 

мобилизира екипа и да осигури същия да действа в обхвата на задълженията 

регламентирани в актуалната нормативна уредба; Да координира комуникацията на 
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всички участници в инвестиционния процес; Своевременно да информира 

Възложителя за проблеми, които възникват в процеса на работа; Да докладва на 

Възложителя за напредъка на работите и да дава становища и препоръки за 

навременното и успешно завършване на работите; Да провери и предаде на 

Възложителя изготвената документация;Да осъществява цялостен контрол по време 

на изпълнение на възложените за изпълнение дейности и др. Представени са 

експертите – поименно и по специалности, както и техническата обезпеченост. 

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките 

ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка е 

в съответствие с етапите на изпълнение, видовете дейности и тяхната 

последователност съгласно техническото задание и приложенията към тях, по 

отношение на последователността и/или взаимозависимостта на процесите.   

Предложени са мерки за осигуряване на сроковете и качеството, включително 

описание на процесите по управление на проекта, обединени в пет групи както 

следва: - Иницииране;  Планиране; Изпълнение; Контролиране и Приключване. 

Представени са и процесите по управление на качеството, включващи дейностите по: 

- Планиране на качеството ; Гарантиране на качеството и Качествен контрол. 

Представени са и процесите по управление на комуникациите и стратегия за 

управление на риска, като участникът е идентифицирал различни рискови събития, 

които е оценил и анализирал и за които е предложил и съответни мерки за 

предотвратяването / преодоляването им.  

Освен, че участникът е представил описание на дейностите в тяхната 

последователност и конкретни действия по изпълнение, приложен е и план-график за 

изпълнение на поръчката, който представя сроковете за действие. Предложената 

Организация за изпълнение и план-графикът обосновават предложените срокове за 

изпълнение на отделните дейности в обхвата на поръчката съгласно клаузите на 

проекта на договор. Предвид гореизложеното комисията счита, че Предвижданата от 

участника организация за изпълнение, включително предложеното разпределение на 

ресурсите и разпределението на задачите и отговорностите на отделните експерти, 

съгласно планираните дейности са приложими за конкретната услуга – предмет на 

поръчката, предвид нейните характеристики и особености  което дава разумно ниво 

на увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане на целените 

резултати в оферираните срокове. Участникът е представил и предвижданията си за 

качествено и срочно изпълнение на предмета на поръчката, както и методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената поръчка. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето 

му. На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и 

организация за изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на 

възложителя съгласно техническото задание и проекта на договор, комисията 

формира заключение, че е предложено ниво на изпълнение в съответствие с 

изискванията на възложителя, което дава разумно ниво на увереност за наличието на 

ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Техническото предложение на участника съответства на предварително обявените oт 



 

 

251 

възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия 

и изисквания за изготвянето му. Посочените обстоятелства обуславят редовност на 

офертата, в съответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът е 

представил оферта, която  отговаря  на  предварително  обявените  условия  на  

възложителя,  както  и  че  е изпълнил  задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  

се  придържа  точно  към  обявените  от възложителя  условия. При  констатираното 

следва техническото предложение на участника да се допускане до етап оценка на 

техническото предложение, тъй като техническото предложение съдържа в себе си 

гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 

 

 

 

 

2.6. 

 

„СТРОЙ КОРЕКТ“ДЗЗД 

 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение съдържа изискуемите 

документи, като същите са представени в изискуемата форма, но не е изготвено в 

съответствие с условията на възложителя. 

Представени документи: 

Участникът е представил изготвено техническо предложениe, съдържащо:  

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото  задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец 2 съдържащо 

предвижданията на участника за предложената система за организацията и 

ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на 

работите, предмет на обществената поръчка, Декларации за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, изготвени съгласно Образец 3 – 3 бр., Декларация за 

срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Oбразец 4 и Декларации, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвени 

съгласно Образец 5 – 3 бр., като поради неприложимостта му не е представен 

документ за упълномощаване. 

Оферта по същество: 
 Срок за извършване на архитектурните заснемания на многофамилните 

жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 20 /двадесет/ календарни 

дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и предписване 

на енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в обхвата на 

обособената позиция: 20 /двадесет/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на техническите паспорта съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ на 

многофамилните жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 20 

/двадесет/ календарни дни. 

Кратко описание на предвижданията на участника за предложената система за 
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организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка: 

АНАЛИЗ, ДЕЙНОСТИ И ЦЕЛИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

Предмет на настоящата поръчка е извършване на архитектурни заснемания, 

обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, и 

изготвяне на Обследване за енергийна ефективност. 

В обхвата на изпълнение на поръчката влиза извършване на архитектурни 

заснемания, обследването за установяване на техническите характеристики, свързани 

с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт и 

обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за 4 

сгради, допустими за получаване на финансова помощ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020г 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ И ЗАДА ЧИТЕ 

Дейностите ще са разпределени между двете фирми, участници в обединение „Строй 

корект“ ДЗЗД, както следва: 

- Извършване на архитектурни заснемания, обследване за установяване на 

техническите характеристики и изготвяне на технически паспорт, ще изпълни 

„Стройинвестконсулт 2013“ ЕООД 

- Обследване за енергийна ефективност, ще изпълни „Енерджикорект“ ЕООД 

1.1. Архитектурни заснемания, обследване за установяване на техническите 

характеристики и изготвяне на технически паспорт 

Архитектурни заснемания и обследването за установяване на техническите 

характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 

от ЗУТ ще се изпълнява в съответствие с изискванията, определени в глава трета на 

Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 

Предвижда се обследването за установяване на техническите характеристики 

на сградите предмет на настоящата обществена поръчка, да се изпълни със следния 

екип от специалисти: 

• Архитекти - 2бр., един от които е ръководител обект 

• ТК-строителен инженер-1 бр. 

• Електроинженери - 1 бр. 

• Инженери ВиК - 1бр. 

• Инженери ОВК- 1 бр. 

• Специалисти Пожарна безопасност“ - 1 бр. 

• Инженери геодезисти - 1 бр. 

Организацията на работа и подходът за изпълнение на договора ще се базира на 

натрупания опит в предоставянето на консултантски услуги на крайни бенефициенти 

и по-специално в сферата на обследвания на сгради и подготовка на технически 

паспорти. 

Експерт по част Архитектура - Ръководител екип: 

- Организира работата на екипа; 

- Съставя информационната база данни за нормативните стойности на 

техническите характеристики на обследвания строеж по част „Архитектурна”; 

- Установява действителните характеристики на строежа по разделите А от 

техническия паспорт; 

- Участва в архитектурното заснемане на сградата; 

- Извършва обследване на ограждащите конструкции и елементи на сградата и 

на използваните строителни продукти по отношение на защита от шум на сградата; 
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- Извършва анализ на действителните технически характеристики на строежа и 

оценка на съответствието им е нормативните стойности, определени е нормативни 

актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация; 

- Участва в съставянето на отделните части от техническия паспорт, именно 

част А „Основни характеристики на строежа; част Б „Мерки за поддържане на 

строежа и срокове за извършване на ремонти”; част В „Указания за инструкции за 

безопасна експлоатация” 

- Изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи от 

договора за изпълнение за настоящата обществена поръчка и българското 

законодателство; 

Експерт по част Архитектура: 

- Съставя информационната база данни за нормативните стойности на 

техническите характеристики на обследвания строеж по част „Архитектурна”; 

- Установява действителните характеристики на строежа по разделите А от 

техническия паспорт; 

-  Участва в архитектурното заснемане на сградата; 

-  Извършва обследване на ограждащите конструкции и елементи на сградата и 

на използваните строителни продукти по отношение на защита от шум на сградата; 

- Извършва анализ на действителните технически характеристики на строежа и 

оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативни 

актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация; 

- Участва в съставянето на отделните части от техническия паспорт, именно 

част А „Основни характеристики на строежа; част Б „Мерки за поддържане на 

строежа и срокове за извършване на ремонти”; част В „Указания за инструкции за 

безопасна експлоатация” 

- Изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи от 

договора за изпълнение за настоящата обществена поръчка и българското 

законодателство 

Експерт по част Конструктивна: 

- Извършва конструктивното обследване на сградата; 

- Координира работата с лабораторията, която ще извърши изпитванията на 

сградата; 

- Съставя информационната база данни за нормативните стойности на 

техническите характеристики на обследвания строеж по част „Конструктивна”; 

- Установява действителните характеристики на строежа по разделите А от 

техническия паспорт; 

- Участва и оказва съдействие на другите експерти при извършването на 

необходимите изчислителни проверки; 

- Извършва анализ на действителните технически характеристики на строежа и 

оценка на съответствието им е нормативните стойности, определени с нормативни 

актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация; 

- Извършва оценка на състоянието на сградните елементи; оценява общата 

устойчивост на сградата идентифицира необходимостта от изпълнение на 

конструктивните мерки;установява типа и значимостта на конструктивни повреди; 

установява наличието на видими дефекти по сградата; установява извършените 

преустройства в партерните етажи; 

- Участва в съставянето на отделните части от техническия паспорт, именно 

част А „Основни характеристики на строежа; част Б „Мерки за поддържане на 

строежа и срокове за извършване на ремонти”; част В „Указания за инструкции за 

безопасна експлоатация”; 
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- Изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи от 

договора за изпълнение за настоящата обществена поръчка и българското 

законодателство. 

Експерт по част Електрическа: 

- Съставя информационната база данни за нормативните стойности на 

техническите характеристики на строежа по част „Електрическа”; 

- Установява действителните характеристики на строежа по разделите А от 

техническия паспорт; 

- Извършва анализ на действителните технически характеристики на строежа и 

оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативни 

актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация; 

- Участва в съставянето на отделните части от техническия паспорт, именно 

част А „Основни характеристики на строежа; част Б „Мерки за поддържане на 

строежа и срокове за извършване на ремонти”; част В „Указания за инструкции за 

безопасна експлоатация” 

- Извършва дейности свързани с обследване на електрическата мрежа; 

- Дава предписание и мерки за привеждане на инсталациите в съответствие с 

нормите; 

- Изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи от 

договора за изпълнение за настоящата обществена поръчка и българското 

законодателство 

Експерт по част ВиК: 

- Съставя информационната база данни за нормативните стойности на 

техническите характеристики на обследвания строеж по част „ВиК”; 

- Установява действителните характеристики на строежа по разделите А от 

техническия паспорт; 

- Извършва анализ на действителните технически характеристики на строежа и 

оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативни 

актове, действащи към момента на въвеждането на строежите; 

- Извършва дейности свързани с обследване на водопроводните и 

канализационни щрангове, отводняването на покрива, състоянието на 

противопожарните кранове и др. 

- Дава предписание и мерки за привеждане на инсталациите в съответствие с 

нормите; 

- Участва в съставянето на отделните части от техническия паспорт, именно 

част А „Основни характеристики на строежа; част Б „Мерки за поддържане на 

строежа и срокове за извършване на ремонти”; част В „Указания за инструкции за 

безопасна експлоатация”; 

- Изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи от 

договора за изпълнение за настоящата обществена поръчка и българското 

законодателство. 

Експерт по част ОВК: 

- Съставя информационната база данни за нормативните стойности на 

техническите характеристики на обследвания строеж по част „ОВК”; 

- Установява действителните характеристики на строежа по разделите А от 

техническия паспорт; 

- Извършва анализ на действителните технически характеристики на строежа и 

оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативни 

актове, действащи към момента на въвеждането на строежите; 

- Дава предписание и мерки за привеждане на инсталациите в съответствие с 
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нормите; 

- Участва в съставянето на отделните части от техническия паспорт, именно 

част А „Основни характеристики на строежа; част Б „Мерки за поддържане на 

строежа и срокове за извършване на ремонти”; част В „Указания за инструкции за 

безопасна експлоатация”; 

- Изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи от 

договора за изпълнение за настоящата обществена поръчка и българското 

законодателство; 

Експерт по част Пожарна безопасност: 

- Съставя информационната база данни за нормативните стойности на 

техническите характеристики на обследвания строеж по част „Пожарна безопасност”; 

- Установява действителните характеристики на строежа по разделите А от 

техническия паспорт; 

- Извършва анализ на действителните технически характеристики на строежа и 

оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативни 

актове, действащи към момента на въвеждането на строежите; 

- Дава предписание и мерки за привеждане на строежа в съответствие с нормите 

за пожарна безопасност; 

- Участва в съставянето на отделните части от техническия паспорт, именно 

част А „Основни характеристики на строежа; част Б „Мерки за поддържане на 

строежа и срокове за извършване на ремонти”; част В „Указания за инструкции за 

безопасна експлоатация”; 

- Изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи от 

договора за изпълнение за настоящата обществена поръчка и българското 

законодателство; 

Експерт по част Геодезия: 

- Установява действителните характеристики на строежа по разделите А от 

техническия паспорт; 

- Извършва измервания на основните нива на сградата - ниво цокъл, ниво 

етажи; ниво покрив; 

- Извършва оглед и прави констатации относно околното пространство на 

сградата - вертикаланата планировка и отвеждането на атмосферните води; 

- Участва в съставянето на отделните части от техническия паспорт, именно 

част А „Основни характеристики на строежа; част Б „Мерки за поддържане на 

строежа и срокове за извършване на ремонти”; част В „Указания за инструкции за 

безопасна експлоатация”; 

- Изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи от 

договора за изпълнение за настоящата обществена поръчка и българското 

законодателство; 

1.2. Обследвания за енергийна ефективност 

Предвижда се обследването за енергийна ефективност на сградите предмет на 

настоящата обществена поръчка, да се изпълни със следния задължителен екип от 

специалисти: 

 Инженери ОВК (топлотехника) — 1бр. който е ръководител обект  

 Архитекти - 1бр. 

 Електроинженери-1бр. 

Експерт по част Топлотехника 

 Участва в извършването на оценката на техническото 

състояние и характеристиките на техническото оборудване на базата на 

което са изградени инсталациите за преобразуване, пренос и разпределение на 
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енергия в сградата; 

 Участва в съставянето на базата данни, която включва консумацията на 

енергия за минали години; 

 Извършва огледи и измервания за събиране на подробна информация за 

енергопреобразуващите процеси и системи; 

 Участва в извършването на анализ на съществуващото 

състояние и енергопотреблението; 

 Изготвя енергийни баланси, определяне базовата линия на енергопотребление; 

 Определя енергийните характеристики на сградите и потенциала за тяхното 

подобряване. 

 Участва в разработването на мерки за повишаване на енергийната ефективност 

и съставянето на доклада за енергийна ефективност; 

Експерт по част Архитектура 

 Събира данни за геометричните параметри на сградата, включително за 

характеристиките на ограждащите елементи и конструкции (стени, 

остъкляване, покривна конструкция, фундамент и др.); 

 Изготвя ситуационен план на сградата; 

 Участва в разработването на мерки за повишаване на енергийната ефективност 

и съставянето на доклада за енергийна ефективност; 

Експерт по част Електрическа 

 Участва в извършването на оценката на техническото състояние и 

характеристиките на техническото оборудване на базата на което са изградени 

инсталациите за преобразуване, пренос и разпределение на енергия в сградата; 

 Участва в съставянето на базата данни, която включва консумацията на 

енергия за минали години; 

 Извършва огледи и измервания за събиране на подробна информация за 

енергопреобразуващите процеси и системи 

 Участва в разработването на мерки за повишаване на енергийната ефективност 

и съставянето на доклада за енергийна ефективност; 

ІІ. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

ІІ.1. Обследване за установяване на техническите характеристики и изготвяне 

на технически паспорт, архитектурно заснемане 

Обследването ще послужи за: 

 установяване на конструктивната устойчивост на сградата; 

 даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация 

съобразно допустимите за финансиране дейности; 

 изготвяне на технически паспорт на съответната сграда; 

 даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други 

ремонтни дейности, които не са допустими за получаване на финансова 

помощ, но изпълнението на които е необходимо за правилното 

функциониране на сградата. 

В случай, че липсва първична техническа документация Дейността включва и 

изработване на екзекутивно заснемане по части в обем и точност, достатъчни за 

изготвяне на технически паспорт на сградата. Възстановената документация ще 

послужи за последващо изработване на техническата документация за нуждите на 

обновяването, както и при обследване за енергийна ефективност на обектите. 

Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата следва да 

се извършва по части на инвестиционния проект, както следва: 

1. Част „Архитектурна” - извършва се архитектурно заснемане, отразяващо 
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съществуващото към момента на заснемането състояние на сградата. Отразяват се 

всички промени по фасадите и в разпределенията, извършени по време на 

експлоатацията. Отразяват се размерите и видът на дограмата. 

2. Част „Конструктивна” - изключително важна част, с която се цели доказване 

на носещата и сеизмичната устойчивост на конструкцията за достатъчно дълъг 

експлоатационен период - поне 40 години. 

3. Част „ВиК” - обследват се всички водопроводни и канализационни щрангове, 

отводняването на покрива, състоянието на противопожарните кранове и др. 

Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата 

и е действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

4. Част „Ел. инсталации” - обследват се вътрешните силнотокови и слаботокови 

инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна 

инсталация и др. Обследва се състоянието на мълниезащитната инсталация. 

Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата 

и с действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

5. Част „ОВК” - обследват се отоплителната инсталация, ако има изградена 

такава, състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция. 

Обследват се други топлоизточници и уреди за БГВ. Отразяват се извършените 

ремонтни работи по фасадите за частично полагане на топлоизолационна система - 

вид, размери и др. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите 

норми. 

6. Част „Пожарна безопасност” - обследват се сградата за пожарна опасност, 

състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната опасност 

на асансьорната уредба, пътищата за евакуация. Дават се предписания за привеждане 

в съответствие с действащите норми. 

7. Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и инсталационните 

(ВиК, Електро- и ОВК) се извършава обследване на ограждащите конструкции и 

елементи на сградата и на използваните строителни продукти по отношение на 

защитата от шум на сградата. Извършва се сравнение с действащите норми по време 

на построяването на сградата и с действащите минимални изисквания за 

шумоизолиране на сградите. Дават се предписания за привеждане в съответствие с 

действащите норми и за обосновка на избраните строителни продукти. 

Обхват на конструктивното обследване: 

1. Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата 

конструкция на сградата - идентифициране на конструктивната система, 

идентифициране на типа на фундиране, анализиране на наличната информация 

относно хидрогеоложките условия на фундиране на обследвания обект, и др. 

2. Извършване на конструктивно заснемане /при необходимост/, технически 

оглед, визуално. 

3. Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата 

конструкция — междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на 

дилатационни фуги и др. 

4.  Установяване на основните размери на напречните сечения на главните 

конструктивни те елементи от сградата и сравняване с тези от проекта по част 

„Конструкции“, ако има налична проектна документация. 

5.  Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в 

конструкциите материали в главните елементи на конструкцията (бетон, армировка, 

стомана и др.). 
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6.  Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. При наличие на такива 

се извършва инструментално обследване и документиране на наличните дефекти, 

пукнатини и повреди в елементите на конструкцията на сградата, участъци с открита 

армировка, промени в структурата на бетона или стоманата, недопустими 

деформации и провисвания на отделни елементи и др., свързани с досегашния 

експлоатационен период. Установяване на състоянието на характерни дюбелни 

съединения - уплътняващ състав, наличие на корозия по носещите пръти, състояние 

на ел. заварките - параметри и обработка, брой и вид на носещите пръти в дадено 

дюбелно съединение. 

7. Конструктивна оценка на сградата 

7.1. Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на 

проектиране, използвани при първоначално проектиране на носещата конструкция на 

сградата и/или при извършване на промени или интервенции в конструкцията по 

време на досегашния период. 

7.2а. Установяване на типа и значимостта на минали конструктивни повреди, 

включително и проведени ремонтни дейности. 

7.2б. Установяване на извършвани преустройства в партерните етажи и засегнати ли 

са носещи конструктивни елементи. 

7.3. Проверка на носещата способност и сеизмична осигуреност на сградата и на 

характерни елементи на конструкцията при отчитане актуалните характеристики 

на вложените материали. 

8. Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни препоръки 

за привеждането й в съответствие с изискванията на съвременните нормативни 

актове. 

9. Заключение за съотношението между действителната носеща способност и 

антисеизмична устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата й експлоатация. 

Техническият паспорт на съществуваща жилищна сграда се извършва след 

проведено обследване за установяване на техническите й характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ и включва: 

1) съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) 

стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, 

свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ, в т.ч. оценка за 

сеизмичната осигуреност на строежа; 

2) установяване на действителните технически характеристики на строежа по 

разделите на част А от техническия паспорт; 

3) анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка 

на съответствието им с нормативните стойности, определени в т. 1; 

4) разработване на мерки 

5) съставяне на доклад за резултатите от обследването. 

Докладът за проведеното обследване се изготвя съгласно изискванията на чл. 

24 от Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите и съдържа най-

малко следното: 

 Систематизирано изложени констатациите от извършените проучвания, 

заснемания, измервания, изчисления и анализи на представителна 

информация и доказателства за актуалното състояние на сградата. 

 Оценки за степента на съответствието на характеристиките на сградата 

със съществените изисквания по чл.169, ал. 1 от ЗУТ, респ. с 

изискванията на нормативните актове, техническите спецификации в 

резултат на конкретни количествени и качествени измерения 

 Препоръките за необходимите коригиращи и/или превантивни действия и 
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мерки, които са необходими за удовлетворяване на нормативните актове 

за съществените изисквания към обследваната сграда, за недопускане 

влошаване на техническото й състояние или настъпването на аварийни 

събития. 

Въз основа на резултатите от обследването и оценката на строежа, извършени 

по горепосочения ред, Изпълнителят ще изготви технически паспорт на съответната 

сграда в следния обем: 

Част А „Основни характеристики на строежа”: 

Раздел I „Идентификационни данни и параметри”, който включва следните 

реквизити: населено място, община, област, кадастрален район, номер на поземления 

имот, вид (сграда или съоръжение), адрес, вид на собствеността, предназначение на 

строежа, категория на строежа; идентификатор на строежа от кадастралната карта 

(кадастралния план); адрес (местонахождение), година на построяване, извършени 

промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията - 

реконструкция (в т.ч. пристрояване, надстрояване), основно обновяване, основен 

ремонт, промяна на предназначението, година на извършване на промените, опис на 

наличните документи, вкл. и за извършените промени: разрешения за строеж и за 

въвеждане в експлоатация, проектна документация, протоколи по време на 

строителството, констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, окончателен доклад по 

чл.168, ал. 6 от ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, удостоверение за 

търпимост на строежа и други данни в зависимост от вида и предназначението на 

строежа; 

Раздел II „Основни обемно планировъчни и функционални показатели”, който 

включва следните реквизити: 

а) за сгради: площи и обеми (застроена площ, разгъната застроена площ, 

застроен обем, полезен обем); височина (в метри и брой етажи - надземни, 

полуподземни и подземни); инсталационна и технологична осигуреност - сградни 

отклонения, сградни инсталации, съоръжения, системи за безопасност и др.; 

б) за съоръжения на техническата инфраструктура: местоположение (наземни, 

надземни, подземни); габарити (височина, широчина, дължина, диаметър и др.); 

функционални характеристики (капацитет, носимоспособност, пропускателна 

способност, налягане, напрежение, мощност и др.); сервитути; други характерни 

показатели в зависимост от вида и предназначението на строежа; 

Раздел III „Основни технически характеристики”, който включва следните 

реквизити: технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени 

съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ към конкретната сграда или 

строително съоръжение, изразени чрез еталонни нормативни стойности (от 

действащите нормативни актове към датата на въвеждане в експлоатация), и/или 

описание относно: вида на строителната система, типа на конструкцията, 

носимоспособността, сеизмичната устойчивост, границите (степента) на 

пожароустойчивост (огнеустойчивост) и дълготрайността на строежа, санитарно- 

хигиенните изисквания и околната среда (осветеност, качество на въздуха, 

водоснабдяване, канализация, оползотворяване на твърди отпадъци, санитарно- 

защитни зони, сервитутни зони и др.),граничните стойности на нивото на шум в 

околната среда, в помещения на сгради, еквивалентните нива на шума от 

автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др., стойността на 

енергийната характеристика на промишлените системи, показателите за разход на 

енергия, характеризиращи процесите на енергопреобразуване и/или 

енергопотреблението в промишлените системи като съвкупност от производствени 

сгради, съоръжения, технологии и спомагателни стопанства, включени в определено 
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производство, елементи на осигурената достъпна среда и др.; 

Раздел IV „Сертификати”, който съдържа: данни за сертификати или документи, 

удостоверяващи сигурността и безопасната експлоатация на строежа, изискващи се 

от нормативни актове (номер, срок на валидност и др.), вкл. сертификат за 

енергийните характеристики, издаден за съществуващи сгради по реда на наредбата 

по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), сертификат за пожарна 

безопасност, декларации за съответствие на вложените строителни продукти, 

сертификати на основните строителни продукти, в т.ч. на бетон, стомана и др., 

паспорти на техническото оборудване и др.; 

Раздел V „Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали 

техническия паспорт”, който съдържа: данни за собственика; данни и лиценз на 

консултанта, в т.ч. за наетите от него физически лица, номер и срок на валидност на 

лиценза; данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност, 

данни за техническия ръководител за строежите от пета категория; данни и 

удостоверения за лицата, извършили обследване и съставили техническия паспорт на 

строежа. 

Част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти” 

със следните позиции: 

 резултати от извършени обследвания и необходимост от извършване на 

основно обновяване, реконструкция, основен ремонт и други промени; 

 необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и 

график за изпълнение на неотложните мерки; 

 данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, 

преустройство и реконструкция на строежа; 

 срокове за извършване на основни и текущи ремонти на отделни конструкции 

и елементи на строежа. 

Част В „Указания и инструкции за безопасна експлоатация” съдържа следните 

позиции: 

 съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на 

повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на 

сечението, премахване на елементи и др.) на носещите елементи: стени, 

колони, шайби, греди, плочи и др.; 

 недопускане на нерегламентирана промяна в предназначението на строежа, 

която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и 

въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от 

сградата и съоръжението; 

 спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от 

шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от: подхлъзване, спъване, 

удар от падащи предмети от покрива или фасадата и др.; 

 нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и 

системите; 

 поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните 

асансьори, подвижните платформи, подемниците и др.; 

 правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност. 

Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото 

равнище на енергопотребление в сградите и създават правната и техническата 

основа за изискванията за енергийна ефективност, са както следва: 
На основание на ЗУТ: 

- Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и 

икономия на енергия в сгради; 
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- Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите; 

- Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на 

хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения. 

На основание на ЗЕЕ: 

- Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 

- Наредба № Е-РД-04-2 от 22 януари 2016 г. за показателите за разход н аенергия 

и енергийните харалатеристики на сградите; 

- Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка 

за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните 

инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната 

ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях. 

На основание на ЗЕ: 

Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 

изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и 

разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане. 

На основание на ЗТИП: 

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти. 

- Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми 

за осигуряване на безопасност при пожар 

ІІ.2. Обследвания за енергийна ефективност 

Обследването за енергийна ефективност има за цел да установи съществуващото 

състояние по отношение на енергопотреблението на сградите и да посочи подходящи 

енергоспестяващи мерки, чието внедряване да гарантират значително намаляване на 

енергопотреблението. То дава реална оценка за това, какви са загубите на топлина и 

какви мерки трябва да бъдат предприети за намаляването им. 

Обследването на сграда в експлоатация обхваща: 

 средствата за измерване и контрол на енергийните потоци в сградата; 

 системите за изгаряне на горива и преобразуване на входящите в сградата 

енергийни потоци, в т.ч. от възобновяеми източници; 

 топлопреносните системи - водни, парокондензни, въздушни; 

 електроснабдителните системи; 

 осветителните системи; 

 системите за осигуряване на микроклимата; 

 системите за гореща вода за битови нужди; 

 сградните ограждащи конструкции и елементи. 

Обследването за енергийна ефективност на сграда в експлоатация има за 

предмет: 

 идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите 

за осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните 

характеристики, анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода 

на енергия; 

 разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

 технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната 

ефективност и на съотношението "разходи-ползи"; 

 оценка на емисиите С02, които ще бъдат спестени в резултат на прилагането 

на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

 анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници 

за доказване на техническа възможност и икономическа целесъобразност; 



 

 

262 

анализът на възможностите за използване на енергия от възобновяеми 

източници е част от оценката на показателите за годишен разход на енергия в 

сградата. 

 В тази връзка ще се извърши преглед на дебелината на стените, състоянието 

на дограмата и вида на материала, от който е изработена, състоянието на 

външната мазилка, на покрива, топлоизточника, абонатната станция, ОВ, ВиК 

и електроинсталациите. Освен огледите следва да се извършат и специфични 

измервания на различни параметри - температури, дебит, скорост на изтичане 

на работните флуиди, съдържание на СО2 в отработените газове и др. 

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪ ЧКАТА 

III. 1. Обследване за установяване на техническите характеристики и 

изготвяне на технически паспорт, архитектурно заснемане 

Подхода за изпълнение на договора ще се ръководи от следните основни 

принципи: 

Спазване на графика за изпълнение на дейностите: Организиране на дейностите и 

периодична приоритизация, с цел срочно изпълнение на задълженията. 

Внимателно планиране на дейностите по проекта: Възможно най-прецизна оценка 

на съществуващото положение и наличната документация, за да се планира 

реалистично последващото изпълнение; 

Надграждане върху съществуващия опит: Екипът от експертния състав на 

„СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД познават много добре дейностите, предмет 

на настоящата поръчка. Дружеството има успешно приключили подобни договори. 

При реализацията на дейностите ще се използва този опит като гаранция за постигане 

на необходимите резултати. 

Екип: Осигуряване на висококвалифициран персонал с опит в тази област, 

подкрепен от добра организация, здрави и работещи системи и методи. 

Екипът включва: 

Инженерно-технически персонал с богат опит във всички дейности, попадащи в 

обхвата на настоящата обществена поръчка; 

Екипът е участвал в редица подобни договори и е преминал различни обучения в тази 

насока. 

Непрекъснат диалог и партньорство: Решенията ще бъдат изградени на базата на 

диалог с Възложителя, координация е всички заинтересовани страни - компетентни 

държавни и общински органи и др. 

Дейностите ще се извършват в тясна координация и непрекъснати контакти, чрез 

провеждане на работни срещи, постоянна формална и неформална кореспонденция, 

чести посещения на място и т.н. 

Фокус върху ключовите резултати: При изпълнението на договора основен въпрос 

ще бъде запазването на фокуса върху ключовите резултати, които трябва да бъдат 

постигнати, проявявайки необходимата гъвкавост в отговор на развитието на 

дейностите във всекидневната среда, в която ще бъде предоставена помощта. 

Приоритизация на дейностите: Ще бъде извършвана структурирана 

приоритизация на дейностите, при която ще се вземе под внимание както времевата 

рамка за изпълнението на проекта, така и всички необходими изисквания към 

съответните дейности. 

Организация и координация: Важен вторичен продукт на този подход е обменът на 

информация и изграждането на стройна структура за добра координация между 

основните институции в проекта. 

Гъвкавост и отзивчивост: Гъвкавост по отношение на подхода си към всяка 

дейност и ще се посрещнат нуждите и желанията на бенефициентите в рамките на 
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проекта. Ще адаптираме бързо и ефективно изпълнението на задълженията си спрямо 

конкретните ситуации. 

Подходът и организацията ще бъдат ориентирани към работата в екип и 

сътрудничество. Взаимовръзките между отделните експерти ще бъдат адаптивни и 

гъвкави, за да се справят с потенциални пречки. 

Предложеният екип ще бъде ключът към успеха на този проект. 

За изпълнението на този договор Изпълнителя е предвидил екип от експерти с голям 

опит и познания в съответната област, което ще даде възможност договора да бъде 

успешно и качествено изпълнен, е което ще се постигнат необходимите резултати от 

проекта. 

Алгоритъм за изпълнение на задачите и дейностите на поръчката: - в табличен 

вид са представени предвижданията на участникът, за изпълнение на дейностите, 

съдържащ информация по отношение на: Процес – Документ - Отговорник 

Ш.2. Обследвания за енергийна ефективност 

Енерджикорект ЕООД ще изпълни обследване за енергийна ефективност за обектите 

в 4 последователни етапа, както следва: 

A. Подготвителен етап; 

Б. Етап на установяване на енергийните характеристики на сградите, 

B. Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност; 

Г.  Заключителен етап. 

А. Подготвителен етап 

Включва следните дейности: 

 Оглед на сградите, включени в списъка с обекти; 

 Събиране и обработка на първична информация за сградата и за разход на 

енергия по видове горива и енергии и финансови разходи за енергия за 

представителен предходен период от време, но не по-малко от три календарни 

години, предхождащи обследването; 

Ще се направи т.нар. идентификация на сградата. По време на подготвителния етап 

ще се съберат данни за геометричните й параметри, включително за 

характеристиките на ограждащите елементи и конструкции (стени, остъкляване, 

покривна конструкция, фундамент и др.). Ще се изготви ситуационен план 

(ориентация на сградата спрямо небесните посоки, разположение спрямо релефа на 

местността и други сгради и т.н.). Ще се оцени техническото състояние и 

характеристиките на техническото оборудване, на базата на което са изградени 

инсталациите за преобразуване, пренос и разпределение на енергия в сградата. 

Ще се определят и маркират внесени изменения в разпределението на вътрешните 

обеми и тяхното функционално предназначение, спрямо първоначалния проект. Ще 

се идентифицират спецификите в експлоатацията на сградата (график на работа и 

температурен режим на помещенията). Ще се представи графично 

енергопотреблението за изминали периоди за 3 години назад. 

Практически изпълнението на този етап обуславя постигане на положителния 

резултат от обследването. Колкото по-подробна е предварителната информация, 

толкова по-обективна би била оценката ни за енергийната ефективност на сградата.  

Събирането на описаната база данни ще се извършва чрез: посещения на членовете 

на екипа, извършващ обследването, на място, запознаване с проектната документация 

на сградата, провеждане на интервюта с настоятелството на сградата (собственик, 

домоуправител и др.), както и с персонала, отговорен за поддръжката и 

експлоатацията й. Също така, когато е възможно ще се правят необходими 

измервания. 
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Б. Етап на установяване на енергийните характеристики на сградите 

Включва следните дейности: 

 Анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението; 

 Изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовото енергопотребление, 

анализ на текущото и базовото енергийно потребление, определяне на 

видовете измервания, които е необходимо да се направят в сградата, за да се 

установят характеристиките по основното й предназначение към момента на 

обследването, както и експлоатационните параметри на техническите системи, 

потребяващи енергия; 

 Измервания за събиране на данни и подробна информация, необходима за 

инженерни изчисления на енергийните характеристики на ограждащите 

конструкции и елементи на сградата и за енергопреобразуващите процеси и 

системи; 

 Обработване и детайлизиран анализ на данните, събрани от измерванията в 

сградата, и систематизирането им по начин, позволяващ изчисляване на 

енергийните й характеристики в съответствие с методиката от приложение № 

3 в наредбата по чл. 31, ал. 4 ЗЕЕ; 

 Анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението; 

 Изчисляване на енергийните характеристики на сградата и определяне на 

потенциала за тяхното подобряване; 

 Анализ на възможностите за оползотворяване на енергията от възобновяеми 

източници и определяне на дела на възобновяемата енергия в общия енергиен 

баланс на сградата; 

С помощта на събраната база данни, както и чрез използване на информация за 

климата, ще се синтезира модел на сградата. Той ще симулира поведението й към 

момента на проучването. 

Най-общо, топлинният баланс отчита следните входящи енергийни потоци: 

• Топлинна енергия, внесена в сградата чрез различни видове горива (дизелово 

гориво, природен газ, дървесина/биомаса и др.). Енергията се генерира като резултат 

от изгаряне на горивата в обема на сградата; 

• Топлинна енергия, доставяна чрез топлоносител със средствата на 

централизираното топлоснабдяване; 

•  Топлинна енергия, добивана чрез електроенергия (в електронагревателни 

отоплителни уреди и/или посредством термопомпени съоръжения); 

• Топлинна енергия, добивана чрез преобразуване на слънчевата радиация; 

•  Топлинна енергия (топлинни печалби) от падащата върху ограждащите 

елементи и конструкции на сградата слънчева радиация, както и топлинната енергия, 

разсейвана от различни електроуреди, енергията, дори и от обитателите на сградата и 

др. 

Изходящите енергийни потоци са: 

 Загуби на топлинна енергия от топлопреминаване през сградните ограждащи 

елементи и конструкции; 

 Загуби на топлинна енергия от инфилтрация; 

 Топлинната енергия, изнасяна от сградата чрез смукателната вентилация на 

вентилационната/климатичната инсталация; 

 Топлинна енергия, напускаща сградата като следствие от консумацията на 

битова гореща вода и др. 

 Логично, колкото по-пълно и по-прецизно бъдат оценени енергийните потоци, 

въздействащи върху сградата, толкова по-адекватно ще бъде представено 

поведението й. За да бъде съставен топлинният баланс, сградата ще се 
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представи чрез опростен математически модел. Ще спазим националната 

методология за изчисляване на интегрираната енергийна характеристика, 

която включва задължително: 

- ориентацията, размерите и формата на сградата; 

- влагоустоичивостта, водонепропускливостта на сградните ограждащи 

конструкции, елементи и вътрешни пространства; 

- топлинните и оптическите характеристики, въздухопропускливостта, 

- системите за отопление и гореща вода за битови нужди; 

- системите за климатизация; 

- системите за вентилация; 

- естествената вентилация; 

- външните и вътрешните климатични условия. 

В.Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност 

Включва следните дейности: 

 Изготвяне на списък от мерки с оценен енергоспестяващ ефект за повишаване 

на енергийната ефективност; 

 Определяне на годишния размер на енергоспестяването за всяка мярка, 

остойностяване на единични мерки, подреждане на мерките по показател 

"срок на откупуване"; 

 Формиране на пакети от енергоспестяващи мерки, определяне на годишния 

размер на енергоспестяването за всеки пакет с отчитане на взаимното влияние 

на отделните мерки в пакета, технико-икономическа оценка на всеки от 

пакетите от мерки, определяне на класа на енергопотребление, съответстващ 

на изпълнението на всеки пакет, в т.ч. на инвестициите за неговото 

изпълнение; 

 Сравнителен анализ на оценените пакети от мерки и определяне на 

икономически целесъобразния пакет от енергоспестяващи мерки за достигане 

на нормативно определения минимален клас на енергопотребление по скалата 

на класовете на енергопотребление за съответната категория сгради, към която 

сградата принадлежи по предназначение; 

 Избор на пакет от енергоспестяващи мерки, съгласуван с възложителя, въз 

основа на който ще бъде издаден сертификатът за енергийни характеристики 

на сградата; 

 Анализ и оценка на количеството спестени емисии С02 в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност - оценката се 

извършва по потребна енергия и поотделно за всеки от разработените пакети с 

енергоспестяващи мерки; 

 Изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

 Остойностяване на мерките, изчисляване годишния размер на 

енергоспестяването, подреждане по показател „срок на откупуване”; 

 Формиране на пакети от мерки, изчисляване годишния размер на 

енергоспестяване при отчитане на взаимно влияние и технико-икономически 

анализ на пакета от енергоспестяващи мерки; 

 Изчисляване спестените количества потребна енергия, първична потребна 

енергия и емисии въглероден диоксид в резултат на прилагане пакета от 

енергоспестяващи мерки. 

В третия етап се предвижда да се извърши избор на ефективно техническо и 

организационно-техническо решение за намаляване на енергийните разходи по вид 

на потребната енергия и по структурни единици на ПС. Решението представлява 

съвкупност от мерки, които по окрупнени показатели ще се оценят и ще се определи 
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потенциалния годишен размер на енергоспестяване. Мерките ще се остойностят, като 

ще се изчисли и годишния размер на енергоспестяване. Ще се определи какви 

количества спестена енергия ще се реализира след изпълнение на предписаните 

енергоспестяващи мерки. Същите мерки ще целят намаляване разходите на енергия с 

подробна технико-икономическа и екологична оценка. 

Разработването на мерките за повишаване на енергийна ефективност се извършва 

екипно от експертите по трите специалности - ОВК инженер, Архитект и 

Електроинженер и включва следните дейности: 

 Изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

 Остойностяване на мерките, изчисляване годишния размер на 

енергоспестяването, подреждане по показател „срок на откупуване”; 

 Формиране на пакети от мерки, изчисляване годишния размер на 

енергоспестяване при отчитане на взаимно влияние и технико-

икономически анализ на пакета от енергоспестяващи мерки; 

 Изчисляване спестените количества потребна енергия, първична потребна 

енергия и емисии въглероден диоксид в резултат на прилагане пакета от 

енергоспестяващи мерки; 

При определяне мерките за повишаване на енергийната ефективност на сградите ще 

се съобразят определените за допустимо финансиране такива, а именно: 

По външните сградни ограждащи елементи: 

• подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); 

• топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, 

покриви, подове и др.). 

По системите за поддържане на микроклимата: 

• основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на 

топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, 

вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект; 

• изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми 

източници за енергийните потребности на сградата; 

• ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, 

охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност; 

• реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се 

осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата 

• ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата 

и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части; 

• инсталиране на система за автоматично централизирано управление на 

топлоподаването при локални източници, собственост на ССО; 

• инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на 

осветлението в общите части на жилищната сграда; 

• газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към 

градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата 

• мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите. 

Предписания пакет от мерки за повишаване на енергийната ефективност ще определи 

технико-икономическото задание за възлагане и разработване на инвестиционен 

строителен проект, поради което същия ще бъде прецизно изготвен от посочения 

екип специалисти. 

В този етап се предвижда ОВК инженерът да извърши избор на ефективно 

техническо и организационно-техническо решение за намаляване на енергийните 

разходи по вид на потребната енергия. Решението представлява съвкупност от мерки, 

които по окрупнени показатели ще се оценят и ще се определи потенциалния 
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годишен размер на енергоспестяване. Мерките ще се остойностят, като ще се изчисли 

и годишния размер на енергоспестяване. Ще се определи какви количества спестена 

енергия ще се реализира след изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки 

и какъв ще бъде екологичнят ефект от тях. 

Изпълнението на мерките за енергийна ефективност в сградите ще допринесе за: 

 По-високо ниво на енергийната ефективност на сградите и намаляване на 

разходите за енергия; 

 Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на 

жизнения цикъл на сградите; 

 Осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за 

устойчиво развитие; 

Г. Заключителен етап 

Включва следните дейности: 

Изготвяне на доклад и резюме за отразяване резултатите от енергийното обследване; 

• Издаване сертификат за енергийните характеристики на сградата; 

• Представянето им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Този етап включва изготвяне на документация за отразяване на резултатите от 

енергийното обследване съгласно изискванията на НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22 

януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на 

енергийните спестявания на сгради, а именно: 

1. Доклад на енергийното обследване ще включва: 

• Обща информация за историята на сградата и собствеността, 

местоположението и адреса, собственика на сградата, лицето, отговорно за възлагане 

на обследването, неговата длъжност и данни за контакт; 

• Подробно описание на сградата, включително режими на обитаване, брой 

обитатели, конструкция, енергоснабдяване, информация за извършвани ремонти, 

когато е приложимо, история за извършени предходни обследвания и за изпълнени 

енергоспестяващи мерки, когато е приложимо; 

• Анализ и оценка на състоянието на енергийните им характеристики на 

сградните ограждащи конструкции и елементи; 

• Данни и доказателства за извършени измервания, анализ и оценка на 

енергийните характеристики при съществуващото състояние на системите за 

производство, пренос, разпределение и потребление на енергия в количество и обем 

съответстващи на сложността на системите и необходими за установяване на 

техническото им състояние и ефективност; 

• Енергиен баланс на сградата и базово енергопотребление за основните 

енергоносители; 

• Клас на енергопотребление въз основа на изчислената стойност на 

интегрирания енергиен показател "специфичен годишен разход на първична енергия" 

в кwh/m2 по базово енергопотребление; 

• Оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода за енергия; 

• Подробно описание с технико-икономически анализ на пакетите от мерки за 

повишаване на енергийната ефективност; 

• Клас на енергопотребление въз основа на изчислената стойност на 

интегрирания енергиен показател "специфичен годишен разход на първична енергия" 

в кwh/m2 в резултат от прилагането на всеки предложен пакет от енергоспестяващи 

мерки; сравнителен анализ на пакетите от енергоспестяващи мерки; 

• Анализ и оценка на годишното количество спестени емисии С02 в резултат на 

разработените пакети от мерки за повишаване на енергийната ефективност в 

сградата; 



 

 

268 

• Заключение и препоръки, когато е приложимо. 

2. Резюме, съдържащо: общи идентификационни данни за сградата, вида 

собственост, данни за контакт със собственика, клас на енергопотребление, 

специфичен годишен разход на енергия в кwh/m2, основни геометрични 

характеристики, брой обитатели и брой етажи; идентификация на изпълнителя на 

обследването за енергийна ефективност; състоянието на сградата към момента на 

обследването; разпределение на потреблението на потребна енергия по видове горива 

и енергии и по видове системи, потребяващи енергия; базово енергопотребление и 

особености на енергийния баланс на сградата; клас на енергопотребление, 

съответстващ на базовото енергопотребление на сградата, и клас след изпълнение на 

пакета от енергоспестяващи мерки, въз основа на който е издаден сертификатът за 

енергийни характеристики; предлаганите мерки за повишаване на енергийната 

ефективност, включени в избрания пакет за изпълнение в сградата; основни 

параметри на технико-икономическия анализ на мерките за енергоспестяване; 

консултантите по енергийна ефективност, извършили обследването (име и фамилия, 

специалност), дата на изготвяне на резюмето. 

Издаване на сертификат за енергийните характеристики на сградата, съгласно 

Приложение № 3 към чл. 15. ал. 1 на НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за 

обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните 

спестявания на сгради. Сертификата за енергийни характеристики с посочено 

съдържание. 

Предаване на изготвената документация на Възложителя.  

При изпълнение на поръчката ще се спазват изискванията на установената законова и 

нормативна уредба, като участникът е посочил нормативните актове, които ще се 

спазват. 

Срокове за изпълнение на поръчката 

Изготвяне на архитектурно заснемане, обследванията за установяване на 

техническите характеристики, свързани е изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, 

и съставяне на техническите паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ. За изпълнение 

на тези дейности са предвидени  40 /четиридесет/ календарни дни. Съгласно 

приложеният Линеен график за изпълнение на дейностите, в първите двадесет дни ще 

се извърши архитектурното заснемане,а през вторите двадесет дни ще се изпълни 

обследването за установяване на техническите характеристики, свързани с 

удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 ЗУТ и ще се състави 

технически паспорт на 4 броя жилищни сгради. Ръководителят на екипите ще е 

Архитект, който ще има ръководни и контролиращи функции за всяка една от 

сградите. Разпределението на експертите и обектите по календарни е представено в 

Календарен график. 

Обследванията за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна 

ефективност. 

За изпълнение на тази дейност са предвидени 20 /двадесет/ календарни дни. 

Ръководителят на екипите ще е ОВК инженер, който ще има ръководни и 

контролиращи функции за всяка една от сградите. 

Разпределението на експертите и обектите по календарни е представено в Календарен 

график. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 
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2.7. 

 

ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-ЕНЕРГОЕФЕКТ” 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

него не е съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

Участникът е представил дейностите по изпълнение на поръчката в тяхната 

последователност, като предвижданията са обхвата на дейностите да се изпълни в 

следната последователност: 

1. Архитектурни заснемания, обследване за установяване на техническите 

характеристики и изготвяне на технически паспорт; 

2. Обследвания за енергийна ефективност. 

Представена е организация и управление на човешките ресурси, разпределение на  

отговорностите и задачите, като освен в описателната част, ресурсната обезпеченост 

е представена и в представения в табличен вид алгоритъм за изпълнение на 

дейностите и в план – графика, но са налице несъответствие в отделните части на 

предложението. Например за дейност 1 – архитектурно заснемане в алгоритъма е 

предвиден екип включващ 9 експерта, а в план – графика са предвидени само двама 

архитекти.   

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките 

ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка 

съдържа несъответствия/противоречия по отношение на етапите на изпълнение, 

видовете дейности и тяхната последователност съгласно техническото задание и 

приложенията към тях, по отношение на последователността и/или 

взаимозависимостта на процесите както следва: 

Участникът е предвидил последователност на изпълнение на дейностите, която 

противоречи на документацията на настоящата поръчка, а именно предвижда да 

изпълни дейност 3 преди дейност 2. Възложителя ясно е разписал 

последователността на изпълнение на дейностите:  Дейност 1: Извършване на 

архитектурни заснемания; Дейност 2: Изготвяне на обследвания за енергийна 

ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с 

нормативните изисквания за енергийна ефективност и Дейност 3: Изготвяне на 

обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на технически паспорти 

съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ. Започването на изпълнението на всяка дейност е 

обусловено от приемането на изпълнението на предходната. Предвижданата от 

участника организация за изпълнение изключва възможността да се спази това 

изискване. 

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  

да  отговаря  на  предварително  обявените  условия,  както  и  че  не  е изпълнил  

задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  обявените  

от възложителя  условия. При  констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността за допускане на офертата, тъй като тя не 

съдържа в себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 
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разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложениe, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото  задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец 2, Декларации за съгласие 

с клаузите на приложения проект на договор, изготвени съгласно Образец 3- 3 бр., 

Декларации за срока на валидност на офертата, изготвени съгласно Oбразец 4 – 3 бр. 

и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд, изготвена съгласно Образец 5- 3 бр., като поради неприложимостта му не е 

представен документ за упълномощаване. 

Оферта по същество: 
 Срок за извършване на архитектурните заснемания на многофамилните жилищни 

сгради в обхвата на обособената позиция: 8 /словом осем/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в обхвата на 

обособената позиция: 4 /словом четири/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на техническите паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ на 

многофамилните жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 4 /словом 

четири/ календарни дни. 

Кратко описание на предвижданията на участника за предложената система за 

организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка: 

І. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ 

ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - ЕНЕРГОЕФЕКТ 

1.1 ПРЕДСТАВЯНЕ НА „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД – ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПИТ 

1.1.1. ОПИТ В ПОДОБНИ ПРОЕКТИ 

1.2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТ ООД-ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПИТ 

1.2.1. ОПИТ В ПОДОБНИ ПРОЕКТИ 

1.3. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (ISO 9001:2008; SO 14001: 

2004) 

ІІ. ТЕХНИЧЕСКА ОБОСНОВКА НА УЧАСТНИКА 

2.1. ЦЕЛИ 

2.2. НОРМАТИВНА РАМКА, СПИСЪК НА ЗАКОНИТЕ И ПОДЗАКОНОВИТЕ 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

3. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Обхватът на позицията включва: 

A. Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на доклад 

от обследването 

В. Изготвяне на технически паспорти; 

С. Възстановяване на проектната документация на сградата в "рамките на 

необходимото, посредством извършване на наложителните заснемания за 
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възстановяване на строителните книжа в съответствие със ЗУТ и действащата 

Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти/. 

D. Извършване на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради в Община Смолян и издаване на сертификати за енергийни характеристики на 

сгради в експлоатация по реда на Наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната 

ефективност (ЗЕЕ); 

3.1. МЕТОДОЛОГИЯ НА ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Дейност по Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от 

ЗУТ, и на технически паспорти на сградите Кратко описание: 

Обследването за установяване на техническите характеристики, свързани с 

удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5 от ЗУТ, ще се изпълнява в 

съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за 

техническите паспорти на строежите. 

Обследването ще послужи за: 

а) установяване на конструктивната устойчивост на сградата; 

б) даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация 

съобразно допустимите за финансиране дейности; 

в) изготвяне на технически паспорт на съответната сграда; 

г) даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други 

ремонтни дейности, които не са допустими за получаване на финансова помощ, но 

изпълнението на които е необходимо за правилното функциониране на сградата В 

случай че липсва първична техническа документация, обследването ще включва и 

възстановяването й в рамките на необходимото посредством извършване на 

наложителните заснемания. Възстановената документация ще послужи за 

последващо изработване на техническата документация за нуждите на обновяването, 

както и при обследване за енергийна ефективност на обектите. 

Специфичните дейности са: 

1. Извършване на екзекутивно архитектурно заснемане и възстановяване на 

техническите чертежи на сграда. Със заснемането трябва да се възстановят 

техническите чертежи на сградата. В рамките на заснемането, се извършват следните 

дейности: 

1.1. Измерване на всички стени, отвори (прозорци и врати), нива и други елементи 

в помещенията на даден обект, на неговата височина, материали, конструкция. 

1.2. Събраните данни се изчертават на компютър в специализирано приложение. 

1.3. Подготвяне на точна подложка. 

1.4. Повторно заснемане с нанасяне и потвърждаване на ключовите елементи и 

допълване на подробна информация 

Готовото архитектурно заснемане трябва да съдържа разпределения (планове) на 

всички етажи с дадени квадратури и материали в помещенията, разрези, фасади, 

обяснителна записка, характерни детайли и снимков материал. 

2. Обследване и изготвяне на технически паспорти на сградите, съгласно 

Наредба N° 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите. Етапите от 
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дейността са: 

2.1. Съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) 

стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, 

свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ; 

2.2. Обследване (архитектурно, конструктивно, електро и ВиК) на съществуващите 

сгради за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията 

на чл. 169, ал.1-3 от ЗУТ; 

2.3. Проучване и анализ на съществуващата техническа документация; 

2.4. Оглед и измервания на строежа за събиране на техническите данни (описват се 

видът и размерите на дефектите, повредите и/или разрушенията в строежите); 

2.5. Извършване на необходимите изчислителни проверки (свързани с измервания, 

пробни натоварвания и др.); 

2.6. Установяване на действителните технически характеристики на строежите по 

разделите на част А от техническия паспорт; 

2.7. Анализ на действителните технически характеристики на строежите и оценка 

на съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативните актове, 

действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация; 

2.8. Разработване на мерки за подобряване на състоянието на сградата; 

2.9. Съставяне на доклад за резултатите от обследването, който включва оценка на 

техническите характеристики на строежите за съответствие с изискванията на 

нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в 

експлоатация, както и възможностите за изпълнение на съществените изисквания по 

чл. 169, ал. 1 ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на строежа в 

съответствие с действащите към момента на обследването нормативни актове. 

Извършва се оценка на конструктивните елементи.Събират се становищата на 

различните експерти. 

Докладът за резултатите от обследването включва и техническите мерки за 

удовлетворяване на съществените изисквания към обследвания обект, както и 

предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават обитателите на 

строежа. 

2.10. Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата 

следва да се извършва по части на инвестиционния проект, както следва: 

- Част „Архитектурна" - Отразяват се всички промени по фасадите и в 

разпределенията, извършени по време на експлоатацията. Отразяват се размерите и 

вида на дограмата. 

- Част „Конструктивна" -включва оценка на носещата и сеизмичната 

устойчивост на конструкцията. Дават се предписания за привеждане в съответствие с 

действащите норми. Описват се мерките и предписанията за надеждност и 

експлоатационна годност. 

- Част „ВиК" - обследват се всички водопроводни и канализационни щрангове, 

отводняването на покрива, състоянието на противопожарните кранове и др. 

Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата 

и с действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 
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- Част „Ел. инсталации" - обследват се вътрешните силнотокови и слаботокови 

инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна 

инсталация и др. Обследва се състоянието на мълниезащити ата инсталация. 

Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата 

и с действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

- Част „ОВК" - обследват се отоплителната инсталация, ако има изградена 

такава, състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция. 

Обследват се други топлоизточници и уреди за битово гореща вода. Отразяват се 

извършените ремонтни работи по фасадите за частично полагане на 

топлоизолационна система 

- вид, размери и др. Дават се предписания за привеждане в съответствие с 

действащите норми. 

- Част „Пожарна безопасност" - обследват се сградата за пожарна опасност, 

състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната опасност 

на асансьорната уредба, пътищата за евакуация. Дават се предписания за привеждане 

в съответствие с действащите норми. 

Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и инсталационните (В и К, 

Електро- и ОВК) се извършава обследване на ограждащите конструкции и елементи 

на сградата и на използваните строителни продукти по отношение на защитата от 

шум на сградата. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите 

норми и за обосновка на избраните строителни продукти. Обследването завършва с 

приемане на доклада от възложителя. 

3. Съставяне на техническия паспорт - попълват се част А - „Основни 

характеристики на строежа", част Б - „Мерки за поддържане на строежа и срокове за 

извършване на ремонти" и част В - "Указания и инструкции за безопасна 

експлоатация" от паспорта. 

В част А задължително се вписват: 

3.1. раздел I "Идентификационни данни и параметри", който включва следните 

реквизити: населено място, община, област, кадастрален район, номер на поземления 

имот, вид (сграда или съоръжение), адрес, вид на собствеността, предназначение на 

строежа, категория на строежа; идентификатор на строежа от кадастралната карта 

(кадастралния план); адрес (местонахождение), година на построяване, извършени 

промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията - 

реконструкция (в т.ч. пристрояване, надстрояване), основно обновяване, основен 

ремонт, промяна на предназначението, година на извършване на промените, опис на 

наличните документи, вкл. и за извършените промени: разрешения за строеж и за 

въвеждане в експлоатация, проектна документация, протоколи по време на 

строителството, констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, окончателен доклад по чл. 168, 

ал. 6 ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, удостоверение за търпимост на 

строежа и други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа ; 

3.2. раздел II- площи и обеми (застроена площ, разгъната застроена площ, застроен 

обем, полезен обем); височина (в метри и брой етажи - надземни, полуподземни и 

подземни); инсталационна и технологична осигуреност - сградни отклонения, 
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сградни инсталации, съоръжения, системи за безопасност и др; 

3.3. раздел III "Основни технически характеристики", който включва следните 

реквизити: технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени 

съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ към конкретната сграда или 

строително съоръжение, изразени чрез еталонни нормативни стойности (от 

действащите нормативни актове към датата на въвеждане в експлоатация), и/или 

описание относно: вида на строителната система, типа на конструкцията, 

носимоспособността, сеизмичната устойчивост, границите (степента) на 

пожароустойчивост (огнеустойчивост) и дълготрайността на строежа, санитарно- 

хигиенните изисквания и околната среда (осветеност, качество на въздуха, 

водоснабдяване, канализация, оползотворяване на твърди отпадъци, санитарно- 

защитни зони, сервитутни зони и др.), граничните стойности на нивото на шум в 

околната среда, в помещения на сгради, еквивалентните нива на шума от 

автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др., стойността на 

интегрираната енергийна характеристика на сградата и референтната й стойност, 

изразени като специфичен годишен разход на първична/потребена енергия в kWh/m2, 

стойността на енергийната характеристика на промишлените системи, показателите 

за разход на енергия, характеризиращи процесите на енергопреобразуване и/или 

енергопотреблението в промишлените системи като съвкупност от производствени 

сгради, съоръжения, технологии и спомагателни стопанства, включени в определено 

производство, елементи на осигурената достъпна среда, изисквания за опазване на 

защитени зони, на защитени територии и на недвижими културни ценности, 

изисквания за защита при бедствия и аварии и за физическа защита на строежите и 

др.; 

3.4. раздел IV "Сертификати", който съдържа: данни за сертификати или 

документи, удостоверяващи сигурността и безопасната експлоатация на строежа, 

изискващи се от нормативни актове (номер, срок на валидност и др.), вкл. сертификат 

за проектни енергийни характеристики за нови сгради и/или сертификат за 

енергийните характеристики, издаден за съществуващи сгради по реда на наредбата 

по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), сертификат за пожарна 

безопасност, декларации за съответствие на вложените строителни продукти, 

сертификати на основните строителни продукти, в т.ч. на бетон, стомана и др., 

паспорти на техническото оборудване и др.; 

3.5. раздел V "Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали 

техническия паспорт", който съдържа: данни за собственика; данни и 

удостоверение на консултанта, в т.ч. за наетите от него физически лица, номер и срок 

на валидност на удостоверението; данни и удостоверения за придобита пълна 

проектантска правоспособност, данни за техническия ръководител за строежите от 

пета категория; данни и удостоверения за лицата, извършили обследване и съставили 

техническия паспорт на строежа. 

В част Б задължително се вписват: 

3.6 резултати от извършени обследвания и необходимост от извършване на 

основно обновяване, реконструкция, основен ремонт и други промени; 

3.7 необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и 



 

 

275 

график за изпълнение на неотложните мерки; 

3.8. данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, 

преустройство и реконструкция на строежа; 

3.9. срокове за извършване на основни и текущи ремонти на отделни конструкции 

и елементи на строежа. 

В част В задължително се вписват: 

3.10. съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на 

повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, 

премахване на елементи и др.) на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, 

плочи и др.; 

3.11. недопускане на нерегламентирана промяна в предназначението на строежа, 

която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и 

въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от 

сградата и съоръжението; 

3.12. спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от 

шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от: подхлъзване, спъване, удар 

от падащи предмети от покрива или фасадата и др.; 

3.13. нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и 

системите; 

3.14. поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните 

асансьори, подвижните платформи, подемниците и др.; 

3.15. правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност. 

3.1.1. ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ И ЕТАПИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

УСЛУГАТА ПО АРХИТЕКТУРНОТО ЗАСНЕМАНЕ, ТЕХНИЧЕСКОТО 

ОБСЛЕДВАНЕ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ НА СГРАДИТЕ 

Конкретни дейности, които ще бъдат изпълнени 

1. Архитектурно заснемане на сградата; 

Ще бъде извършено от архитектите на дружеството. Заснемането ще бъде извършено 

от правоспособни лица. Това е първата дейност, която ще организира участникът в 

процедурата, тъй като същата е основа за по-нататъшната работа на експертите. 

2. Детайлно обследване за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ (с изключение на ал. 1, т. 6) и 

изготвяне на технически паспорт на сградата: 

За сградата, следва да се направи детайлно обследване за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ (с 

изключение на ал. 1, т. 6) и изготвяне на технически паспорт на сградата. Детайлното 

обследване следва да включва: 

 съставяне на информационна база данни за нормативните проектни (към 

датата на въвеждане в експлоатация) стойности на техническите 

характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със 

съществените изисквания по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ (с изключение на ал. 1, 

т.6); 

 установяване на действителните технически характеристики на строежа по 
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разделите на част А от техническия паспорт  

 анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на 

съответствието им с нормативните стойности; 

 разработване на мерки; 

 съставяне на доклад за резултатите от обследването. 

За установяване на действителните технически характеристики на строежа 

Изпълнителят следва да: 

 Проучи и анализира наличната техническа документация; 

 При липса на техническа документация да изготви екзекутивно заснемане по 

части в обем и точност достатъчни за: (1) изпълнение на задачата, (2) за 

нуждите на обследването за енергийна ефективност и (3) изработване на 

инвестиционен проект за обновяване за енергийна ефективност. Екзекутивно 

заснемане на архитектурното разпределение на обектите в сградата, на 

конструктивните елементи и на наличните инсталации; 

 Да направи оглед и необходимите измервания на строежа за събиране на 

технически данни /описват се видът и размерите на дефектите, повредите или 

разрушенията в строежа/ и да извърши при необходимост изчислителни 

проверки /свързани с измервания, пробни натоварвания и др./: 

1. Експериментално установяване на якостните и деформационните свойства на 

вложените в конструкциите материали (бетон,армировка и др.) чрез безразрушителни 

„in situ" и лабораторни изпитвания, в това число: 

a. / Изготвяне и изпитване на пробни тела от вложената в конструкцията 

стомана, чрез изрязване на контролни проби от ограничен брой елементи, 

съгласувано с Възложителя; 

b. / Установяване на действителната якост на натиск и състоянието на 

вложените в отделни елементи на стоманобетонната конструкция бетони, чрез 

лабораторни изследвания на изрязани сондажни ядки /при предоставена от 

Възложителя възможност/, според БДС EN 206- 1/NA „бетон. Част 1:

 Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално 

приложение (НА) на БДС EN 206-1:2002", 

включително и определяне на коефициента на съгласуване на стандартната 

зависимост по БДС 3816-84; 

с./ Установяване на вероятната якост на натиск на бетона в достъпните за изпитване 

стоманобетонни елементи от конструкциите на сградите съгласно БДС ЕМ 12504-2 

„Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне 

на големината на отскока" и БДС 3816-84 и деференциране на резултатите по групи 

елементи. 

d/ Окачествяване и класифициране на вложените в конструкцията на сградите бетони 

съгласно БДС 9673-84 и БДС EN 206-1/МА „Бетон. Част 1:Спесификация, свойства 

производство и съответствие. Национално приложение (НА) на БДС ЕИ 206-1:2002"; 

е./ Диагностика и заснемане на представителна извадка от армировките (надлъжни и 

напречни) в меродавни сечения и елементи на носещата конструкция на (вид, 

количество, положение и състояние); 1/ Определяне степента на корозия на 
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армировката в бетона по безразрушителен път; 

2. Категоризиране на установените дефекти и повреди в конструкцията в 

зависимост от техния характер, местоположение и тип на елемента и изготвяне на 

мерки за саниране; 

3. Систематизиране и анализ на резултатите от екпсерименталните обектови 

измервания и експертна оценка на техническото състояние на стоманобетоновите 

елементи от носещата конструкция на сградата; 

Действителните технически характеристики на строежа и сравняването им с 

нормативните характеристики по съществените изисквания на чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ 

(с изключение на ал. 1, т. 6) се документират в табличен вид за всеки строеж в 

зависимост от неговото предназначение. 

Обследването трябва да съдържа изрична оценка на съответствието на строежа със 

съществените изисквания на чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ с оглед определяне 

допустимостта на сградата по отношение на носимоспособност и дълготрайност на 

носещата конструкция. 

Докладът за проведеното обследване се изготвя съгласно изискванията на чл. 24 от 

Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите и съдържа най-малко 

следното: 

1. Систематизирано изложени констатациите от извършените проучвания, 

заснемания, измервания, изчисления и анализи на представителна информация и 

доказателства за актуалното състояние на сградата. 

2. Оценки за степента на съответствието на характеристиките на сградата със 

съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, респ. с изискванията на 

нормативните актове, техническите спецификации в резултат на конкретни 

количествени и качествени измерения. 

3. Препоръките за необходимите коригиращи и/или превантивни действия и 

мерки, които са необходими за удовлетворяване на нормативните актове за 

съществените изисквания към обследваната сграда, за недопускане влошаване на 

техническото й състояние или настъпването на аварийни събития. 

Въз основа на резултатите от обследването и оценката на строежа, извършени по 

горепосочения ред, Изпълнителят следва да изготви технически паспорт на 

съответната сграда в следния обем: 

- Част А „Основни характеристики на строежа": 

Раздел I „Идентификационни данни и параметри", който включва следните 

реквизити: населено място, община, област, кадастрален район, номер на поземления 

имот, вид (сграда или съоръжение), адрес, вид на собствеността, предназначение на 

строежа, категория на строежа; идентификатор на строежа от кадастралната карта 

(кадастралния план); адрес (местонахождение), година на построяване, извършени 

промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията - 

реконструкция (в т.ч. пристрояване, надстрояване), основно обновяване, основен 

ремонт, промяна на предназначението, година на извършване на промените, опис на 

наличните документи, вкл. и за извършените промени: разрешения за строеж и за 

въвеждане в експлоатация, проектна документация, протоколи по време на 

строителството, констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, окончателен доклад по 
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чл.168, ал. 6 от ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, удостоверение за 

търпимост на строежа и други данни в зависимост от вида и предназначението на 

строежа; 

Раздел II „Основни обемнопланировъчни и функционални показатели", който 

включва следните реквизити: 

а) за сгради: площи и обеми (застроена площ, разгъната застроена площ, 

застроен обем, полезен обем); височина (в метри и брой етажи - надземни, 

полуподземни и подземни); инсталационна и технологична осигуреност - сградни 

отклонения, сградни инсталации, съоръжения, системи за безопасност и др.; 

б) за съоръжения на техническата инфраструктура: местоположение (наземни, 

надземни, подземни); габарити (височина, широчина, дължина, диаметър и др.); 

функционални характеристики (капацитет, носимоспособност, пропускателна 

способност, налягане, напрежение, мощност и др.); сервитути; други характерни 

показатели в зависимост от вида и предназначението на строежа; 

Раздел III „Основни технически характеристики", който включва следните 

реквизити: технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени 

съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ към конкретната сграда или 

строително съоръжение, изразени чрез еталонни нормативни стойности (от 

действащите нормативни актове към датата на въвеждане в експлоатация), и/или 

описание относно: вида на строителната система, типа на конструкцията, 

носимоспособността, сеизмичната устойчивост, границите (степента) на 

пожароустойчивост (огнеустойчивост) и дълготрайността на строежа, санитарно-

хигиенните изисквания и околната среда (осветеност, качество на въздуха, 

водоснабдяване, канализация, оползотворяване на твърди отпадъци, санитарно-

защитни зони, сервитутни зони и др.),граничните стойности на нивото на шум в 

околната среда, в помещения на сгради, еквивалентните нива на шума от 

автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др., стойността на 

енергийната характеристика на промишлените системи, показателите за разход на 

енергия, характеризиращи процесите на енергопреобразуване и/или 

енергопотреблението в промишлените системи като съвкупност от производствени 

сгради, съоръжения, технологии и спомагателни стопанства, включени в определено 

производство, елементи на осигурената достъпна среда и др.; 

Раздел IV „Сертификати", който съдържа: данни за сертификати или документи, 

удостоверяващи сигурността и безопасната експлоатация на строежа, изискващи се 

от нормативни актове (номер, срок на валидност и др.), вкл. сертификат за 

енергийните характеристики, издаден за съществуващи сгради по реда на наредбата 

по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), сертификат за пожарна 

безопасност, декларации за съответствие на вложените строителни продукти, 

сертификати на основните строителни продукти, в т.ч. на бетон, стомана и др., 

паспорти на техническото оборудване и др.; 

Раздел V „Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали 

техническия паспорт", който съдържа: данни за собственика; данни и лиценз на 

консултанта, в т.ч. за наетите от него физически лица, номер и срок на валидност на 

лиценза; данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност, 
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данни за техническия ръководител за строежите от пета категория; данни и 

удостоверения за лицата, извършили обследване и съставили техническия паспорт на 

строежа. 

Част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти" 

със следните позиции: 

 резултати от извършени обследвания и необходимост от извършване на 

основно обновяване, реконструкция, основен ремонт и други промени; 

 необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и 

график за изпълнение на неотложните мерки; 

 данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, 

преустройство и реконструкция на строежа; 

 срокове за извършване на основни и текущи ремонти на отделни конструкции 

и елементи на строежа. 

Част В „Указания и инструкции за безопасна експлоатация" съдържа следните 

позиции: 

 съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на 

повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на 

сечението, премахване на елементи и др.) на носещите елементи: стени, 

колони, шайби, греди, плочи и др.; 

 недопускане на нерегламентирана промяна в предназначението на строежа, 

която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и 

въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от 

сградата и съоръжението; 

 спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от 

шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от: подхлъзване, спъване, 

удар от падащи предмети от покрива или фасадата и др.; 

 нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и 

системите; 

 поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните 

асансьори, подвижните платформи, подемниците и др.; 

 правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност. 

При разработване на части А, Б, В от техническия паспорт Изпълнителят следва да 

спазва изискванията на Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти 

на строежите. 

3.2. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБСЛЕДВАНЕТО ПО 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕТО НА СГРАДИ 

Обследването за енергийна ефективност на сгради включва идентификация на 

сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за осигуряване на 

микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики, както и 

анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия. 

Енергийните характеристики на сгради се определят по единна методология, която 

включва: 

 ориентацията, размерите и формата на сградата; 
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 характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и 

вътрешните пространства, в това число: 

а) топлинни и оптически характеристики; 

б) въздухопропускливост; и се отчитат и изискванията за влагоустойчивост и 

водонепропускливост. 

системите за отопление и гореща вода за битови нужди; 

 системите за охлаждане; 

 системите за вентилация; 

 системите за осветление; 

 пасивните слънчеви системи и слънчевата защита; 

 естествената вентилация; 

 системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ); 

 външните и вътрешните климатични условия. 

То обхваща следните технически средства и системи: средствата за измерване и 

контрол на енергийните потоци в сградата; системите за изгаряне на горива и 

преобразуване на входящите в сградата енергийни потоци; топлопреносните системи 

- водни, парокондензни, въздушни; електроснабдителните системи; осветителните 

системи; системите за осигуряване на микроклимата; системите за гореща вода за 

битови нужди и сградните ограждащи конструкции и елементи. 

3.2.1 ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ И ЕТАПИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОБСЛЕДВАНЕТО ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

3.2.1.1 ЕТАП 1- ПОДГОТВИТЕЛЕН 

В първия, т. нар. подготвителен етап от обследването, се прави оглед на сградата, 

събира се и се обработва първичната информация за функционирането й. Събират се 

и се обработват енергийните разходи на всяко домакинство и стопански обект в 

сградата, като се вземе предвид използвания енергоносител за отопление на всеки 

самостоятелен обект, наличието на термопомпени системи, системи за 

оползотворяване на ВЕИ и др. Отчита се броя обитатели на всеки самостоятелен 

обект, режима на производство и ползване на БГВ и др. Следва да се обърне 

внимание на точното отчитане на ограждащите конструкции на сградата - вид и 

коефициент на топлопреминаване и на оползотворяване на слънчевата енергия на 

всяка единица от дограмата на сградата, както и наличието на частично изолирани 

повърхности - вид на изолацията, дебелина, коефициент на топлопреминаване, като 

се изготвя пълен опис на ограждащите елементи на сградите, схеми на всички видове 

стени, тавани и подове, състояние и вид на дограми. Прави се описание и сравнение с 

нормативните коефициенти към момента на въвеждане в действие на сградата, и се 

констатира подобряване или влошаване през изминалите години, в които сградата е 

експлоатирана; 

Прави се подробно описание и идентификация на системите за осигуряване на 

микроклимата - отоплителни системи, котелно и нафтово стопанство; състояние на 

климатични системи (ако има такива); състояние на електрическите инсталации - 

силнотокови, слаботокови, осветителни, озвучителни, звънчеви, телефонни и т.н.; 

състояние на водопроводната инсталация и инсталацията за битово горещо 
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водоснабдяване; 

В този етап се включва и използването на необходимите технически средства 

(оборудване), което сме представили, и което сме описали подробно в техническото 

предложение, както и запознаване с резултатите от конструктивното обследване на 

сградите и архитектурното заснемане. 

3.2.1.2 ЕТАП 2 - ДЕТАЙЛЕН АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА СГРАДИ 

ЕТАП 2 включва по-детайлен анализ на съществуващото състояние и 

енергопотреблението на сградата, изготвяне на енергийни баланси и определяне на 

базовата линия на енергопотребление. В резултат се определят енергийните 

характеристики на сградата и потенциалът за тяхното подобряване. Този етап 

включва:  

 Описание на разположението, ориентацията и основните геометрични 

характеристики на сградите, обща дебелина на ограждащите конструкции и 

елементи, в т.ч. дебелини и топлофизични характеристики на отделните слоеве на 

ограждащите конструкции, архитектурно-строителни детайли на ограждащите 

конструкции и елементи, начертаване на конструкцията на отделните ограждащи 

елементи и пресмятане на коефициента на топлопреминаване и U[W/m2К]; 

 Определяне на топлинните характеристики на конструктивните елементи на 

сградите, технически спецификации и характеристики на вложените в строежа 

строителни и енергоефективни продукти; 

 Описание и анализ на системите за отопляване/охлаждане и вентилация на 

сградите, както и на техническите им характеристики; 

 Установяване режимите на обитаване на сградите, отоплявани зони, 

охлаждани зони, брой на обитателите; 

а) анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението; Анализ на 

консуматорите на енергия и функционални режими по групи технически 

уреди и системи, Изчисляване показателите, характеризиращи 

енергопотреблението на технологичните процеси за отопляване, охлаждане, 

вентилация и гореща вода за битови нужди; 

б) изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на 

енергопотребление; 

в) огледи и измервания за събиране на подробна информация за 

енергопреобразуващите процеси и системи; 

г) обработване и детайлизиран анализ на данните; 

д) анализ на съществуващата система за управление на 

енергопотреблението; 

е) определяне на енергийните характеристики на сградата и потенциала за 

тяхното подобряване; 

ж) Въвеждане и анализ на цялата обработена техническа информация в 

специализирания програмен продукт ЕАВ Software; 

3.2.1.3. ЕТАП 3 -РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ПАКЕТИ от 

ЕСМ 

В третия етап от обследването се разработват конкретни мерки за повишаване 
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на енергийната ефективност и се определя годишният размер на енергоспестяването, 

както и на количество спестени емисии С02. 

а) изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

б) остойностяване на мерките, определяне на годишния размер на 

енергоспестяването, подреждане на мерките по показател "срок на откупуване"; 

в) формиране на пакети от мерки, определяне на годишния размер на 

енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки и 

техникоикономическа оценка на пакетите от мерки; 

г) анализ и оценка на количеството спестени емисии С02 в резултат на разработените 

мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

3.2.1.4. ЕТАП 4 - ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД, РЕЗЮМЕ И СЕРТИФИКАТ ОТ 

ОБСЛЕДВАНЕТО 

Заключителната фаза на обследването предвижда изготвянето на доклад за 

отразяване на резултатите от обследването съдържащ следната информация: 

- Описание на разположението, ориентацията и основните геометрични 

характеристики на сградите, обща дебелина на ограждащите конструкции и 

елементи, в т.ч. дебелини и топлофизични характеристики на отделните 

слоеве на ограждащите конструкции, архитектурно-строителни детайли на 

ограждащите конструкции и елементи, изчертаване на конструкцията на 

отделните ограждащи елементи и пресмятане на коефициента на 

топлопреминаване U[W/m2К]; 

- Определяне на топлинните характеристики на ограждащите конструктивни 

елементи на сградата, технически спецификации и характеристики на 

вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти; 

- Описание и анализ на системите за отопление/охлаждане и вентилация на 

сградата, както и на техническите им характеристики; 

- Установяване режимите на обитаване на сградата, отоплявани зони, 

охлаждани зони, брой на обитателите; 

- Анализ на консуматорите на енергия и функционални режими по групи 

технически уреди и системи; 

- Изчисляване показателите, характеризиращи енергопреобразуващите и 

енергопреносните свойства на ограждащите конструкции на сградата; 

- Изчисляване и анализ на показателите за годишния разход на енергия, 

характеризиращи енергопотреблението на сградата като цяло, в т.ч. годишна 

потребна енергия за отопление, за охлаждане, за вентилация и за битово 

горещо водоснабдяване; 

- Установяване на други специфични условия, влияещи на енергийното 

потребление на сградата; 

- Проверка за обхвата и съдържанието на направените изчисления на 

показателите за разход на енергия, вкл. на нетната, характеризираща 

енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите 

конструктивни елементи и на  елементите на системите за осигуряване на 

микроклимата и показателите, характеризиращи енергопотреблението на 

процесите за отопление/охлаждане, вентилация и гореща вода за битови 
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нужди, в зависимост от предвидените енергийни източници и изпълнението на 

изискването по чл.15, ал.2 от ЗЕЕ;  

- Изготвяне на енергийни баланси, съществуващо състояние и 

енергопотребление. Определяне на енергийните характеристики на обекта, 

базовата линия на енергопотребление и потенциала на енергоспестяване; 

- Формулиране на варианти от енергоспестяващи мерки при условие, че 

сградата удовлетворява нормативните изисквания за енергопотребление; 

- Изготвяне на технико-икономическа и екологична оценка на мерките 

поотделно и на вариантите като цяло; 

- Въвеждане и анализ на цялата обработена техническа информация в 

специализирания програмен продукт ЕАВ Software; 

Разработване на богат снимков, графичен и табличен материал 

 Изговяне на резюме съгласно чл.11, ал.З от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 

2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на 

енергийните спестявания на сгради- Приложение -2, съдържащо: 

1. адреса на сградата; 

2. идентификацията на изпълнителя; 

3. кратко описание на сградата; 

4. обща информация за енергопотреблението; 

5. базовата линия на енергопотреблението и специфичния разход на енергия на 

сградата; 

6. класа на енергопотребление на сградата; 

7. предлаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

8. информация за собственика, собствеността. 

 Изготвяне на доклад от обследването, съгласно чл.11, ал.2 Наредба № 16-1594 

от 13 ноември 2013, съдържащо: 

1. подробно описание на сградата, вкл. режими на обитаване, конструкция и 

енергоснабдяване; 

2. анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи конструкции и 

елементи; 

3. анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за производство, 

пренос, разпределение и потребление на енергия; 

4. енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление за 

основните енергоносители; 

5. сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с референтните; 

6. оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода за енергия; 

7. подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за повишаване 

на енергийната ефективност; 

8. анализ и оценка на годишното количество спестени емисии С02 в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

 Издаване на Сертификат за енергийни характеристики на сгради в 

експлоатация, съгласно чл.12 от Наредба N° 16-1594 от 13.11.2013 г. за 

обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на 

енергийните спестявания на сгради -Приложение 3, който съдържа данни за: 
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- Функционалното предназначение на сградите и адреса и по местонахождение; 

- Общите геометрични характеристики на сградата, в т.ч. застроена площ, отопляема 

площ и охлаждания обем; 

- Класа на енергопотребление; 

- Стойността на интегрираната енергийна характеристика на сградата и референтната 

и стойност; 

- Оползотворена енергия от възобновяеми източници и абсолютна стойност и като 

относителен дял от брутната потребна енергия на сградата, специфичните 

геометрични характеристики на ограждащите конструкции, проектните им енергийни 

характеристики, вкл.референтните им стойности; 

- Източници на енергия в сградата, в т.ч. възобновяеми, стойностите на енергийните 

характеристики на системите за осигуряване на микроклимата, изразена като 

годишен разход на потребна енергия за отопление, за вентилация и охлаждане; 

- Стойността на специфичния годишен разход за потребна енергия на системата за 

гореща вода за битови нужди; 

- Разпределение на годишния разход на потребната енергия на сградата за отопление, 

вентилация, охлаждане, гореща вода и отопление, изразена като дял от общото 

потребление; 

- Наименование на лицата извършили сертифицирането; 

- Номер на сертификата 

3.2.2. КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ВСЯКА СГРАДА 

• КОНКРЕТНИ МЕРКИ ПРИ ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП 

1. Осъществяване на контакт с сдружението на собствениците /СС/, чрез 

определеното техническо лице; 

2. Координация с упълномощено техническо лице или представляващия 

сдружението на собствениците за своевременно осигуряване на пълен достъп до 

всички самостоятелни обекти в сградата на екипа от консултанти по техническото 

обследване и по обследването за енергийна ефективност. 

3. Определяне на текущото състояние на сградата. 

4. Заснемане на сградата от екипа от специалисти за нуждите на обследването по 

енергийна ефективност. / описана подробно в ЕТАП 1- подготвителен/ 

 КОНКРЕТНИ МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ЕТАПИ 2. 3 И 4 ЗА 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕТО ПО ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ 

1. Срочно, координирано и качествено изпълнение на обследването по енергийна 

ефективност по дейностите за осъществяването му; 

2. В зависимост от Събиране на надеждна информация за потреблението на 

енергия на сградата. / справки от електро- разпределително дружество и 

топлофикация / ако има/ по месечно за периода 2015, 2016 и 2017 год в kw/h и лева / 

от страна на сдружението на собствениците.; 

3. Много съществен момент от работата на екипа от консултанти по енергийна 

ефективност е пълна комуникация и съвместна работа с екипа от специалисти, 

извършващи техническото обследване и изготвянето на Техническия паспорт; 
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4. Задължителна синхронизация и съгласуване в работата по уеднаквяване на 

входящите техническите и строителни характеристики на всяка сграда с оглед ранно 

предупреждение и навременни корективни действия, провеждане на работни срещи и 

срещи на място, писмени уведомления, планиране и регулярна комуникация с всички 

участници в проекта - Сдружение на собствениците и консултантите по изпълнение 

на техническото обследване. 

5. След цялата събраната информация и заснемане на сградата са стартира към 

анализиране на входящите данни и изпълнение на етапите по обследване за 

енергийна ефективност съгласно приложимата нормативна уредба; 

6. Като съществена стъпка и мерки е определянето на показателите за разход на 

енергия. Когато определяме показателите за разход на енергия и енергийните 

характеристики на сградите се взимат предвид базовите стойности на четири основни 

климатични фактора - външна изчислителна температура; средномесечна 

температура и относителна влажност на външния въздух; средночасов интензитет на 

пълното слънчево греене и продължителност на отоплителния и охладителния 

период, предварително дефинирани за девет климатични зони в страната. 

Изчисляване на показателите за разход на енергия в сгради , като се започва от 

показателите, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства 

на ограждащите конструктивни елементи и елементите на системите за осигуряване 

на микроклимата като коефициент на топлопреминаване (\Л//т2К) през външните 

стени, през прозорците, покрива и пода. Прецизно се изчисляват и показателите, 

характеризиращи енергопотреблението на процесите за отопление, охлаждане, 

вентилация и гореща вода за битови нужди, група 3 - енергопотреблението на 

сградата като цяло: обща топлинна и електрическа мощност за отопление, охлаждане, 

вентилация и гореща вода, общи разходи на енергия и т. н. 

За целите на определянето на енергийните им характеристики сградите се разглеждат 

като интегрирани системи, в които разходът на енергия е резултат на съвместното 

влияние на някои от основните им компоненти. Сред тях са сградните ограждащи 

конструкции и елементи, системите за поддържане на параметрите на микроклимата, 

вътрешните източници на топлина, обитателите и климатичните условия. При 

определянето на енергийните характеристики на сградите се вземат предвид нейната 

ориентация, размери и форма, топлинните и оптическите й характеристики; 

системите за отопление и гореща вода за битови нужди; системите за осветление; 

пасивните слънчеви системи и слънчевата защита; естествената вентилация; както и 

външните и вътрешните климатични условия. Отчитат се и изискванията за 

влагоустойчивост и водонепропускливост на сградата. 

7. Разработване на пакети от енергоспестяващи мерки от списъка с допустимите 

дейности по проекта, включващи: 

Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност за ограждащите 

елементи на сградата - дограма, стени, подове и тавани; 

Подмяна на осветителните тела с такива с ниска консумация на енергия, и 

снабдяването им с индикатор за движение; препоръки за подмяна на съоръженията, 

консумиращи най-много енергия с енергоефективни; 

Анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници за 
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доказване на техническа възможност и икономическа целесъобразност; анализът на 

възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници е част от 

оценката на показателите за годишен разход на енергия в сградата. 

8. Оценката на инвестицията за енергоспестяване се извършва по съотношението 

"разходи-ползи", като за сградата се определя и икономически най-ефективният 

пакет от енергоспестяващи мерки за постигане на минимално изискващия се клас на 

енергопотребление. 

В настоящата обществена поръчка съответствието с изискванията за енергийна 

ефективност на сградите се приема за изпълнено, когато стойността на интегрирания 

показател - специфичен годишен разход на първична енергия в kwh/m2, съответства 

най-малко на следния клас на енергопотребление: "С" - за съществуващи сгради, 

които са въведени в експлоатация до 1 февруари 2010 г. включително; 

9. Избор на пакет от енергоспестяващи мерки, удовлетворяващи условията по 

методическите указания на Възложителя; 

10. Изготвяне на 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. 

11. Изготвяне на доклад от обследването по енергийна ефективност, резюме и 

издаване на Сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация в 

обхват регламентирани в Нормативната уредба цитирана по-горе; 

12. Представяне на Възложителя на документите по т.7 с приемо-предавателен 

протокол и Декларация по чл.43, ал.4 и ал.6 от Закон за енергийна ефективност; 

13. Подготовка и съдействие за внасяне на изискващите се документи в АУЕР, 

съгласно съгласно чл. 20 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013, според който 

Възложителят е длъжен да представи с придружително писмо в Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие (АУЕР) в срок не по-късно от 14 дни от подписване на 

протокола за приемане на резултатите по чл. 19: заверено копие на доклада по чл. 11, 

ал. 2 - на електронен носител; заверено копие на резюмето по чл. 11, ал. 3 - на 

хартиен носител и на електронен носител във формат на файла .х15; заверено копие 

от сертификата за енергийни характеристики; заверено копие на протокола по чл. 19; 

оригинал на декларация за липса на обстоятелствата по чл. 23, ал. 4 ЗЕЕ / чл.43, ал. 4 

и ал.6, съгласно новоприетия ЗЕЕ/ по образец - приложение № 5. 

3.3. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ 

1.Представяне на резултатите от дейността на Възложителя и СС за 

разглеждане от Общото събрание на Сдруженията. 

Пет дни преди изтичане на срока за предаване на извършената услуга по договора / 

описано в разработените от нас линейни графици/ ще представим за одобрение 

изготвените от нас доклад от обследване, архитектурно заснемане, технически 

паспорт доклад от енергийното обследване, резюме и сертификат. В този срок ще 

бъде направена проверка за това дали са спазени изискванията на техническата 

спецификация и ако се установят някакви неточности, те да бъдат коригирани. 

2.Окончателно предаване на доклади, технически паспорти, архитектурно 

заснемане, резюмета и сертификати и подписване на приемно-предавателни 

протоколи. 
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4.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ 

4.1.Организационна структура и начин на комуникация на екипа, които 

ще изпълнят задачите по дейностите свързани с установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ 

и съставяне на технически паспорт 

Ресурсна обезпеченост на членовете на екипа 

В табличен вид са представени предвидените членове на екипа за изпълнение с 

разписани отговорности за - Ръководител екип и отговорен експерт по част 

Конструктивна за извършване на конструктивното обследване; Допълнителен 

помощен състав - отговорник изпитване от строителна лаборатория; Експерт по част 

Архитектурна; Допълнителен състав за извършване на архитектурните заснемания и 

изчертаване на сградите; Експерт по част Електрическа; Експерт по част ВиК; 

Експерт по част ОВК; Експерт по част Пожарна безопасност; Експерт-Технически 

контрол по част „Конструктивна". 

Ръководителят на екипа за техническото обследване ще отговаря за: 

- цялостното планиране на работата; 

- координацията на работата с Възложителя, административния и управляващ 

екип на Изпълнителя; 

- възлагане на задачи и координиране на работата на всички експерти; 

- разпределяне на дейностите и контрол върху работата на експертите; 

- координация с екипа консултанти по енергийна ефективност; 

- вътрешен контрол на качеството; 

- Цялостен контрол на изпълнението на договора, включително следена на 

рисковете и на мерките за тяхното минимизиране, недопускане и 

преодоляване; 

- Отчитане на работата пред Възложителя. 

Представена е и индикативна схема за взаимовръзките и подчиненост на отделните 

експерти на Изпълнителя. 

4.2. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И НАЧИН НА КОМУНИКАЦИЯ НА 

ЕКИПА, КОИТО ЩЕ ИЗПЪЛНЯТ ЗАДАЧИТЕ ПО ДЕЙНОСТИТЕ СВЪРЗАНИ 

С ОБСЛЕДВАНЕ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

Екипът, който се предлага за изпълнението на поръчката е съставен от ключови и 

допълнителни експерти с квалификация и опит в своите компетенции, описани в 

Таблица. За изпълнение на поръчката, се предлага един Ръководител екип и четирима 

експерти, както и допълнителни експерти, които ще подпомагат процесите по 

заснемане на сградите и техническото оформление на докладите, сертификатите и 

резюметата. 

Задачите на експертите и във връзка с изпълнение на задачите се разпределят 

съобразно компетенциите им, което е указано в таблицата.  

Схема на видове дейности и етапите при изпълнение на детайлно обследване за 

енергийна ефективност на сграда – представени са на схема. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ, 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

КОНКРЕТНАТА ЗАДАЧА, КОЯТО Е В ОБХВАТА 
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Представен и „Алгоритъм за изпълнение на задачите и дейностите по поръчката“, 

като схематично са описани: - Процес  - Документ  - Отговорник 

КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ И КРИТИЧНИ ТОЧКИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ЗАДАЧАТА 

Ключовите моменти при изпълнение на задачата по настоящата поръчка са 

свързани с оптимизация на координацията и организацията на работата на екипа от 

консултанти по всички дейности за постигане на целите в рамките на предвидения 

срок, и при зададените критерии за качество, и по специално: 

o Отчитане на комплексността на проекта - големият брой собственици, с които 

екипа следва да комуникира; 

o Подпомагане и комуникация с контролиращите органи от страна на 

Възложителя, с цел минимална ангажираност в процеса; 

o Взаимодействие и координация с всички останали участници в проекта за 

дадена сграда - техническо обследване и особено в частта на архитектурното 

заснемане и в последствие изготвеното обследване по енергийна ефективност; 

o Отчитане на критичните точки в процеса - т.е тези въпроси, от чието 

адекватно решаване зависи в голяма степен по-нататъшното изпълнение. 

За такива критични точки могат да се считат: 

1. Идентифициране на проблемни собственици в етажни собствености, чието 

желание за други дейности не са допустими по програмата; 

2. Решаване на съпротиви и конфликти, съпровождащи процеса на заснемане на 

съответната сграда за нуждите на техническото и енергийното заснемане; 

3. Дългосрочно или краткосрочно отсъствие на собственици на апартаменти в 

жилищната сграда, което да затрудни извършването на замерванията в отделните 

жилища; 

4. Изготвяне на пакети от енергоспестяващи мерки, които да гарантират, че 

отклоненията ще бъдат минимални от нормативните. 

Разглеждат се два аспекта на успешно изпълнение на задачата: 

А. Какви ресурси на изпълнителя ще са необходими при изпълнението й. 

Б. Каква е ролята на другите участници в дейността и какво е нейното влияние 

върху успешното изпълнение. 

Първият въпрос показва интензивността на необходимите ресурси, които 

изпълнителят следва да мобилизира и е от изключително значение за изпълнението 

на договора, но той не може да ни насочи към критичните точки за цялостния процес, 

тъй като Изпълнителят разполага с необходимите ресурси за изпълнението им, 

оценил е възможните рискове и е предприел стъпки за минимизирането им. Ние 

разполагаме и в изпълнението на договора ще използваме както експерти, познаващи 

отделните дейности, така и методология и инструменти, позволяващи надеждното и 

ефективно изпълнение на дейностите. Критичните моменти при изпълнението на 

дейностите се определят най-вече от влиянието на другите участници в процеса 

върху очаквания краен резултат, тъй като въпреки ресурсите, с които разполага 

Участникът, той не може да повлияе или да вземе решение вместо някой от 

участниците в процеса. 

Друг критичен момент от изпълнението на проекта може да се окаже липсата 
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на желание за съдействие от страна на общинската администрация по място на 

изпълнение на проекта. На общините са вменени редица отговорности по проекта и 

тяхното участие е задължително, за да се реализира ефективно обновяването на 

жилищния фонд. Фактори, върху които Участникът трудно би могъл да повлияе, са 

свързани с липса на заинтересованост относно дейностите по схемата, липса на 

интерес и комуникативност от страна на отговорното лице в случая домоуправителя, 

което прави комуникацията хаотична и непоследователна. 

Прилагането на адекватна система за планиране, вътрешен мониторинг и контрол и 

управление на риска ще обезпечи изпълнението на заложените дейности. 

ЩЕ БЪДЕ ОСИГУРЕНА ВЪЗМОЖНО НАЙ - ПРЕЦИЗНА КООРДИНАЦИЯ С: 

1. Собствениците от етажната собственост 

2. Екипа от техническото обследване, техническа паспортизация и екипа от 

енергийното обследване. 

3. Екипа от специалисти при подготовка на архитектурното заснемане, 

технически консултации в процеса на проектирането и по-конкретно съгласуване в 

работен порядък преди изчерпването и оформянето на чертежите и записките. 

4. Възложителя при минимална ангажираност. 

5.1. ПЛАН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

6. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

6.1. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Решаването на проблемите с рисковете по всеки един проект е сведен до следните 

четири момента: - Идентифициране на рискове; Оценяване на рискове; управление на 

рискове и контрол и отчитане на рискове. 

6.2. ИДЕНТИФИЦИРАНИ РИСКОВЕ И СМЕКЧАВАЩИ ДЕЙСТВИЯ 

Стъпките, които ще се следват са следните: 

• Дефиниране на рисковите фактори; 

• Избор на критерий за всеки фактор; 

• Оценяване на критериите; 

• Дефиниране на препоръки за управление на риска и Вътрешен контрол. 

6.2.1. ПОДРОБНОТО ОПИСАНИЕ НА РИСКОВЕТЕ 

1. Стратегически рискове: 

 липса или неадекватно планиране на непрекъсваемост на дейностите по 

обследването на сградите 

 липса на яснота по отношение на роли и отговорности недостиг на 

работоспособност; 

 управленска некомпетентност; 

 некоректно възприемане на управленски практики; 

 лошо управление. 

2. Финансови Рискове 

 недостиг на оборотен капитал; 

 невъзможност за удовлетворяване на целевата възвращаемост от проекта; 

 пазарните промени влияят негативно върху плановете. 

3. Оперативни рискове 
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 непълна или неточна информация;  

 човешки грешки и некомпетентност;  

 сблъсък на персоналности; 

 невземане на решения или неподходящо взети решения; 

 ключовия персонал няма необходимите права, за да изпълнява ролята си в 

проекта. 

6.3. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ 

Предлаганата методология, включва следните принципни подходи: 

 Извършване оценка на риска за дейностите по всяка една потенциална сграда 

в процеса на идентифициране и за целите на минимизирането му; 

 Определяне на отговорник за проследяване на рисковете и степента на 

реализация на риска, както и прилагане на мерки за ограничаването му; 

 Въвеждане на двустепенен контрол върху изпълнението на дейностите, 

свързани със считаните за критични точки. 

6.4. ОЦЕНКА НА РИСКА . ВЕРОЯТНОСТ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Вероятността представлява оценена възможност на това дали точно определена 

заплаха или събитие могат да се случат в действителност, включително с отчитане на 

честотата, с която заплахата или събитието може да настъпи. 

Въздействието представлява оцененият ефект или резултат от определен риск, който 

реално се случва, и който в общия случай, но не само се изразява с финансови загуби 

или прекъсване на дейността. 

За оценка на риска, ползват се два показателя, произведението на които сочи към 

конкретния риск. 

Оценка на вероятността да се случи рисково събитие се определя в съответствие с 

посочена скала от 0 до 4. 

6.5. ОПИСАНИЕ НА РИСКОВЕТЕ, КОИТО СА ИДЕНТИФИЦИРАНИ И 

МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕТО ИМ 

 Рисковете оценени като критични и изключителни би трябвало да се смятат 

за съществени и да се управляват активно чрез предприемане на действия за 

намалението им. 

 Рискове, вероятността на които е оценен като високи, трябва да се 

наблюдават отблизо, като се прилагат действия за контролирането им или за 

предотвратяване преминаването им в по-висока рискова категория.  

 Рискове оценени като ниски, средни и нулеви, са ниско приоритетни и 

следователно са рискове, които могат „да се толерират", те трябва да се 

наблюдават или при предприемане на допълнителни действия да се има 

предвид, че разходите за осъществяване на контрол, могат да надвишат 

ползата от намалението на риска. 

Необходимо е всяка дейност, свързана с управлението на рисковете да бъде 

документирана, тъй като по този начин се създават условия за редовен и 

систематичен преглед на процеса. Документът, в който се описва процесът по 

управление на рисковете се нарича риск-регистър, който е представен, като в 

същия са посочени: - Описание на риска,  Категория на риска, Влияние,  оценка на 

вероятност, Стойност на риска= Влияние х вероятност, Мерки и коригиращи 
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действия за ограничаване на риска и Отговорни лица. 

6.6. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

Противодействия срещу риска 

Определяне и документиране на съществуващите мерки за управление на риска 

и при необходимост разработване на допълнителни мерки за управление, на 

основата на желанието за поемане на рискове и съответните нормативни 

изисквания. 

Управлението на риска е процес, чрез който една организация намалява 

възможността да се случи определено рисково събитие или смекчава ефектите ако 

събитието се случи. 

Същността на описаната методология на риска се базира на процеса на четирите Т: 

о Трансфер;  

о Толериране;  

о Третиране; и 

о Терминиране/прекратяване. 

Трансферирането на риска може да се постигне чрез използване на различни форми 

на застрахователно покритие или плащане на трети страни,които са готови да поемат 

риска от името на организацията. 

Толерирането на риска е процес, при който не се предприемат действия за 

смекчаване или намаляване на риска. В тези случаи това е защото разходът за 

реализиране на дейности по намаляване или смекчаване на риска е неизгоден за 

дейността на организацията или когато нивото на въздействие на рисковете е много 

ниско или същите имат изключително ниско ниво на вероятност да се случат и се 

явяват приемливи за дейността. Даже когато рисковете се толерират, те трябва да се 

наблюдават, защото едни бъдещи промени може да повишат нивото на тяхното 

въздействие или вероятност да се случат, което да ги направи неприемливи за 

организацията 

Прекратяването на риска е най-простият и най-често пренебрегван метод за 

справяне със заплахата за появата и реализацията на риска. Това е подходът, който би 

трябвало да е най-предпочитан когато е възможно и просто включва отстраняване на 

риска. 

Ако даден процес, процедура или дейност представляват потенциален риск и същите 

могат да бъдат променени или отстранени без това да повлияе съществено на 

дейността, тогава отстраняването на риска трябва да е първата разгледана 

възможност, а не да се прави опит да се третира, толерира или трансферира риска. 

7. МЕТОДИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕКУЩИЯ ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ 

НА КАЧЕСТВОТО 

Отношенията между Възложителя и Изпълнителя ще бъдат ясно формулирани в 

подписан между тях Договор. С оглед улесняване оперативното изпълнение на 

задачите, и минимизиране на ангажираността на Възложителя, законният 

представител на Изпълнителя посочва от свое име, Ръководител на екипа, на когото 

ще бъдат делегирани специални правомощия както по отношение на Възложителя, 

така и спрямо Екипите от специалисти. Контролният орган на изпълнителя ще има 

възможност да упражнява предварителна, текуща и последваща проверка от 
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дейността на всички членове на екипите. 

Контролният орган ще е основният контролен механизъм, който ще бъде използван 

в работата на Екипа по изпълнение на обекта на поръчката. 

Функциите му са: 

 Превантивни - предназначени да препятстват възникването на нежелани 

събития; 

 Разкриващи - чрез които се установяват вече възникнали нежелани събития; 

 Коригиращи - предназначени за поправяне на последиците от настъпили 

нежелани събития. 

Ще бъдат определени Вътрешните правила за работа на Екипа по проекта, в които ще 

се приложат дейности, документирани в процедури за: 

 Вземане на решения, съгласувано с Възложителя; 

 Вътрешна комуникация и консултации; 

 Оперативен ежедневен контрол от страна на Ръководителя на екипа при 

възлагането и изпълнението на конкретните дейности и ангажименти на 

членовете на екипа. Има изработени работни инструкции процесите, свързани 

с предмета на поръчката, вземането на правилни решения и осъществяването 

на ефективен и ефикасен контрол върху процесите. 

7.1. КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА 

КАЧЕСТВОТО 

Съгласно изискванията на международния стандарт и условията за сертификация, 

фирмите са приели и внедрили следните документи, основни за дейността им:  

 Система за управление на качеството  

Системата осигурява : 

- прилагане на изискванията на стандарта в собствената си дейност, като с това 

удовлетворява по-пълно изискванията на своите клиенти и трети страни; 

- гарантиране, че предоставяните услуги трайно ще отговарят на изискванията 

на клиентите, на нормативните изисквания и на фирмената политика;  

- организира, управлява и измерва по-точно процесите;  

- ползва резултатите от измерването за подобряване на ефикасността си;  

- показва желание за поддържане на сертификат, издаден от независим 

сертификационен орган, чрез който да удостовери, че дейността й е в 

съответствие със стандарта ISO 9001:2008; 

- подобрение на пазарните си позиции. 

Системата за управление на качеството наблюдава и контролира другите участници в 

процеса, където е приложимо и в случаите, при които доставените от тях продукти и 

услуги имат значително влияние върху качеството на крайния продукт на 

Организацията 

 Наръчник по качеството 

Наръчника определя жизнения цикъл и изискванията към основните процеси на: 

- Целеполагане, планиране, ресурсно обезпечаване, предоставяне на услуги, 

анализи и подобрения, които членовете на фирмата следва да провеждат, за да 

бъдат постигнати резултатите, към които организацията се стреми  
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 Политика по качеството 

Основните моменти на декларираната и подържана политика по качеството са : 

- интересите и изискванията на клиентите са приоритет на фирмата, без при 

това да се претоварват материалните, персонални и финансови ресурси на 

дружеството. 

- подобряването на качеството на услугите се изисква от всеки служител.  

 Цели по качеството 

Целите по качество са тактическите задачи, които организацията следва да постигне, 

за да осъществи своята политика. Те изхождат пряко и са основани на политиката по 

качество. Правилата, по които се набелязват, променят и актуализират целите са 

правилата, по които се управлява политиката по качество. 

7.2. ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Наблюдението ще се осъществява от Ръководителите на екипите с подкрепата на 

техническото лице от СС и административния екип за изпълнение на поръчката. 

Ще бъдат следени следните елементи: 

o Подбор на най-подходящите експерти, с които изпълнителят разполага за 

осъществяване на задачата и за всеки конкретен казус от страна на 

Възложителя; 

o Своевременно мобилизиране на експертите; 

o Инструктаж на експертите; 

o Осигуряване на цялата необходима информация, формуляри и формати на чек- 

листа и доклади, техника и средства за осъществяване на задачата; 

o Осигуряване на необходимата логистична подкрепа и технически средства - 

план-график за осъществяване на посещенията, съгласуването му с 

техническите лица на етажните собствености, пътуване, настаняване. 

o Вътрешен контрол на качеството на работата на експертите в изготвянето на 

докладите, резюметата, сертификатите и оценките за съответствие, които ще 

изработят; 

o Управление на риска чрез двустепенен контрол, вземайки предвид степента на 

риск на поръчката, предвид естеството и иновативността на схемата като цяло, 

предвижда се въвеждане на организацията в екипа и наблюдение от 

ръководителя на екипа, в т.ч: срещи, йерархичност при възлагане и отчитане 

на поставените задачи, проследяване на напредъка, докладване на проблеми за 

преодоляването им в необходимите срокове; 

o Следене за спазване на сроковете за всяка от горните стъпки; 

o Следене на рисковете, свързани с изпълнението на поръчката. Своевременно 

уведомяване на Възложителя при възникнали трудности и предлагане на 

подходи за тяхното преодоляване. 

o Цялостна координация и контрол на изпълнението на договора с Възложителя. 

7.3. ДОБРО ПЛАНИРАНЕ И ЛОГИСТИКА 

За изпълнение на логистиката на изпълнение на договора ще се използват: 

- Фирмени офиси с необходимо офис оборудване, компютърни конфигурации и общ 

и специализиран софтуер ( Auto CAD), специализиран програмен продукт ЕАВ 

Software и др.; 
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-Транспортни средства, собственост на фирмите от ДЗЗД ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - 

ЕНЕРГОЕФЕКТ -7 броя; 

- Собствени налични уреди за измерване и изследвания за формиране на експертно 

становище и изготвяне на компетентно заключение - инструменти, технически 

средства, необходими за установяване на техническите характеристики на сградите  

- Собствени налични уреди за измерване и изследвания за формиране на експертно 

становище и изготвяне на компетентно заключение - инструменти, технически 

средства, необходими за установяване на  енергийните характеристики и 

сертифициране на сгради (вкл. за контрол на качеството на изпълнените мерки за 

енергийна ефективност). 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени 

от възложителя. 

Встъпителната част на описанието е направено представяне на участника, опита му в 

подобни проекти, техническа обосновка на участника, включваща: целите на 

обществената поръчка, нормативна рамка. Участникът е представил методологията за 

изпълнение всички дейности по изпълнение на поръчката в тяхната последователност 

и взаимна обусловеност, както следва: ДЕЙНОСТ 1: Извършване на архитектурни 

заснемания. ДЕЙНОСТ 2: Детайлни обследвания за енергийна ефективност в 

съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност. ДЕЙНОСТ 3: 

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани 

с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 и ал.2 от ЗУТ и съставяне на технически 

паспорти съгласно чл. 176, ал.2 от ЗУТ. От представеното изложение на участника за 

изпълнение на дейностите по задачи и отговорности и натовареност на експертите е 

изложено по – подробно начинът на изпълнение на предмета на обществената 

поръчка, като същото представяне е онагледено на План-график. Участникът 

предвижда да започне изпълнението на предмета на поръчката с ДЕЙНОСТ №1 - 

Извършване на архитектурно заснемане. В рамките на заснемането, се извършват 

следните дейности: огледи и заснеманияна сградите на място; изчертаване на 

сградите и подаване на подложките на екипите за обследванита и паспортите; 

ДЕЙНОСТ 2: Детайлни обследвания за енергийна ефективност в съответствие с 

нормативните изисквания за енергийна ефективност. Видове дейности и етапи във 

връзка с изпълнение на обследването по енергийна ефективност - етап 1 - 

подготвителен. В първия, т. нар. подготвителен етап от обследването, се прави оглед 

на сградата, събира се и се обработва първичната информация за функционирането й. 
сградите и архитектурното заснемане. ЕТАП 2 - детайлен анализ на съществуващото 

състояние на сгради, включва по-детайлен анализ на съществуващото състояние и 

енергопотреблението на сградата, изготвяне на енергийни баланси и определяне на 

базовата линия на енергопотребление. В резултат се определят енергийните 

характеристики на сградата и потенциалът за тяхното подобряване. ЕТАП 3 -

РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ПАКЕТИ от ЕСМ. В третия етап от 

обследването се разработват конкретни мерки за повишаване на енергийната 

ефективност и се определя годишният размер на енергоспестяването, както и на 

количество спестени емисии С02. ЕТАП 4 - изготвяне на доклад, резюме и 

сертификат от обследването. ДЕЙНОСТ 3: Изготвяне на обследвания за установяване 
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на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 и ал.2 

от ЗУТ и съставяне на технически паспорти съгласно чл. 176, ал.2 от ЗУТ. Включва: 

извършване на конструктивно обследване на сградите, вкл. Изпитване от 

лаборатория; подготовка на становище по съответните част и подготовка на доклади 

за резултатите от обследването и техническия паспорт.  

Участникът е представил в табличен вид са представени предвидените членове на 

екипа за изпълнение с разписани отговорности за - Ръководител екип и отговорен 

експерт по част Конструктивна за извършване на конструктивното обследване; 

Допълнителен помощен състав - отговорник изпитване от строителна лаборатория; 

Експерт по част Архитектурна; Допълнителен състав за извършване на 

архитектурните заснемания и изчертаване на сградите; Експерт по част 

Електрическа; Експерт по част ВиК; Експерт по част ОВК; Експерт по част Пожарна 

безопасност; Експерт-Технически контрол по част „Конструктивна". 

Участникът е описал отговорностите и конкретните задачи на всеки от членовете от 

екипа. Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките 

ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка е 

в съответствие на етапите на изпълнение, видовете дейности и тяхната 

последователност съгласно техническото задание и приложенията към тях, по 

отношение на последователността и/или взаимозависимостта на процесите както 

следва: 

- участникът  е представил описание на дейностите в тяхната последователност и 

конкретни действия по изпълнение и План-график. План-графикът представя 

сроковете за действие. Предложената Организация за изпълнение и План-графикът 

обосновават предложените срокове за изпълнение на отделните дейности в обхвата 

на поръчката съгласно клаузите на проекта на договор. В случая в описателната част 

са представени конкретни действия за изпълнение на дейностите, включени в 

предмета на настоящата поръчка, а в План-графика е представено времето за 

изпълнението им.  

Предложената от участника Организацията  за  изпълнение  и  План-график  

обосновават  предложените срокове за изпълнение на отделните дейности в обхвата 

на поръчката съгласно клаузите на проекта на договор. План графикът предвижда 

предмета на обществената поръчка да бъде изпълнен за общ срок от 16календарни 

дни, като не е налице паралелно изпълнение при нито една от трите основи дейности: 

Дейност 1: Извършване на архитектурни заснемания; Дейност 2: Изготвяне на 

обследвания за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в 

съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност и Дейност 3: 

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани 

с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на технически паспорти 

съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ. Започването на изпълнението на всяка дейност е 

обусловено от приемането на изпълнението на предходната. Предвижданата от 

участника организация за изпълнение предлагат възможността да се спази това 

изискване. 
Мерките за осигуряване на сроковете и качеството. Участникът е представил 

предвижданията си за качествено и срочно изпълнение на предмета на поръчката, 

разглеждайки възможни рискове в този аспект. Участникът е посочил възможните 

рискове; представил е методология за управление на рисковете; оценка на риска и 

вероятност и въздействие; мерки за ограничаване на рисковете. Участникът е 

направил представяне на методи и организация на текущия вътрешен контрол на 

качеството.  
Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 
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координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. 

Участникът е представил  взаимодействие и взаимовръзки с останалите участници 

при изпълнението на обществената поръчка.  
Посочените обстоятелства обуславят редовност на офертата, в съответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът е представил оферта, която  

отговаря  на  предварително  обявените  условия  на  възложителя,  както  и  че  е 

изпълнил  задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  

обявените  от възложителя  условия. При  констатираното следва техническото 

предложение на участника да се допускане до етап оценка на техническото 

предложение, тъй като техническото предложение съдържа в себе си гаранции за 

изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 

 

 

 

 

2.8. 

 

ДЗЗД „СМОЛЯН – ЕС ЕС ПИ” 

 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение съдържа изискуемите 

документи, като същите са представени в изискуемата форма, но не е изготвено в 

съответствие с условията на възложителя. 

Представени документи: 

Участникът е представил изготвено техническо предложениe, съдържащо:  

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото  задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец 2 съдържащо 

предвижданията на участника за предложената система за организацията и 

ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на 

работите, предмет на обществената поръчка, Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец 3, Декларация за срока 

на валидност на офертата, изготвена съгласно Oбразец 4 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена 

съгласно Образец 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 
 Срок за извършване на архитектурните заснемания на многофамилните 

жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 3 /три/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и предписване 

на енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в обхвата на 

обособената позиция: 4/четири/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на техническите паспорта съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ на 

многофамилните жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 4 

/четири/ календарни дни. 
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Кратко описание на предвижданията на участника за предложената система за 

организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка: 

СИСТЕМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ЕФЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, АНГАЖИРАНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

РАБОТИТЕ 

I. Обяснителна записка 

Предмет на поръчката 

1.1 Обхват на поръчката 

I. Обекти и местоположение 

1. Обхват на изпълнение на дейностите по поръчката 

Предварителни дейности в рамките на срока за изпълнение на поръчката: 

Подпомагане на комуникацията между отделните участници /партньори/ в 

изпълнението на проекта - Община Смолян и СС (Сдружение на собствениците) и др. 

За успешното изпълнение на задачата, ключов момент е добрата комуникация между 

отделните участници/ партньори в проекта/. 

Ролята на Смолян-Ес Ес Пи ДЗЗД е първото пряко техническо изпълнение по 

програмата. Този контакт е изключително важен за успешната работа. С цел 

предотвратяване на проблеми в бъдеще, възникнали поради разногласия и 

междуличностни противоречия на по-късен етап от изпълнение на проекта ще се 

обърне особено внимание за разясняване на предложените мерки от техническото и 

енергийното обследване, техните последствия и защо са необходими да бъдат 

приложени. За минимизирането на този риск „Смолян-Ес Ес Пи“ ДЗЗД ще 

комуникира по ясен и разбираем за всички собственици начин относно работата по 

обследване и последващите стъпки. По този начин ще бъде постигнато информирано 

съгласие от страна на СС, което ще бъде формализирано чрез подписване на приемо-

предавателен протокол с Възложителя. 

Експертите на Смолян-Ес Ес Пи ДЗЗД ще се включват в кампании 

организирани от Община Смолян с цел запознаване обществеността с текущата 

работа и техническите решения. Очаква се Възложителя от своя страна да 

стандартизира процеса по комуникация със Смолян-Ес Ес Пи ДЗЗД, като организира 

срещи с експертите от Смолян-Ес Ес Пи ДЗЗД и изисква подаването на информация 

от тях във определен вид и периодичност. 

Предварителни дейности по изпълнение на поръчката, са и набиране на 

първоначална информация за разхода на енергия на сградите, проучвания за липсата 

или наличието на първична проектна документация, организация на посещенията на 

място, подготовка на анкетни карти, снабдяване с кадастрални подложки на сградите 

и снабдяване с координати за контакт със заинтересованите страни по проекта. 

След приключване на предварителните дейности ще се премине към изпълнението на 

основните дейности.  

Описание на предвидената работа е дадена по долу, като формално дейностите са 

разделени съгласно заданието, но изпълнението им в определени моменти ще 

протича паралелно с цел по-бързото им приключване. 

3.1 Дейност 1 - Архитектурно заснемане: 

Смолян-Ес Ес Пи ДЗЗД ще осъществи контакт с Възложителя и със собствениците на 

съответните обекти с цел намиране (ако е възможно) първична проектна 

документация за съответният сграден жилищен фонд. Архитектурното заснемане на 

сградите и изработването на документацията ще има за цел установяване на точните 

геометрични характеристики на сградите и актуалното състояние на външните 

ограждащи елементи. 
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При извършване на дейността ще се постигне пълна информация за основните 

обемно-планировъчни и функционални показатели на съответната сграда - застроени 

площи и обеми, височина на етажите, брой на етажите, надстроявания, пристройки и 

корекции на застроените площи и обеми, включително остъклявания на тераси. 

В предадената документация на възложителя по дейността ще бъдат отразени: 

 Основните обемно-планировъчни и функционални показатели на съответната 

сграда 

 Всички видове дограми, разположени по външните ограждащи елементи - 

прозорци и врати /дървени, алуминиеви, метални, РУС/; 

 Участъците с положена от собствениците топлоизолация, описана по вид и 

дебелина. 

 Архитектурните заснемания ще послужат за последващо изработване на 

техническата документация за нуждите на обновяването, както и при 

обследване за енергийна ефективност на сградите. 

 Предаване. 

Анализ на дейността 

Трябва да се отбележи че в годините на експлоатация на съответна сграда е 

възможно да са настъпили значителни промени във вътрешното разпределени и по 

фасадите- например премахване или изграждане на допълнителни вътрешни стени, 

остъкляване на балкони, полагане на топло изолация и др. Това е много важно да 

бъде установено и коректно нанесено в новите проектни книжа. 

Архитектурното заснемане ще послужи за последващо изработване на 

техническата документация за нуждите на обновяването, както и при обследване за 

енергийна ефективност на сградата. 

Предвид необходимостта от максимално бързо приключване на дейностите 

при спазване правилата за добро управление и качество, според нас, паралелно 

провеждане на архитектурното заснемане между екипът по изготвяне на обследвания 

за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие 

с нормативните изисквания за енергийна ефективност и екипа по Изготвяне на 

обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на технически паспорти 

съгласно чл. 1766, ал.2 от ЗУТ. Възможността за съвместна работа по екзекутивното 

заснемане от страна на инженерните екипи на „Смолян-Ес Ес Пи“ ДЗЗД, се 

осъществява дори в случай че първичната проектна документация бъде открита. 

Основният екип за изпълнение по дейността ще включва Архитект - проектант, 

Строителен инженер - експерт енергийна ефективност, Строителен инженер - 

проектант. Времето за изпълнение на дейността е изчислено при предпоставка - 

липса на първоначална проектна документация за сградите. 

Времетраенето на дейността се определя на три дни, като изпълнението на 

дейностите и екипа по дейността са отразени в план графика за изпълнение. 

За всяка сграда се представя на възложителя с протокол за приемане следната 

документация: 

• на хартиен носител - в папки или класьори, в 3 /три/ оригинални екземпляра 

• на електронен носител /CD/ - 2 /два/ броя, софтуерна съвместимост Microsoft 

Office 2007, Auto Desk AutoCAD 10 

• Документацията съдържа: 

- ситуация М: 1:500  

- разпределения М: 1:50  

- план на покрива М:1:50  

- вертикални разрези М: 1:50  
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- фасади М: 1:100 

2.2 Дейност 2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и 

предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните 

изисквания за енергийна ефективност: 

Обследванията за енергийна ефективност ще се извършват от Синерджи 

България ЕООД. Синерджи България ЕООД има опит в обследването на сгради 

на повече от 30 обекта за последните три години. 

Обследванията на обектите по позиция 2 ще отговарят на изискванията на 

Закона за енергийната ефективност и ще предпише необходимите 

енергоспестяващи мерки за постигане на съответствие с изискванията за 

енергийна ефективност съгласно разпоредбите на раздел II „Обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради" от ЗЕЕ и при условията и по 

реда, определен от Наредба №Е-РД-04-1/ 22.01.2016 г. за обследване на 

енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на 

сгради. В съответствие е изискванията на тази наредба докладът за енергийното 

обследване ще представи формирани алтернативни пакети от мерки със 

съответстваща технико-икономическа и екологична оценка. 

Съгласно заданието на Възложителя Основният пакет от мерки на 

Енергийното обследване ще покрива минималните изисквания на Програмата, с 

който се постига клас на енергопотребление „С" в съответствие с Наредба № 7 от 

2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в 

сгради. 

Съгласно заданието на Възложителя обект на работа по настоящата 

поръчка няма да бъдат финансирани : 

- Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти; 

- Подмяна на асансьори с нови или втора употреба; 

- Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти; 

В случаите, когато обследването за енергийна ефективност предписва, някоя 

от посочените дейности: 

- подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или 

прилежащите им съоръжения, собственост на СС, вкл. смяна на горивната 

база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект; 

- изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми 

източници за енергийните потребности на сградата; 

- ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за 

отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на 

енергийната ефективност; 

- реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като 

се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки СС в 

сградата; 

- ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на 

сградата; газифициране на сградите (монтиране на газов котел и 

присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична 

в близост до сградата; 

- мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите, и 

съгласно програмата се изисква съгласие на всички собственици в 

сградата, експертите на Синерджи България ЕООД ще бъдат на 

разположение в случай на необходимост, за провеждане на разяснителна 

кампания от Възложителя. 

Предмет на обследването за енергийна ефективност: 
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Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация, в зависимост от 

конкретното състояние на ограждащите елементи и системите за осигуряване на 

микроклимат, има за предмет: 

1. Идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи. 

2. Описание и идентифициране на системите за осигуряване на микроклимата. 

3. Измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и 

определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия; 

4. Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност за 

ограждащите елементи на сградата - дограма, стени, подове и тавани; 

5. Технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната 

ефективност и на съотношението "разходи - ползи". 

6. Подмяна на осветителните тела. 

7. Оценка на спестените емисии С02 в резултат на прилагането на мерки за 

повишаване на енергийната ефективност; 

8. Анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми 

източници. 

Резултатите от обследването за енергийна ефективност ще бъдат отразени в доклад 

и резюме. 

Сертифицирането за енергийна ефективност удостоверява актуалното състояние на 

потребление на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им 

със скалата на класове на енергопотребление от наредбата по чл. 31, ал. 3 ЗЕЕ. 

Етапи за изпълнение на обследване за енергийна ефективност: 

Съгласно заданието по обособена позиция 2 ще бъдат обследвани за енергийна 

ефективност 4-ри сгради. 

Обследването за енергийна ефективност на сградите ще се изпълнява след предаване 

на документите по Дейност 1. Експертите отговорни за обследването за енергийна 

ефективност ще участват активно при изпълнението на дейност 1 и 3. Експертите по 

енергийна ефективност ще бъдат инструктирани по време на огледите на обектите да 

наблюдават и за възможни конструктивни проблемни точки. Ще бъде създадена 

организация по локализирането и съобщаването на идентифицирани проблемни 

точки на конструктора. 

Дейности по изпълнението на обследване за енергийна ефективност: 

1. Идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи. - 

Експертите ще извършват оглед и техническо заснемане на сградата на място. Водещ 

експерт е строителният инженер в екипа. Съдържание на техническото заснемане: 

Ситуация на сградата, застроена площ, разгъната застроена площ, отопляема площ, 

отопляем, бруто и нето обем на сградата, площ на основните, площ на покрива; 

вид на фундамента и геометрически характеристики, видове материали вложени в 

основните; описание на фасадните стени - площ, вид и дебелина на стените, частично 

изолирани площи, вид и дебелина вложената топлоизолация; 

Описание на прозорците по фасади - вид, размери, типове, енергийни 

характеристики; 

Описание на покривната конструкция - вид, геометрични характеристики, енергийно 

ефективни характеристики на вложените материали; 

Забележка: (Част от задачите по т.1 се изпълнява в рамките на Дейност 1) 

2. Описание и идентифициране на системите за осигуряване на микроклимата - 

Дейността ще се извършва на място от експертите енергийна ефективност, задачите 

които ще се извършат са следните: 

Определяне на вида и техническите характеристики на системата за отопление, 

описание на състоянието, снимков материал (в случай че има налична); 
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Определяне на вида, броя и съответните технически характеристики на 

индивидуални уреди за отопление на всяко едно домакинство (климатици, ел. печки, 

печки на твърдо гориво и др.), предвид чувствителността на гражданите относно 

посещение на външен за тях човек у дома, ще бъде изготвена анкетна карта която ще 

се попълва под формата на интервю водено от експерт от Синерджи България ЕООД. 

Описание на други влияещи на микроклимата уреди и съоръжения - тука се включват 

всички други електроуреди, които оказват влияние на топлинният баланс като 

готварски печки, телевизори, компютри, кафеварки и други; 

Описание и технически характеристики на системата за осигуряване на битова 

гореща вода (БГВ). 

Описание и технически характеристики на консуматорите в общите части; 

3. Измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и 

определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия; 

3.1. Събиране и обработка на първична информация за функционирането на 

сградата и разходите за енергия за представителен предходен период от време, както 

и проверка за изпълнение на възможностите, предвидени в чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ; 

Синерджи България ЕООД ще обезпечи осигуряването на справки за разходите за 

отопление, ел. енергия, газ и др. енергийни носители на сградата, която подлежи на 

обследване за енергийна ефективност. В случай, че има консумация на дърва, 

въглища, пелети и други видове горива, разхода за последните три години ще бъде 

събран от съответните ползватели като се попълнят специално изготвени анкетни 

карти. 

Попълването на картите ще се осъществява в присъствието на експерт от екипа. 

3.2. Изчисляване на енергийните характеристики - на ограждащите елементи 

(стени, под, покрив и прозорци), изчисляване на енергийните характеристики на 

отоплителна система, на самостоятелните отоплителни уреди, на разни влияещи и 

невлияещи на баланса, фактор на използване, фактор на сградата, коефициенти на 

топлопреминаване на ограждащи елементи, коефициент от брой обитатели, 

коефициенти на влияние на осветлението и др. 

3.3. Анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия: 

- чрез мерки за подобряване на енергийните характеристики на ограждащите 

строителни елементи (под, стени, прозорци, покрив); 

- проучване на възможностите за подмяна на локални източници на 

топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на СС, 

вкл. смяна на горивната база и изчисляване на енергоспестяващ и екологичен ефект; 

- проучване на възможности за изграждане на системи за оползотворяване на 

енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата; 

- чрез подобряване на енергийните характеристики на системата за 

отопление/охлаждане, системата за БЕВ 

- чрез подобряване на системите за отопление, охлаждане и вентилация на 

сградата за повишаване на енергийната ефективност; 

- мерки за подобряване на вертикалната система за отопление в хоризонтална, 

както и възможността за осигуряване на индивидуално отчитане на разхода на 

топлина за всеки СС в сградата; 

- мерки за ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на 

сградата; 

- чрез анализа на възможността за газифициране на сградата (монтиране на 

газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е 

налична в близост до сградата; 

- проучване на възможните мерки за повишаване на енергийната ефективност 
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на асансьорите. 

- Проучване и анализ на други мерки за повишаване на енергийната 

ефективност на сградата; 

4. Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност за 

ограждащите елементи на сградата - дограма, стени, подове и тавани - ще бъдат 

изготвени мерки за подобряване на коефициента на топлопроводност с които да се 

постигне минимум клас на енергопотребление „С" в съответствие с Наредба № 7 от 

2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.". 

Всяка една мярка ще бъде подробно описана като технически показатели, изчисление 

на енергийният и екологичен ефект, инвестиционните разходи, срок на експлоатация 

и други показатели. 

5. Технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната 

ефективност и на съотношението "разходи - ползи" - Изчисляване на технико- 

икономическите показатели на всички предложени мерки за повишаване на 

енергийната ефективност. Изчисляването ще се извърши със специализиран 

икономически софтуер. В резултат ще бъде изготвен пакет от икономически най-

ефективните енергоспестяващи мерки за съответната сграда; 

6. Подмяна на осветителните тела в общите части на сградите - описание на 

мерки за повишаване на енергийната ефективност на осветлението на съответна 

сграда. Изчисляване на технико- икономическите показатели. 

Оценка на спестените емисии С02 в резултат на прилагането на мерки за повишаване 

на енергийната ефективност - изчисляване на спестените емисии от всяка една мярка 

спестените емисии ще се изчисляват съгласно Наредбите към Закона за енергийна 

ефективност; 

Изисквания за качество относно втората дейност 

Съгласно ЗЕЕ и Наредба № Е-РД-04-1/ 22.01.2016 г. за обследване на енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради и 

изискванията на възложителя, ще се представи крайния продукт на български език 

със следното съдържание: 

На хартиен носител - в папки, 3 /три/ оригинала на хартиен носител и 2 /два/ 

екземпляра на електронен носител СБ 

 Доклад от обследване за енергийна ефективност, вкл. Приложение № ЕО 1 

 Сертификат 

 Резюме 

 Декларация за липса на обстоятелства по чл. 43 ал. 4 и 6 от ЗЕЕ 

Изпълнителят представя на Възложителя завършен краен продукт, като съставя 

приемо- предавателен протокол (по образец), ако са изпълнени изискванията по 

техническата спецификация. В случаите, когато Възложителя установи, че 

представеният от Изпълнителя краен продукт не отговаря на изискванията на 

техническата спецификация и/или има неточности/пропуски/грешки, дава писмени 

предписания за поправки и допълнения, които Изпълнителят следва да извърши в 

срок от 5 календарни дни. 

2.3 Дейност 3: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ 

и на технически паспорт: 

Обследването и съставянето на техническият паспорт на сградите ще бъде 

изработено съгласно ЗУТ (об. ДВ, бр.1 от 02.01.2001г., изм. и доп. бр. 61 от 2007г.) и 

съпътстващите го нормативни наредби: 

- Наредба №5 от 28.12.2006г за техническите паспорти на строежите ДВ, бр.22 

от 20 Юг.; 
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- Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни 

водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр.55 от 17.06.2005г.); 

- Наредба 13-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар (обн., ДВ, бр.96 от 04.12.2009г.); 

Съдържанието на доклада по техническият паспорт ще отговаря на изискванията по 

смисъла на чл. 10, ал.2 от Наредба №5 за техническите паспорти на строежите: 

• „Технически паспорт на строеж" - документ, който включва техническите 

характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените 

изисквания по чл.169, ал.1, т. 1-5, ал.2 и 3 ЗУТ, инструкции за експлоатация, 

обслужване, обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени СМР 

след въвеждането на строежа в експлоатация. 

• Задачата на „Технически паспорт на строеж" - обследване за установяване на 

техническите характеристики, допустимостта на сградата и даване на предписание и 

препоръки свързани с изискванията по чл. 169, ал.1, т. 1-5, ал.2 и 3 от ЗУТ. 

Техническият паспорт ще бъде изготвен от Екипа на „ЕС ЕС ПИ Проджект” ЕООД и 

ще се състои от проектанти с пълна проектантска правоспособност, извършили 

обследването на сградите и притежаващи валидни поименни застраховки 

„Професионална отговорност в проектирането и строителството", съгласно чл. 176в 

от ЗУТ, по реда на чл. 14 от Наредба №5/2006г. и Указания по прилагането с писмо 

№90-04- 436/2007г. на МРРБ за съществуващи строежи. Също така и физическо лице, 

упражняващо технически контрол по част „Конструктивна", които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ. 

Съдържание на доклада: 

1. Систематизирано изложени констатации от извършените проучвания, 

заснемания, измервания, изчисления и анализи за актуалното състояние на сградата; 

2. Оценки за степента на съответствието на характеристиките на сградата със 

съществените изисквания по чл.169, ал.1 от ЗУТ; 

3. Препоръки за необходимите коригиращи и/или превантивни действия и мерки, 

които са необходими за удовлетворяване на нормативните актове за съществените 

изисквания към обследваната сграда, за недопускане влошаване на техническото и 

състояние или настъпването на аварийни събития. 

Описание на дейността - Обследване за установяване на техническите 

характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5 

от ЗУТ ще се изпълнява в съответствие с изискванията, определени в глава трета на 

Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Дейностите по 

обследването ще съдържа следните части: 

а. ) установяване на конструктивната устойчивост на сградата; 

б. ) даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа 

документация съобразно допустимите за финансиране дейности по програмата; 

в. ) изготвяне на технически паспорт на съответната сграда; 

г. ) даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други 

ремонтни дейности, които не са допустими за получаване на финансова помощ по 

Програмата, но изпълнението на които е необходимо за правилното функциониране 

на сградата. 

Обхват 

Техническият паспорт на сградите ще се извърши след проведено обследване за 

установяване на техническите и характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, 

ал. 1 - 3 от ЗУТ и ще включва: 

1) съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) 

стойности на техническите характеристики на обследваната сграда, в т.ч. и тези, 
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свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ, в т.ч. оценка за 

сеизмичната осигуреност на сградата; 

2) установяване на действителните технически характеристики на сградата по 

разделите на част А от техническия паспорт; 

3) анализ на действителните технически характеристики на сградата и оценка на 

съответствието им с нормативните стойности, определени в т. 1; 

4) разработване на мерки; 

5) съставяне на доклад за резултатите от обследването. 

Минималната информация, която е необходима за оценката на сеизмичната 

осигуреност на сградата, е дадена в приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-2 от 27 

януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. 

  Обследването на сградите ще се извършва от подизпълнител - консултант, който 

притежава лиценз/удостоверение от Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 ЗУТ, като в състава са 

включени физически лица, упражняващи технически контрол по част 

„Конструктивна". Проектантът, съответно консултантът е компетентен да реши дали 

предложените енергоспестяващи мерки от енергийното обследване попадат в обхвата 

на дефинициите на реконструкция, модернизация, основно обновяване или основен 

ремонт, за които е необходимо разрешение за строеж, съответно разрешение или 

удостоверение за въвеждане в експлоатация в зависимост от категорията на строежа 

съгласно чл. 137 ЗУТ. Техническото обследване ще обхваща всички препоръки 

приложими за целите на Програмата. Обследването за установяване на техническите 

характеристики на всяка една сграда ще се извършва по части на инвестиционния 

проект, както следва: 

1. Част „Архитектурна" - извършва се архитектурно заснемане, ако не е налична 

проектна документация. Отразяват се всички промени по фасадите и в 

разпределенията, извършени по време на експлоатацията. Отразяват се 

размерите и видът на дограмата. Тази част ще бъде изготвена от архитекта в 

екипа. Частта ще съдържа "Основни характеристики на строежа" със следните 

раздели: 

1.1. "Идентификационни данни и параметри", който включва следните 

реквизити: населено място, община, област, кадастрален район, номер на 

поземления имот, вид (сграда или съоръжение), адрес, вид на 

собствеността, предназначение на строежа, категория на строежа; 

идентификатор на строежа от кадастралната карта (кадастралния план); 

адрес (местонахождение), година на построяване, извършени промени 

(строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията - 

реконструкция (в т.ч. пристрояване, надстрояване), основно обновяване, 

основен ремонт, промяна на предназначението, година на извършване на 

промените, опис на наличните документи, вкл. и за извършените промени: 

разрешения за строеж и за въвеждане в експлоатация, проектна 

документация, протоколи по време на строителството, констативен акт по 

чл. 176, ал. 1 ЗУТ, окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ на лицето, 

упражняващо строителен надзор, удостоверение за търпимост на строежа и 

други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа (по 

време на дейност 1); 

1.2. "Основни обемнопланировъчни и функционални показатели", който 

включва следните реквизити: - площи и обеми (застроена площ, разгъната 

застроена площ, застроен обем, полезен обем); височина (в метри и брой 

етажи - надземни, полуподземни и подземни); инсталационна и 



 

 

305 

технологична осигуреност - сградни отклонения, сградни инсталации, 

съоръжения, системи за безопасност и др.; 

1.3. "Основни технически характеристики", който включва следните 

реквизити: технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени 

съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ към конкретната сграда 

или строително съоръжение, изразени чрез еталонни нормативни 

стойности (от действащите нормативни актове към датата на въвеждане в 

експлоатация), и/или описание относно: вида на строителната система, 

типа на конструкцията, носимоспособността, сеизмичната устойчивост, 

границите (степента) на пожароустойчивост (огнеустойчивост) и 

дълготрайността на строежа, санитарно- хигиенните изисквания и 

околната среда (осветеност, качество на въздуха, водоснабдяване, 

канализация, оползотворяване на твърди отпадъци, санитарно- защитни 

зони, сервитутни зони и др.), граничните стойности на нивото на шум в 

околната среда, в помещения на сгради, еквивалентните нива на шума от 

автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др., стойността на 

енергийната характеристика на промишлените системи, показателите за 

разход на енергия, характеризиращи процесите на енергопреобразуване 

и/или енергопотреблението в промишлените системи като съвкупност от 

съоръжения, технологии и спомагателни стопанства, включени в 

определено производство, елементи на осигурената достъпна среда и др.; 

1.4. "Сертификати", който съдържа: данни за сертификати или документи, 

удостоверяващи сигурността и безопасната експлоатация на строежа, 

изискващи се от нормативни актове (номер, срок на валидност и др.), вкл. 

сертификат за енергийна ефективност, сертификат за пожарна безопасност, 

декларации за съответствие на вложените строителни продукти, 

сертификати на основните строителни продукти, в т.ч. на бетон, стомана и 

др., паспорти на техническото оборудване и др.; 

1.5. "Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали 

техническия паспорт", който съдържа: данни за собствениците; данни и 

лиценз на консултанта, в т.ч. за наетите от него физически лица, номер и 

срок на валидност на лиценза; данни и удостоверения за придобита пълна 

проектантска правоспособност, данни за техническия ръководител за 

строежите от пета категория; данни и удостоверения за лицата, извършили 

обследване и съставили техническия паспорт на строежа. 

1.6. Част „Конструктивна" - изключително важна част, с която се цели 

доказване на носещата и сеизмичната устойчивост на конструкцията за 

достатъчно дълъг експлоатационен период. 

2. Метода за установяването на конструктивната устойчивост на сградата е 

описан по-долу. Освен установяването на устойчивостта тази част ще съдържа 

и следните части: 

2.1. "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти" 

със следните позиции: 

- резултати от извършени обследвания и необходимост от извършване на 

основно обновяване, реконструкция, основен ремонт и други промени; 

- необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и 

график за изпълнение на неотложните мерки; 

- данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, 

преустройство и реконструкция на строежа; 

- срокове за извършване на основни и текущи ремонти на отделни конструкции 
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и елементи на строежа. 

2.2. Част "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" със следните 

позиции: 

- съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на 

повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, 

премахване на елементи и др.) на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, 

плочи и др.; 

- недопускане на нерегламентирана промяна в предназначението на строежа, 

която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и 

въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от 

сградата и съоръжението; 

- спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от 

шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от: подхлъзване, спъване, удар 

от падащи предмети от покрива или фасадата и др.; 

- нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и 

системите; 

- поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните 

асансьори, подвижните платформи, подемниците и др.; 

- правилна експлоатация и поддържане на съоръженията е повишена опасност. 

3. Част „ВиК" - обследват се всички водопроводни и канализационни щрангове, 

отводняването на покрива, състоянието на противопожарните кранове и др. 

Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата 

и с действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

Тази част ще бъде изготвена от строителен инженер специалност „ВиК". Един 

от основните проблеми, който предизвиква намаляване на конструктивната 

устойчивост на сградата са течове от покривната конструкция или течове от 

водопроводната или канализационната система. Ще бъдат извършени визуални 

огледи от специалистите. С цел ограничаване на пропуските всички други 

специалисти ще бъдат инструктирани да наблюдават за течове и повреди 

предизвикани от течове. Ще бъдат проведени интервюта със СС относно течове. Ще 

бъде създадена стройна организация за докладване на всички проблемни точки и 

съответно проверка от инженер ВиК. Всички проблемни точки ще бъдат описани 

подробно в доклада. За всеки един случай ще бъде предложено конкретно решение, а 

отстраняване на проблема първо и на последствията. Ще бъде предложена система за 

ранно идентифициране на течове, което ще запази конструкцията по- продължително 

време. Съдържание на доклада по част „ВиК" 

1. Описание на Инсталационната и техническа осигуреност: 

1.1. Вид на ВиК инсталациите и техните характеристики - дебит, напор, диаметър, 

наклони, вид на вложените материали и др. 

1.2. Главни хоризонтални водопроводни и канализационни клонове (включително 

съоръжения и др. при установено наличие) - местоположение, диаметър, наклони, 

вид на вложените материали; 

1.3. Вертикални ВиК клонове в сградата - местоположение, диаметър, вид на 

вложените материали; 

1.4. Информация за вида и големината на предишни и настоящи повреди ако има 

такива; 

1.5. Документиране на установени повреди с фото снимков материал; 

1.6. Изработване на принципни схеми за вътрешносградните ВиК инсталации; 

1.7. Представяне на установеното по - горе инсталационно състояние и техническа 
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осигуреност на ВиК инсталациите с техническа обяснителна записка; 

2. Сградни ВиК отклонения и съоръжения: 

2.1. Описание на сградното водопроводно отклонение - местоположение, 

диаметри, вид на вложените материали, дебит, напор, окомплектовка на арматурния 

и водомерен възел; 

2.2. Помпени групи за повишаване на напора при установено наличие; 

2.3. Описание на сградното канализационно отклонение - местоположение, 

диаметри, вид на вложените материали, наклон, главна сградна (дворна) ревизионна 

шахта; 

3. За съоръжения на техническата ВиК инфраструктура. 

3.1. Местоположение (наземни, надземни, подземни); 

3.2. Габарити (височина, широчина, дължина, диаметър и др.); 

3.3. Функционални характеристики (капацитет, пропускателна способност, 

налягане и др.); 

3.4. Сервитути; 

3.5. Други характерни показатели. 

4. " Сертификата" - Данни за сертификати или документа ако са установени 

такива. 

5. "Данни за собственика и лицата, съставили техническият паспорт" - Данни за 

собственика; Данни и лиценз на консултанта, вт. ч. за наетите от него физически 

лица; Данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност. 

6. Основни технически характеристики доказващи че инсталациите са изпълнени 

съгласно съществените изисквания на строежите по чл. 169, ал.1 и 2 от ЗУТ" 

6.1. Функционална пригодност на инсталациите; 

6.2. Безопасност при пожар; 

6.3. Хигиена, опазване на здравето и живота на хората; 

6.4. Безопасна експлоатация; 

6.5 Защита от шум и опазване на околната среда; 

Част Б "Мерки за поддържане на ВиК инсталациите и срокове за извършване на 

ремонти" 

1. Резултати от извършени обследвания 

2. Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на 

инсталациите и график за изпълнение на неотложните мерки 

3. Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, 

преустройство и реконструкция на инсталациите 

4. Срокове за извършване на основни ремонти по отделните инсталации 

5. Срокове за извършване на текущи ремонти по отделните инсталации 

Част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация на ВиК инсталациите" 

относно 

1. Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от 

шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от 

падащи предмети от покрива или фасадата и др. 

2. Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и 

системите. 

1. Част „Ел. инсталации" - обследват се вътрешните силнотокови и слаботокови 

инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна 

инсталация и др. Обследва се състоянието на мълниезащитната инсталация. 

Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата 

и с действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 
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Дейността по тази част ще се извършва от електроинженера в екипа на консултанта. 

Обследването на по част „Ел. инсталации" ще се извършва паралелно с обследването 

за енергийна ефективност и по точно част „електротехника" на съответната сграда. 

По този начин ще се редуцира времето на изпълнение и ще се повиши качеството на 

извършеното обследване понеже дейността ще се извършва от екип от двама 

висококвалифицирани специалисти. Съдържанието на доклада по Част „Ел. 

инсталации" ще бъде минимум от следните части: 

Част А "Основни характеристики на електрическите инсталации на сградата" 

1. Инсталационна и технологична осигуреност на различните видове инсталации 

и уредби (статус - местоположение, схеми на свързване, градивни елементи, 

технология на изпълнение; анализ на състоянието им и съответствието им с 

изискванията на нормативните актове): 

1.2. Сградни инсталации 

- разпределителни табла и връзки между тях;  

- осветителни (за работно, дежурно, аварийно осветление);  

- за контактни излази (за битови и технологични нужди); 

- за захранване на отделни мощни потребители; 

- слаботокови инсталации (звънчеви, домофонни, озвучителни, антенни, 

сигнални, за структурно окабеляване, инспециентски, блокиращи, повиквателни, 

пропускателни и др.) 

- информационна и комуникационна техника 

1.3. Сградни отклонения - от маневрени или разпределителни касетки/табла до 

отделни сгради/подобекти; 

1.4. Съоръжения/уредби 

- защитни уредби - мълниезащита, заземяване, изравняване на 

потенциали, катодна, аресторна; асансьорни; акумулаторни уредби; уредби за 

непрекъснато електроснабдяване (иРБ); сигнално-охранителна техника; радио- и 

телевизионна техника (предавателна,, приемателна и контролно-измерителна), 

антенни системи; електронни - времеизмервателни, за контрол на достъпа, кабелна 

телевизия; системи за сградна автоматизация; 

1.2. системи за безопасност 

2. Други специфични характерни показатели в зависимост от вида и 

предназначението на строежа 

2.1. характеристика на външните въздействия (температура, климатични условия, 

надморска височина, наличие на корозионни вещества, замърсители, флора, плесени, 

фауна, електроматнитни, електростатични или йонизиращи полета, слънчева 

радиация, сеизмични ефекти, вятър, керонично ниво, специфично съпротивление на 

почвата) 

2.2. наличие на системи за автоматизация - за АВР, АПВ, противоаварийна 

системна автоматика (делителна, разтоварваща, честотна), системи диспечеризация, 

телеинформация и др. 

2.3. наличие на компенсационни мероприятия за индуктивни и капацитивни 

товари; 

2.4. уплътнителни системи за кабели (медни, оптични); 

Част 2 "Основни технически характеристики" 

1. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените 

изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ към сградите 

2. Санитарно-хигиенни изисквания и околна среда: 

2.1. осветеност измерени стойности за характерни помещения нормативни 

стойности за характерните помещения съгласно БДС 
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други изисквания за здраве и опазване на околната среда - полета, лъчения, опасни и 

токсични вещества: (електрически полета, магнитни полета, електромагнитни полета, 

други лъчения (нейонизиращи, йонизиращи) 

3 "Сертификати" 

3.1. Сертификати на строежа 

3.1.1. Сертификат за енергийна ефективност (напр. съгл. Е1М 15193) - номер, срок 

на валидност и др. 

3.1.2. Сертификат за пожарна безопасност (номер, срок на валидност и др.) 

3.1.3. Други сертификати (на строежа) 

3.2. Сертификати на строителни конструкции и/или строителни продукти 

3.3. Декларации за съответствие на вложените строителни продукти (бетон, 

стомана) 

4.4. Паспорти на техническото оборудване 

3.4.1. Паспорти на машини - електроотоплителни уреди (електролъчисто отопление, 

калорифери и др.) -код 27 от приложение IV на Регламент 305 - 2011 

3.5. Други сертификати и документи: 

Опис на наличните документи, вкл. и за извършвани промени по време на 

експлоатацията: (работни проекти, екзекутиви, преработки, преустройства, 

реконструкции, пристроявания, основно обновяване, промяна на предназначение, 

данни за проектанти, дати на съгласуване, година на извършване на промените, 

въвеждане в експлоатация, съществуващи протоколи от строителствата) 

- съществуваща/налична проектна документация  

- документи, изготвени по време на строителството 

- оценка за пълнотата и съответствието на наличната проектна документация с 

настоящето състояние на вътрешните ел. инсталации 

- договори, разрешителни и др. и съответствието им със законовите изисквания 

пожароизвестителни системи и техни елементи (код 10 от приложение IV на 

Регламент 305 - 2011); 

- електрически, контролни и съобщителни кабели (код 31 от приложение IV на 

Регламент 305 -2011); 

Раздел V "Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали 

техническия паспорт" 

4.1. Данни за регистрацията на консултанта/лицата извършили техническото 

обследване Част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на 

ремонти" 

1. Резултати от извършени обследвания 

2. Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и 

график за изпълнение на неотложните мерки - проверки на системите за защита 

(2.1.4.3 и 2.1.4.6). Съответствие с изискванията на Наредба 16-116 (ДВ, бр.26/2008 г.) 

за техническа експлоатация на енергопотребителите. 

Опис на необходимите реконструкции, основни обновявания, основни ремонти и 

други промени за осигуряване на нормативните изисквания 

Опис на мерките за поддържане на безопасна експлоатация на ел. инсталациите с 

график за изпълнението им 

3. Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, 

преустройство и реконструкция на строежа - описание, доколкото има такива. 

4. Срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и 

елементи на строежа - съобразно техническите спецификации от фирмите 

производители. 

5. Срокове за извършване на текущи ремонти и прегледи по отделните 
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конструкции и елементи на строежа -съобразно глава VII от "Наредба № 1/27.05.2010 

г. на МРРБ и МИЕ за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби 

за ниско напрежение в сгради."(ДВ 46/2010). 

Част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" относно: 

1. Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от 

шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от 

падащи предмети от покрива или фасадата и др. 

2. Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и 

системите. 

3. Поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните 

асансьори, на подвижните платформи, на подемниците и др. 

4. Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност 

(СПО) - асансьорни и повдигателни уредби, електротелфери - в съответствие с 

„Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на 

технически надзор на СПО и за реда за водене на регистър на съоръженията". 

5. Част „ОВК" - обследват се отоплителната инсталация, ако има изградена 

такава, състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция. 

Обследват се други топлоизточници и уреди за БГВ. Отразяват се извършените 

ремонтни работи по фасадите за частично полагане на топлоизолационна система - 

вид, размери и др. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите 

норми. 

Съгласно „Наредба №5 от 28 декември 2006г. за техническите паспорти на 

строежите" освен ОВК в тази част ще бъде включено и обследване на части - 

хладилна техника, топло и газоснабдяване. 

Тази част ще бъде извършена от инженер ОВК от екипа на Консултанта паралелно с 

инженер ОВК от екипа по обследването за енергийна ефективност. От изключителна 

важност е точното определяне на геометричните характеристики на фасадните стени, 

прозорци и покрив. Също така трябва много точно да се определи вида и площта на 

положената през годините топлоизолация от отделните СС. В случай, че сградата се 

отоплява централно ще се обърне особено внимание на източника на топлинна 

енергия, вътрешната разпределителна система и отоплителните тела. Паралелната 

работа на двама инженери ОВК осигурява качественото и бързо приключване на тази 

дейност. 

Съдържанието на доклада по Част „ОВК " ще бъде минимум от следните части: 

Част 1 Основни обемно планировъчни и функционални показатели; 

1.1. Видове енергоносители - електроенергия, централно топлоснабдяване, газ, 

твърдо гориво, течно гориво, ВЕИ и други; 

1.2. Видове топло източници / студо източници - абонатна станция, котел, 

термопомпа и други; 

1.3. Тип на отоплителната инсталация - централно отопление, локално отопление; 

1.4. Вентилационни инсталации - общообменни, локални, аварийни; 

2.1. Техническа инфраструктура - топлопровод, газопровод, паропровод и други 

2.2. Местоположение на техническата инфраструктура - наземни, подземни, 

надземни 

2.3. Характеристики на техническата инфраструктура по типове - топлопровод 

(Диаметър, дължина, налягане, разчетни параметри, сервитут, мощност и други), 

газопровод (диаметър, дължина, налягане, сервитут, мощност и друго), паропровод / 

Кондензопровод (диаметър, дължина, налягане, разчетни параметри, сервитут, 

мощност, друго), други проводи (диаметър, дължина, налягане, разчетни параметри, 

сервитут, мощност, друго) 
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Част 2 „Основни технически характеристики" 

2.1. Характеристики на енергоносителите (видове и показатели) 

2.2. Характеристики на видовете топло- студоизточници (отоплителна мощност, 

охладителна мощност, електрическа мощност, коефициент на ефективност, мощност 

за БГВ, година на въвеждане на инсталациите в експлоатация, техническо състояние 

и др.) 

2.3. Характеристики на вътрешната отоплителна/охладителна инсталация (тръбна 

мрежа, вид и тип на отоплителните/охладителните тела, техническо състояние) 

2.4. Наличие на проектна документация за инсталациите (опис на наличната 

документация) При липса на техническа документация да се изготви екзекутивно 

заснемане по части в обем и точност достатъчни за нуждите на обследването за 

енергийна ефективност и изработване на инвестиционен проект за обновяване за 

енергийна ефективност. Екзекутивно заснемане на наличните инсталации (при 

изпълнение на дейност 1). 

2.5. Вентилационни инсталации 

2.5.1. Общообменни 

2.5.2. Локални 

2.5.3. Аварийни 

Към Част „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти" 

1.1. Резултати от извършени енергийни обследвания (ако има такива): 

1.1 Л. Предписани мерки от извършени енергийни обследвания (ако има такива): 

3.1. Данни за извършени основни ремонти касаещи енергийните характеристики 

на сградата и инсталациите 

Към Част „Указания и инструкции за безопасна експлоатация" 

4.1. Описание на мерките и сроковете по поддържане на съоръженията и 

инсталациите на обекта, подлежащи на регистрация и контрол, съгласно действащата 

нормативна уредба за безопасна експлоатация, хигиенни показатели, показатели за 

ефективност и показатели за опазване на околната среда. 

4.2. Описание на мерките и сроковете по поддържане на съоръженията и 

инсталациите на обекта, неподлежащи на регистрация и контрол, съгласно 

действащата нормативна уредба за безопасна експлоатация, хигиенни показатели, 

показатели за ефективност и показатели за опазване на околната среда. 

6. Част „Пожарна безопасност" - обследват се сградата за пожарна опасност, 

състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната опасност 

на асансьорната уредба, пътищата за евакуация. Дават се предписания за привеждане 

в съответствие с действащите норми. 

Тази част ще бъде включена в част „Ел. инсталации". Ще бъде извършена от 

електроинженерите в екипа. 

1.1. Друга информация за строежите, необходима при изработване на паспортите 

на сгради, която не е възможно да се набави чрез официални удостоверителни 

документи. 

1.2. Данни за фактическото изпълнение на инвестиционните проекти 

Информацията се набавя от наличните актове и протоколи за приети СМР и/или чрез 

геодезическа снимка на съществуващото положение /изпълнителна геодезическа 

снимка/, която показва: височината на сградата, кота корниз, кота било; височината 

на съседните сгради, кота корниз, кота било, включително и тези през улицата; 

местоположението на сградата спрямо имотните граници и съседните сгради и 

нейната ориентация в пространството; инсолация на сградата /слънчево огряване/, 

засенчването й от съседните сгради, включителна и през улицата /не само от по-

благоприятно разположената сграда/; изпълнение на проекта за вертикално 
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планиране; отводняване, достъп до сградата, връзка със съществуващата улична 

мрежа или пътна инфраструктура; изпълнение на сборния план на ТПИ; 

допълнителни постройки и съоръжения към сградата, като стълбища, площадки и 

други трайни обекти свързани със сградата и/или имота. 

1.3. Данни за други обекти на инфраструктурата, свързани със сградата. Данните 

се получават от съответните експлоатационни дружества, снабдяващи сградата с 

електричество, топлинна енергия, газ, вода и връзка с канализационна мрежа и др. 

Експлоатационните дружествата могат да издадат документи за: свързването на 

сградата с инфраструктурните мрежи; обекти, собственост на дружествата, които са 

необходими за снабдяване на сградата, както и подходите към тях; ограничаване на 

правата на собственост върху сградата и обектите в нея, наложени от връзката на 

сградата с инфраструктурните мрежи, сервитута; Издадените документи нямат 

официален удостоверителен характер. 

8. Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и инсталационните (ВиК, 

Електро и ОВК) се извършава обследване на ограждащите конструкции и елементи 

на сградата и на използваните строителни продукти по отношение на защитата от 

шум на сградата. Извършва се сравнение с действащите норми по време на 

построяването на сградата и с действащите минимални изисквания за шумоизолиране 

на сградите. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите 

норми и за обосновка на избраните строителни продукти. 

Конструктивните обследвания ще съдържат минимум препоръчителното 

съдържание съгласно разработена от КИИП "Методика за единните критерии за 

обследване за съществуващи сгради, съоръжения и инсталации". 

Описание на дейностите относно конструктивното обследване 

1. Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата 

конструкция на сградата - идентифициране на конструктивната система, 

идентифициране на типа на фундиране, анализиране на наличната информация 

относно хидрогеоложките условия на фундиране на обследвания обект, и др. 

Тази документация ще бъде потърсена в Община Смолян. При липса на техническа 

документация се предприемат стъпки за изготвяне на екзекутивно заснемане по части 

в обем и точност достатъчни за изготвяне на технически паспорт на строежа. В тази 

дейност ще вземат участие всички специалисти по техническото обследване, (при 

изпълнение на дейност 1). Възстановяването на документацията е много важна за 

спазване на срока на изпълнение на поръчката поради което всеки ден ще се 

наблюдава напредъка на работата и в случай на забавяне ще се отделя допълнителен 

човешки ресурс. 

2. Извършване на конструктивно заснемане, технически оглед, визуално - 

Технически оглед, визуално и инструментално обследване и документиране на 

наличните дефекти, пукнатини и повреди в елементите на конструкцията на сградата, 

участъци с открита армировка, промени в структурата на бетона или стоманата, 

недопустими деформации и провисвания на отделни елементи и др., свързани с 

досегашния експлоатационен период; Дейността ще се извършва от конструктора в 

екипа. Конструктора ще присъства при провеждането на интервюта със СС, защото 

опита до сега показва че обитателите на сградата са добре запознати със слабите 

места на постройката. Всеки един сигнал ще бъде прилежно описан и проверен от 

специалиста. Същевременно конструктора ще извърши собствено обследване на 

сградата. С цел да не бъде допуснат пропуск в конструктивното обследване, екипа от 

другите специалности ще бъде обучен и инструктиран да наблюдава за възможни 

конструктивни проблемни точки. Ще бъде създаден организация за своевременно 

съобщаване на конструктора и съответно проверка и отбелязване в доклада. 
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3. Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата 

конструкция - междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на 

дилатационни фуги и др. Дейността ще бъде извършена от архитекта и конструктора 

в екипа. С изпълнението на дейността ще бъде извършена проверка на 

достоверността на наличната документация. Ще бъдат отбелязани и документирани 

всички конструктивни изменение на сградата по време на експлоатацията. Ще бъде 

извършена проверка на провисвания на плочи гради и други носещи елементи. 

Извършването на дейността предполага посещение на всеки един апартамент. Ще 

бъде създадена стройна организация със СС във всяка една сграда съгласно 

заданието. В случай че някой от СС откаже достъп ще бъде търсена подкрепата на 

Община Смолян. При изпълнението на дейността ще бъде спазван принципа на 

добронамереност стремеж да се създаде минимален стрес на живущите с сградите. 

Изпълнителя разполага с необходимата техника с измервателна апаратура за 

извършване на дейността. 

4.Установяване на основните размери на напречните сечения на главните 

конструктивни те елементи от сградата и сравняване с тези от проекта по част 

„Конструкции", ако има налична проектна документация. 

Дейността ще се извършва от конструктора. При установяването на основните 

размери на напречните сечение на главните конструктивни елементи конструктора 

ще разполага с екип от двама душ с цел по бързото извършване на дейността. Ще 

бъде създадена организация за изпълнението, съответно уговаряне на дата на 

посещение със СС на всеки един обект. Възложителя ще бъде уведомявам за 

уговорените дати. Тази дейност ще бъде извършван паралелно с дейност 3, с цел 

оптимизиране на срока на изпълнение. 

5.Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в 

конструкциите материали в главните елементи на конструкцията (бетон, армировка, 

стомана и др.). - Тази дейност е от изключителна важност за определяне на 

устойчивостта на сградата и необходимите интервенции. Целта на задачата е да се 

определят якостни и деформационни характеристики на бетона съгласно БДС ЕИ 

1992-1-1. След като бъдат определени характеристиките на бетона ще се извърши 

проверка дали отговаря на Изискванията към характеристиките и производството на 

бетона които са посочени в стандарта БДС Е14 206-1 и националното приложение 

БДС ЕИ 206-1/КА. Армировъчната стомана трябва да отговаря на изискванията 

посочени в стандарта БДС ЕК 10080:2005 и по Еврокод съгласно БДС ЕИ 1992-1-1. 

За определянето на якостните характеристики на бетона и армировъчната стомана ще 

бъдат използвани без разрушителни методи. 

Определяне на якостните характеристики на бетона: 

Детайлно изследване на бетона с цел определяне на фактическото му състояние и 

изясняване вида и причините за повредите ще бъде извършено по следния начин: 

Подробно запознаване с условията на експлоатация на конструкцията и режима на 

работата й - Изпълняват се подробни визуални огледи по външната повърхност на 

бетона във всички достъпни за наблюдение места. Съставят се схеми с външната 

(вътрешна) повърхност на конструкцията, на които се означават участъците с 

дефекти със своите характеристики, площ и големина на повредата; 

Избират се проучвателни участъци, от които да се вземат проби на бетона за контрол 

на качеството му, посредством сондиране или места за извършване на проучвателни 

сондажи и вземане на проби (ядки) за лабораторни изследвания; 

Определят се физико-механичните характеристики на бетона и на тяхна основа 

техническото състояние на бетона. 

Инструменталните методи за изпитване на бетона се разделят на две основни групи: 
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Безразрушителни (косвени) методи - този метод ще се използва в случай че "Смолян-

Ес Ес Пи ДЗЗД бъде избран за изпълнител; 

Разрушителни (механически) методи - този метод няма да се използва при 

изпълнение на дейностите. 

Безразрушителни методи за изпитване ще се прилагат за установяване на вътрешни 

пукнатини, каверни или разслоявания, както и дълбочината на видими на 

повърхността пукнатини, а също косвено за оценка на якостта на бетона. 

Безразрушителните методи, устройствата които ще се използват ще са базират на 

следните принципи: 

Механически ударни методи за определяне на повърхността якост (метод със съчма 

чрез прострелване и определяне на отпечатъка и метод на еластичен отскок); 

Ултразвуков импулсен метод, с които се изпитват бетонови съоръжения с дебелина 

до 6 м. С него се определя якостта на бетона; 

Електромагнитен метод (метод на поглъщане на вълните и метод на електрическа 

индукция) използува се за определяне на влажността на бетона и разположение на 

диаметрите на армировката в стоманобетоновите елементи. 

Описание на дейността: 

5.1. Безразрушителен метод за определяне на вероятна якост на натиск чрез 

повърхностна твърдост (БДС EN 12504-2) - Вероятната якост на натиск се определя 

по безразрушителен метод, основаващ се на измерване на еластичния отскок, чрез 

електронен склерометър тип "DIGI-SCHMIDT 2000 ND" с енергия на удара 2,207 N.m 

(0.225 kg.m), съгласно изискванията на БДС EN 12504-2 „Изпитване на Бетон в 

Конструкции. Изпитване без разрушаване. Определяне на големината на отскока" и 

БДС 3816-84 "Бетон. Безразрушителен метод за определяне вероятната якост на 

натиск чрез повърхностна твърдост". Опитните точки за безразрушителното 

изпитване ще се избират от достъпните зони, където повърхностния слой на бетона е 

максимално запазен, недефектирал и незащитен с покритие. Изпитванията ще се 

извършват върху сухи и гладки повърхности. За всяка опитна точка ще се избира 

поле с площ 100-150 cm2, като за всяко поле ще се нанасят минимум 10 удара и се 

измерват съответно толкова отскока. Средно аритметичната стойност на единичните 

резултати за измерените отскоци (№р) е показател за повърхностната твърдост на 

бетона. Вероятната якост на натиск ще се получава след коригиране на средната 

вероятна якост на натиск (Rs) с коефициент за възраст К1=0.60 (за бетон с възраст 

над 3 год. и 3 мес. съгласно БДС 3816-79) и корекционен коефициент за съгласуване 

на стандартната зависимост на уреда. 

5.2. Безразрушителен метод за изпитване на бетона чрез скоростта на 

разпространение на ултразвуков импулс ( БДС EN 12504-4) Този метод се основава 

на наличието на установена зависимост между якостта на натиск и плътността на 

бетона и скоростта на разпространение на ултразвук в него. Измерванията ще се 

извършват при въздушно сухо състояние на повърхността на бетона и при 

положителни температури на въздуха. Измерванията се извършват с портативен 

ултразвуков бетоноскоп тип " Proceq - TICO" с обхват на измерването от 15 до 6550 

p,sec. Измерващата система се състои от излъчвател, приемник и електронно 

устройство. Уредът измерва времето за разпространение на ултразвуковата вълна, 

генерирана от излъчвателя и прихваната от приемника след разпространение в 

бетона. Оценката на състоянието на бетона в отделните слоеве се получава чрез 

измерване на времето за преминаване ултразвука за минимум три различни 

положения на разположените на повърхността сонди. Във всяка опитна точка се 

изпълняват по минимум три измервания на разстояние между сондите 200 mm. 

5.3. Ултразвуково изследване на пукнатини 
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Измерванията ще се извършват при въздушно сухо състояние на повърхността 

на бетона и при положителни температури на въздуха. Измерванията се извършват с 

портативен ултразвуков бетоноскоп тип " Proceq - TICO" с обхват на измерването от 

15 до 6550 p,sec. Измерващата система се състои от излъчвател, приемник и 

електронно устройство. Уредът измерва времето за разпространение на 

ултразвуковата вълна, генерирана от излъчвателя и прихваната от приемника след 

разпространение в бетона. Оценката на дълбочината на пукнатината се получава чрез 

измерване на времето за преминаване (заобикаляне) на ултразвуковата вълна през 

пукнатината. Сондите се разполагат перпендикулярно на пукнатината, като 

първоначално се поставят на разстояние < 125mm, отчита се времето за преминаване 

на вълната, след това сондите се преместват на удвоеното първоначално разстояние и 

пак се отчита времето за преминаване на ултразвуковата вълна. На базата на 

разстоянията между сондите и измерените времена се получава дълбочината на 

пукнатината. 

5.4. Определяне на дебелината на бетонното покритие, наличието и диаметъра на 

армировката 

Дебелината на бетоновото покритие, положението на армировката и нейния диаметър 

се установява с помощта на електронен пахометър. Максималната дебелина на 

бетонното покритие, която може да се установи с уреда е 180 mm. Точността на 

измерване на диаметърът на армировъчните пръти варира от +0,5 mm до +1,5 mm в 

зависимост от дебелината на бетонното покритие и диаметъра на армировката. 

5.5 Обследване на армировъчната стомана; 

Основен фактор при стареенето на стоманата е корозията. При оценката на 

сигурността и експлоатационната годност на конструкцията по отношение на 

корозията на армировъчната стомана ще бъдат разглеждани следните нива: 

- влияние на корозията върху самите армировъчни пръти (намаляване на 

напречното сечение); 

- развитие на фини пукнатини в бетонното покритие успоредно на прътите 

(индикатор за процеса); 

- пукнатини в конструкцията (предимно от към най-силно кородиралата 

страна). Методите и техниките за мониторинг на корозията в стоманата ще включват: 

визуални инспекции, механични и ултразвукови изпитвания, електромагнитни 

методи за установяване степента на корозия. 

За целта се използва уред Сканиращ уред за желязо на принцип на магнитни вълни, 

чрез който на принципа на магнитната индукция се получава фероснимка с 

отразяване на местоположението на вложената армировка и наличния диаметър. 

Дейността ще се извършва от конструктора. В план график е определено времето и за 

изпълнение. 

6. Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. При наличие на такива се 

извършва инструментално обследване и документиране на наличните дефекти, 

пукнатини и повреди в елементите на конструкцията на сградата, участъци с открита 

армировка, промени в структурата на бетона или стоманата, недопустими 

деформации и провисвания на отделни елементи и др., свързани с досегашния 

експлоатационен период. Установяване на състоянието на характерни дюбелни 

съединения - уплътняващ състав, наличие на корозия по носещите пръти, състояние 

на ел. заварките - параметри и обработка, брой и вид на носещите пръти в дадено 

дюбелно съединение. 

Тази дейност ще се извършва под контрола на конструктора. Дейностите които ще 

бъдат извършени са следните: 

6.1. Анализ на стойностите на якостта на бетона и армировъчната стомана на 
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изпитаните по т. 5 стоманобетонни елементи от конструкциите на сградите съгласно 

и сравняването им с действащите към момента на построяване норми и настоящите 

норми. 

6.2. Окачествяване и класифициране на вложените в конструкцията на сградите 

бетони съгласно БДС ЕИМ. 

6.3. Диагностика на снимките от представителна извадка от армировките 

(надлъжни и напречни) в меродавни сечения и елементи на носещата конструкция на 

(вид, количество, положение и състояние); 

6.4. Определяне степента на корозия на армировката в бетона по безразрушителен 

път; 

6.5. Категоризиране на установените дефекти и повреди в конструкцията в 

зависимост от техния характер, местоположение и тип на елемента и изготвяне на 

мерки за саниране; 

6.6. Систематизиране и анализ на резултатите от експерименталните обектови 

измервания и експертна оценка на техническото състояние на стоманобетоновите 

елементи от носещата конструкция на сградата; 

6.7. Обследване на дюбелните съединения. Целта е установяване на степента на 

корозия на вложената армировка, качеството и състоянието на заваръчните 

съединения. Обследване включва без разрушителен метод чрез сканиращ уред и по 

преценка на конструктора, някои от дюбелните съединения ще включва тяхното 

разкриване. 

6.8. Описание на типични дефекти по панелни конструкции за които ще бъде 

обърнато особено внимание за установяване на описаните дефект, и съответно 

предлагане на мерки за саниране и премахване на причината за дефекта, дефектите 

при панелните сгради са плод по-скоро на некачествено строителство, отколкото на 

недостатъци в проектите. Съществено за дълготрайността на носещата конструкция 

на ЕПЖС е и функционалната й зависимост от състоянието на неносещите слаби 

звена, които имат значително по-кратък живот от стоманобетонната конструкция и 

които, ако не се поддържат и възстановяват могат да доведат до ускорена корозия на 

строителните материали от конструкцията и влошаване на общото й физическо 

състояние. Като потенциално слаби неносещи звена могат да се посочат: 

- хидроизолацията на плоския покрив; 

- уплътняването на фасадните фуги; 

- появата на кондензирана влага по калканните стени вследствие на 

недостатъчната топлоизолация и наличието на топлинни мостове по фасадните 

елементи ; 

- нарушените вследствие стареенето, експлоатационни качества на ВиК и ОВ 

инсталациите. 

В резултат на многобройни изследвания (основно на Научноизследователският 

строителен институт - НИСИ и други организации) и дългогодишния опит при 

досегашната експлоатация са установени следните най-често срещани дефекти, 

нарушаващи експлоатационните качества на панелните сгради, които трябва да бъдат 

взети под внимание при разработване на конкретен проект за даден блок: 

6.8.1. Дефекти по строителната конструкция, които нарушават носещата и 

деформативна способност: 

а) самоволно направени промени в носещата конструкция като: 

направа на отвори в носещи стенни и подови панели; премахване на вертикални 

връзки на стенните панели; 

б) отваряне на фугите между стенните елементи. 

6.8.2. Дефекти по фасади и калкани: 
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6.8.2.1 Дефекти на фасадните панели 

а) паднало бетонно покритие и корозия на армировката; 

б) паднало или подкоружено фасадно покритие; 

в) напукани фасадни панели вследствие допуснати дефекти при производство, 

транспорт и монтаж; 

г) разхерметизиране на фугите между фасадните панели; 

6.8.2.2. Дефекти по балкони и лоджии: 

а) подкожушване на подовата настилка и стенните облицовки на балконите; 

б) течове през неуплътнените фуги и отворените пукнатини; 

в) напукване и обрушване на бетона вследствие корозия на армировката и 

стоманените части. 

6.8.3. Дефекти по покрива: Нарушена хидроизолация - течове: 

а) вследствие на некачествено изпълнение (мехури и разлепвания); 

б) вследствие на усилено стареене на хидроизолацията при отсъствие или 

премахване на защитното покритие от филц; 

в) вследствие на напукване и свличане на хидроизолацията; 

г) нарушаване функционирането на отводнителната система. 

6.8.4. Дефекти по вътрешните стени: 

а) петниста корозия по бетона от недостатъчно бетонно покритие на 

армировката; 

б) неравности и кривини при замонолитване на дюбелните връзки; 

в) напукване и подкожушване на шпакловките и очертаване на фугите между 

панелите; 

г) напукване на преградните стени около касите за врати; 

д) депланация на панелите по вертикалните фуги между два съседни елемента. 

6.8.5.  Въздухо-водонепропускливостта на фугите проектно е обезпечена, но 

вследствие допуснати неточности при строителството има сгради с участъци по 

фасадите, където фугите са разхерметизирани и има следи от влажни петна по 

вътрешните повърхности на стените по северните и западните фасади, появили се 

вследствие навлажняване от кос дъжд; трайно еластичните китове са в добро 

състояние тъй като фугите са изпълнени като затворени с мазилка от циментно-

пясъчен разтвор, но се срещат случаи, където на отделни участъци защитната 

мазилка е паднала и китовете са потекли, вследствие на слънчевото нагряване. 

7. Конструктивна оценка на сградата 

7.1.  Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на 

проектиране, използвани при първоначално проектиране на носещата конструкция на 

сградата и/или при извършване на промени или интервенции в конструкцията по 

време на досегашния период. 

7.2. Установяване на типа и значимостта на минали конструктивни повреди, 

включително и проведени ремонтни дейности. 

7.3. Установяване на извършвани преустройства в партерните етажи и засегнати 

ли са носещи конструктивни елементи. 

7.4. Проверка на носещата способност и сеизмична осигуреност на сградите и на 

характерни елементи на конструкцията при отчитане актуалните характеристики на 

вложените материали. 

7.5. Контролни изчисления за определяне на влиянието на допуснати отклонения 

по време на основното строителство върху експлоатационната надеждност на 

конструкцията. 

7.6. Проверка на носещата способност на конструкцията на сградата за 

хоризонтални товари при отчитане актуалното състояние на вложените 



 

 

318 

конструктивни материали. 

7.7. Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни 

препоръки за привеждането й в съответствие с изискванията на действащите в 

момента нормативни документи. 

Сградите подлежащи на саниране по позиция 3 са с различна конфигурация в план, 

което обуславя големи вариации в разпределението на хоризонталната им коравина. 

Някои от сградите са дълги като имат три или четири стълбищни клетки, което е 

предпоставка за възникване на ротационни движения около вертикална ос (усукване), 

което от своя страна води до претоварване на крайните носещи стени. 

Хоризонталната коравина в напречно направление се обуславя от регулярността на 

осите и съответните напречни стени. В надлъжно направление коравината е 

съсредоточена по централната ос при коридорите и е много по-малка от напречната. 

От гледна точка на завишените съвременни критерии за регулярност гореописаното 

разпределение е неблагоприятно. Цялостната оценка на поведението на изследваните 

сгради ще включва: 

- разработване на изчислителен модел на сградата 

- статичен и динамичен анализ 

- сеизмичен анализ 

- комбиниране на всички натоварвания и определяне на максималните 

разрезните усилия 

- определяне на капацитета на панелите и дюбелните съединения 

- сравняване на капацитета с получените разрезни усилия 

- окончателна оценка за носимоспособността на сградата 

В случай, че капацитетът е по-малък от разрезните усилия възниква необходимост от 

усилване на съответните елементи и съединения. 

Методите и начините на укрепване зависят от конкретните условия (технически и 

икономически възможности). Укрепването ще бъде разглеждано в два основни 

аспекта: 

повишаване на хоризонталната коравина на конструкцията чрез влагане на нови 

елементи за поемане на сеизмичното натоварване като стоманени диагонали, 

допълнителни вертикални стоманени или стоманобетонни конструкциии. 

Сглобяемите калканни стени могат да бъдат демонтирани (дублирани) и заменени с 

монолитни шайби възстановяване и повишаване на проектната носеща способност на 

дюбелните съединения чрез влагане на допълнителни армировъчни пръти, 

възстановяване и усилване на заваръчните шевове и замонолитване с висок клас 

бетон. 

Сериозен проблем в едропанелното строителство е нерегламентираното 

преустройство на панелните апартаменти. За разлика от скелетно-гредовите системи, 

където тухлените стени са неносещи, в панелните сгради носещи са вътрешните 

стени - в тях няма греди и колони. Недопустимо е дори избиване на врата между две 

стаи, а още повече премахване на стени, с което се застрашава от срутване цяла 

секция дори при слабо земетресение. При провеждане на обследването на 

конструкцията всеки конкретен случай ще бъде регистриран като се даде оценка за 

влиянието му върху общата носимоспособност на сградата и при необходимост да се 

вземат конструктивни мерки. 

8. Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградите и основни 

препоръки за привеждането й в съответствие с изискванията на съвременните 

нормативни актове. 

Докладът от обследването включва оценка на техническите характеристики на 

съответната сграда за съответствие или несъответствие със съществените изисквания 
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по чл. 169, ал. 1 ЗУТ , в т.ч. оценка за сеизмичната й осигуреност. 

Оценката за сеизмичната осигуреност на съществуваща сграда е положителна, 

когато: 

8.1. сградата видимо няма деформации и повреди, които застрашават сигурността 

й; 

8.2. след извършване на нови СМР категорията на сградата по ЗУТ не се повишава 

по степен на значимост и е осигурено поемането на вертикалните натоварвания по 

цялата височина на сградата до основите включително; 

8.3. след отстраняване на тухлени стени с дебелина до 12 ст и тяхната замяна с 

конструктивни елементи с еквивалентна или по-голяма коравина в хоризонтално 

направление не се намалява етажната и общата коравина в хоризонтално 

направление; 

8.4. масата на промененото ниво не превишава с повече от 5 на сто 

съществуващата маса на същото ниво. 

9. Заключение за съотношението между действителната носеща способност и 

антисеизмична устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата експлоатация на 

сградата. 

Заключението ще бъде изготвено от конструктора и верифицирано от физическото 

лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна", което отговаря на 

изискванията на чл. 142, ал. 10 ЗУТ. Лицето упражняващо технически контрол по чат 

конструктивна работи в екип с Експерт конструктора, в тяхна помощ е и Експерт ЕЕ 

- Архитектура и строителство. Това позволява съкращаване на сроковете за 

изпълнението на определени задачи, тъй като всички проблемни моменти са 

обсъдени на място и е постигнат предварителен консенсус. 

Предложените мерки от техническото обследване ще бъдат разделени на два вида - 

Задължителни по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в 

зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на сградата които 

съгласно изискванията на програмата ще се финансират и Незадължителни, които 

могат да бъдат изпълнени от СС или по друга програма. 

Ресурсно обезпечаване за провеждане на конструктивното обследване 

1. Кадрово - Обследването ще се извършва спазвайки принципите на 

безпристрастност, компетентност, отговорност и опазване професионалната тайна. 

2. Спазвайки основните изисквания съгл. чл. 176 от ЗУТ. 

3. Компетенции на персонала Обследването на сградата ще се извършва от 

проектанти с необходимата квалификация Архитект с ППП и проектанти с ППП по 

части: Конструкции, ОВК, ВиК, Електро, ПАБ , в екипа е включено и физическо лице 

по чл. 142 ал. 10 от ЗУТ 

3. Материално обезпечаване - Изпълнителят разполага със всички необходими уреди 

и инструменти за определяне на физико-механичните характеристики на главни, 

и/или характерни елементи на конструкцията. 

Продукт от дейност 3 

За всяка сграда от обособената позиция да се представят резултатите от 

техническото обследване: 

На хартиен носител - в папки, 3 /три/ оригинала на хартиен носител и 2 /два/ 

екземпляра на електронен носител СD 

- Технически паспорт 

- Доклад за техническо обследване на сградата 

- Приложения към Доклада за техническо обследване /при необходимост/. 

III. Управление на договора и организация на персонала при изпълнение на 

поръчката. 
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Структурата на управление като вид е линейно-функционална. Създадена е 

функционална зависимост на специалистите които подпомагат ръководителят в 

управленският процес. Целта е да се събира обработва и систематизира 

информацията и да се предлагат варианти за вземане на решения. Специалисти са 

функционално компетентни като са им предоставени ограничени права за вземане на 

решение. По този начин се съчетава между функционална специализация, характерна 

за всеки специалист и взаимен контрол на изпълнението. Също така точно се 

разграничават правата и отговорностите. Създадената структура на управление има 

следните предимства - надеждни комуникации; лесен и ефективен контрол; 

подходяща за решаване на рутинни задачи; прости и ясни връзки между отделните 

управленски нива; възможности за бързо вземане на решения; ръководителят е 

напълно отговорен за своята работа. Същевременно значително се повишава 

качеството на вземаните управленски решения, и се разтоварва ръководителят. 

4.1 Организация на работата 

Относно предвидената организация за изпълнение на дейностите, 

мобилизация и разпределение на човешкия ресурс и политика на работа на Смолян-

Ес Ес Пи ДЗЗД при изпълнението на Дейностите: 

- Декларира запознаване с указанията и условията за участие в обявената от 

Община Смолян процедура. 

- Съгласие с поставените от Възложителя условия и приемане без възражения. 

- Запознаване и приемане условията на проекта на договора. Ако бъде 

определен за изпълнител, ще сключи договор в законоустановения срок. 

- В ценовото предложение са включени всички разходи, свързани с 

качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

- Гарантиране, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с Техническата спецификация и техническото предложение. 

- Деклариране, че ако предложението бъде прието, предложените цени и обща 

стойност ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението 

на обществената поръчка. 

- Деклариране, че ако предложение бъде прието, ще започне изпълнението на 

обществената поръчка веднага след влизането в сила на договора и ще се изпълни в 

срока, определен с договора и предложението. 

- В случай, че бъде определен за изпълнител на поръчката, е съгласен да 

представи гаранция за изпълнение на договора. 

3.1 Отговорности 

Отговорностите по изпълнението на задачата са разпределени както следва: 

1. Специалист 1 - Архитект - архитекта ще отговаря за качествено изпълнение на 

Част „Архитектурна". Дейността която ще извършва е архитектурно заснемане, ако 

не е налична проектна документация. Отразяват се всички промени по фасадите и в 

разпределенията, извършени по време на експлоатацията. Отразяват се размерите и 

видът на дограмата. 

2. Специалист 2 - Строителен Инженер - отвореност на строителният инженер е 

изпълнението на Част „Конструктивна". Изключително важна част, с която се цели 

доказване на носещата и сеизмичната устойчивост на конструкцията за достатъчно 

дълъг експлоатационен период - поне 40 години. 

3. Специалист 3 - Строителен инженер ВиК - инженера ще изпълнява част 

„ВиК". Задачата на този инженер е да обследва всички водопроводни и 

канализационни щрангове, отводняването на покрива, състоянието на 

противопожарните кранове и др. Извършва се сравнение с действащите норми по 

време на построяването на сградата и с действащите в момента норми. Дават се 
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предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

4. Специалист 4 - Електроинженер изпълнява дейността по част „Ел. 

инсталации". Задачата на електроинженера е да обследва вътрешните силнотокови и 

слаботокови инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и 

домофонна инсталация и др. Обследва се състоянието на мълниезащитната 

инсталация. Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването 

на сградата и с действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

5. Специалист 5 Инженер ОВКХТТЕ (Отопление, Вентилация, Климатизация, 

Хладилна Техника, Топло и Еазоснабдяване), изпълнява дейността по част „ОВК". 

Задачата на инженера е да обследва отоплителната инсталация, ако има изградена 

такава, състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция. 

Обследват се други топлоизточници и уреди за БЕВ. Отразяват се извършените 

ремонтни работи по фасадите за частично полагане на топлоизолационна система - 

вид, размери и др. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите 

норми. 

6. Специалист 6 Инженер с пълна проектантска правоспособност по 

интердисциплинарна безопасност, изпълнява дейността по част „Пожарна 

безопасност". Задачата на инженера е обследва сградата за пожарна опасност, 

състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната опасност 

на асансьорната уредба, пътищата за евакуация. Дават се предписания за привеждане 

в съответствие с действащите норми. 

Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и инсталационните 

(ВиК, Електро и ОВК) се извършава обследване на ограждащите конструкции и 

елементи на сградата и на използваните строителни продукти по отношение на 

защитата от шум на сградата. Извършва се сравнение с действащите норми по време 

на построяването на сградата и с действащите минимални изисквания за 

шумоизолиране на сградите. Дават се предписания за привеждане в съответствие с 

действащите норми и за обосновка на избраните строителни продукти. 

7. Специалист 7 Строителен Инженер - физическото лице, упражняващо 

технически контрол по част "Конструктивна", което отговаря на изискванията на чл. 

142, ал. 10 ЗУТ. Задачата на специалиста е да извърши контрол на работата по Част 

„Конструктивна" 

Задачата на 7-те специалиста е изготвяне на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 

2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт. 

8. Екип от специалисти по част Енергийна ефективност - екипа се състои от 

трима правоспособни специалисти притежаващи валидни удостоверения за 

обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. 

Съгласно изискванията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие 

специалистите са - Експерт Архитектура и Строителство, Експерт ОВК и Експерт 

Електро. 

Задачата за изпълнение е изготвяне на обследване за енергийна ефективност и 

предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални 

изисквания за енергийна ефективност 

В допълнение на горепосочените специфични отговорности на експертите, 

всеки един има и следните задължения: 

- Да подпомага ръководителя и останалите членовете на екипа при контрола 

върху техническото изпълнение на проекта; 

- Да участва при разрешаване на проблеми от техническо естество и предлага 
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възможни решения по такива въпроси на ръководителя, на останалите членове на 

екипа, както и на всички участници в изпълнението на проекта; 

- Да извършва проверки на място; 

- Да предоставя при поискване от страна на ръководителя и членовете на екипа 

специфична техническа експертиза; 

- Да подпомага ръководителя и членовете на екипа при изготвянето на 

технически доклади; 

- Да изпълнява и други задачи пряко възложени от Ръководителя на проекта във 

връзка с управлението на дейностите и в рамките на своята компетентност; 

- Да представя за одобрение от Ръководителя доклад за извършените от него 

дейности през отчетния период,. 

- Да подпомага ръководителя при извършване наблюдението и контрола за 

изпълнението на дейностите; 

- Да води кореспонденция със страните по договора по установения ред; 

- Да докладва пред съответните компетентни органи за нередност, или за 

предположение за нередност; 

9. Ръководител на изпълнението (Представляващ обединението): 

- Да организира, ръководи, координира и контролира цялостното изпълнение на 

заложените дейности, като следи за целесъобразното, законосъобразното, 

административното, техническото и финансовото изпълнение на задачите; 

- Да ръководи, координира и контролира работата на екипа от експерти за 

изпълнение на дейностите, като разпределя задачи и отговорности между експертите; 

- Да поддържа ефективна комуникация с Възложителя, СС и др. институции с 

оглед целесъобразното и законосъобразно изпълнение на дейностите; 

- Да наблюдава, контролира и координира изпълнението на дейностите; 

- Да следи за изпълнение на задълженията на членовете на екипа, като одобрява 

или не одобрява докладите за отчитане на дейностите, на всеки от членовете на 

екипа; 

- Да извършва текущо отчитане изпълнението на дейността на всеки етап от 

реализирането на дейностите пред Възложителя; 

- Да предлага на Възложителя, необходимите мерки за преодоляване на 

възникнали проблеми в процеса на изпълнение на проекта; 

- Да информира своевременно Възложителя относно: 

- техническото изпълнение на дейностите; 

- изпълнението на календарния график на дейностите; 

- показателите за изпълнение на дейностите - индикатори за измерване 

ефективността на изпълнението -индикатори за резултат, индикатори за продукт и 

др.; 

- проблемите и мерките за тяхното преодоляване; 

- Да участва в извършването на проверки на място на работата на експертите; 

- Да води кореспонденция със страните по договора по установения ред; 

- Да докладва пред съответните компетентните органи за нередност, или за 

предположение за нередност; 

- При форсмажорна необходимост да предлага на Възложителя временното или 

постоянно ангажиране на нови членове на екипа или освобождаване на членове на 

екипа; 

-При необходимост да предлага на Възложителя възлагането на изпълнението на 

определени услуги при спазването на законодателството за възлагане на обществени 

поръчки; 

- Да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от Възложителя на 
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документите свързани с изпълнението на дейностите; 

10. Управление на документите - документооборота ще се осъществява съгласно 

специално създадена Система за управление на качеството за цялото обединение. 

Основните етапи, през които преминава управлението на всеки един от документите, 

са: Планиране; Разработване; Одобряване; Разпространение; Внасяне на изменения; 

Съхранение. 

11. Контрол на дейността по обследването 

Архитектурното заснемане ще се извърши съгласно техническите спецификации на 

Възложителя и изискванията на Българското законодателство, касаещо дейността. 

Обследванията за енергийна ефективност ще отговарят на изискванията на Закона за 

енергийната ефективност и Наредба №Е-РД-04-1/ 22.01.2016 г. за обследване на 

енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на 

сгради. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 

удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5 от ЗУТ ще се изпълнява в 

съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за 

техническите паспорти на строежите. 

Процедура по проверка и контрол на изпълнение на изискванията на техническото 

задание при изготвянето на проекта - всяка една от дейностите по изпълнението на 

задачите ще бъде предварително съгласувана с ръководителя на екипа. След 

изпълнението на дневните задачи експерта трябва да се отчита на ръководителя на 

екипа относно свършената работа, срещнати проблеми и трудности. Специалистите 

ще бъдат инструктирани да наблюдават и за възможни проблемни точки и по другите 

специалности, особено внимание ще се обърне на част конструктивна. Обследването 

по част конструктивна ще бъде верифицирано от лице упражняващо технически 

контрол по част "Конструктивна", което отговаря на изискванията на чл. 142, ал. 10 

ЗУТ. Данните за площи, геометрични характеристики и други на сградата ще бъдат 

двойно проверени първо от екип по техническото обследване, второ от екипа по ЕЕ с 

цел осигуряване на точни и достоверни данни, което е от особена важност за 

качеството на изпълнение. 

Резултати от дневната работа ще се архивират в папка на проекта, обособена в 

директория тип „облачна услуга“. 

12. Инспекционен контрол 

По време на изпълнението на задачата ще се извършва инспекционен контрол от 

Представителя на обединението. Инспекционният контрол ще се осъществява по 

ключови моменти от обследванията. В случай на откриване на несъответствие или 

грешка, ще се възложи на съответният експерт да отстрани проблема. Всяко едно 

несъответствие ще бъде документирано и преди завършване на дейността ще бъде 

извършен повторен контрол. 

13. Контрол при изпълнение на дейностите 

Създадена е система за контрол на изпълнение на дейностите аналогична на система 

за управление на качеството ISO 9001:2008. 

14. Техническо осигуряване - осигурен е уред за Безразрушителен метод за 

изпитване на конструкцията. Осигурени са всички необходими уреди за техническо 

обследване и обследване за енергийна ефективност. 

15. Програмно осигуряване и методи за изчисление - Смолян-Ec Ес Пи ДЗЗД, 

притежава необходимите софтуерни продукти за провеждане на техническо 

обследване и обследване за енергийна ефективност - AutoCad, MC Office, ENSI 

software. 

16. Записи по качество. 

Дейностите по запис на качеството на изпълнение: 
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• създаването и управлението на документация по осигуряване на качеството, 

определянето на видовете записи (в зависимост от важността им); 

• идентифициране, събиране, индексация, достъп, картотекиране, съхранение, и 

унищожение на регистрираните данни по качество, включително резултати от 

инспекции, изпитвания, проверки на технологични процеси, анализ на доставеното 

оборудване, комплектуващи изделия и материали. 

IV. Мерки за превенция и управление на потенциални рискове 

Предложение за мерки за преодоляване/предотвратяване на посочените от 

възложителя рискове и тяхното управление от изпълнителя на договора - В тази част 

от офертата Смолян-Ес Ес Пи ДЗЗД определят начин/и за 

предотвратяване/преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране. Освен 

това Смолян-Ес Ес Пи ДЗЗД ще предложи стратегия (мерки) за управление на 

посочените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху 

изпълнението на договора и предложение за действие при всеки един възможен риск 

е цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. Дружествата 

разполагат с административен персонал и ресурс, създадени са вътрешни правила за 

текущ мониторинг на нормативната база в областта на обследването на техническите 

характеристики и енергийната ефективност на сграда, така че своевременно да се 

отчетат настъпили промени и да се предприемат съответни организационни 

дейности. 

5.1 Възможни рискове в рамките на организационният процес са: 

1. Несвоевременно отчитане на настъпили промени в нормативната уредба в областта 

на обследването на техническите характеристики и енергийната ефективност на 

сграда, които са от значение към осъществяваните консултантски услуги по време на 

изпълнение на договора; 

2. Не добра комуникация и координация между екипа на възложителя и този на 

изпълнителя - консултант, предоставящ специфичните услуги; 

3. Забавяне изпълнението на част от дейностите или некачествено изпълнение; 

4. Неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и отговорностите при 

изпълнението на договора; 

5. Неинформиране на възложителя за всички потенциални проблеми, които биха 

могли да възникнат в хода на изпълнение на дейностите; 

6. Забава при вземане на решения, ключови за изпълнението на поръчката, 

бездействие от страна на Изпълнителя. 

4.2 Дейности и мерки по предотвратяване на набелязаните рискове 

Риск1 - „Смолян-Ес Ес Пи“ ДЗЗД разполага с юрист, който е отговорен със 

задължението за своевременно информиране за настъпили промени в 

законодателството касаещо дейността на фирмата и конкретно дейностите по 

поръчката. 

Риск 2 - „Смолян-Ес Ес Пи“ ДЗЗД е силно заинтересован от добрата координация и 

комуникация с Възложителя. В случай, че бъде избран за Изпълнител експерти на 

„Смолян-Ес Ес Пи“ ДЗЗД ще се извърши проверка за наличната документация за 

конкретната сграда, след което ще извършат първоначалните огледи на сградите по 

позиция 2. „Смолян-Ес Ес Пи“ ДЗЗД е изготвила времеви план-график относно 

изпълнението на поръчката с конкретни срокове и отговорности и етапи на 

изпълнение. В графика са отразени ключови моменти относно изпълнението на 

дейностите по поръчката. Графика се представя на възложителя към момента на 

подаване на нашата оферта и същият ще бъде приложение към договора за 

изпълнение на поръчката. По този начин на много ранен етап ще се установи не 

добра комуникация и координация между екипа на възложителя и този на 
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изпълнителя. В случай, че се установи подобен проблем, ще се установи причината 

от ръководителя на Смолян-Ес Ес Пи ДЗЗД. Изпълнителят ще предложи мерки на 

дейности на Възложителя за отстраняване на проблемите. Одобрената мярка ще бъде 

приложена в действие. 

Риск 3. Експертите, е които разполага Смолян-Ес Ес Пи ДЗЗД са с богат опит и 

висока квалификация. Създадена е организация по взаимен контрол между отделните 

експерти. Създадена е организация за съвместна работа на двата екипа по ЕЕ и 

Техническо обследване, чрез припокриване на компетенции. Всички експерти се 

отчита на ръководителят ежедневно. По този начин се осигурява бързо констатиране 

на забавяне на работата. В случай на констатиране на забавяне, ръководителят ще 

предприеме действия по установяване на причината на забавянето и ще вземе 

съответни мерки. Смолян-Ес Ес Пи ДЗЗД има възможност да привлече пълен набор 

от допълнителен екип от специалисти отговарящи на изискванията на Възложителя, и 

в случай че някой от експертите се забави в своята работа (поради обективни 

причини, възникнали по време на изпълнението) ще му бъде осигурен допълнителен 

експерт, с което ще се съкрати ще се спази крайният срок за изпълнение, като се 

запази качеството на работата. Качеството на изпълнението ще се контролира чрез 

двойна проверка. Изпълнението дейности по част „Конструктивна" бъде 

контролирана от физическото лице, упражняващо технически контрол по част 

"Конструктивна", което отговаря на изискванията на чл. 142. 

Ролите по контрол и взаимодействие на персонала са представени таблично. 

Представен е и списък с технически, средства непосредствено необходими за 

изпълнение на дейностите. 

Ще бъде създадена ефективна комуникация между експертите и ръководителя и в 

случай че бъде установена некачествено изпълнение, ръководителя ще възложи на 

експерта да отстрани нередностите. След отстраняване ръководителят и вторият 

експерт ще извършат проверка на извършена дейност. Срокът за отстраняване на 

забележки от при вътрешен контрол - незабавно. При забележки отправени от 

Възложителя - 5 календарни дни. 

Риск 4. Гаранция за правилното и ефективно разпределение на ресурсите и 

отговорностите при изпълнението на договора е богатият опит на изпълнителят в 

подобен род дейности. За изясняване на времетраенето на изпълнение на дейностите 

по поръчката представяме план график за изпълнение.В графика са набелязани 

ключови моменти относно изпълнението на поръчката. По този начина Възложителя 

ще може да контролира процесът по изпълнението на дейностите. На определени 

ключови етапи Изпълнителят ще информира Възложителя за напредъка по 

изпълнението на хода на дейностите. По този начин Възложителя ще може лесно да 

установи възникнали проблеми по време на изпълнението. Възложителя също е 

заинтересована страна по качественото изпълнение на дейностите, поради което 

Изпълнителят е заинтересован да информира своевременно Възложителя за 

потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на 

дейностите. Това ще спомогне за по-бързото и качествено изпълнение на дейностите. 

Риск 5. Изпълнителят е силно заинтересован да изпълни качествено и в срок 

дейностите. Създадена е организация от експерти и необходимото техническо 

оборудване. Наличен е и втори екип по изпълнение в случай на форсмажорни 

обстоятелства не позволяващи на някои от експертите да извърши своята работа. 

Налице е пълна готовност от страна на Изпълнителят да започне работа веднага в 

случай че бъде избран. Изпълнителя има достатъчен финансов ресурс да стартира 

дейността без авансово плащане, съгласно условията на проекто-договора. 

Риск 6. Пропускане на важна промяна в конструкцията на сградата. Създаване на 
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организация на работа и верификация на готовите проектни книжа. Втора проверка. - 

Идентифицирането на промени в конструкцията на сградата ще бъде верифицирано 

три пъти — първо от инженерите по част ЕЕ, които ще бъдат инструктирани да 

следят за промени в конструкцията, второ от проектанта по част конструктивна, и 

трето от лицето упражняващ технически контрол по част конструктивна. Ще бъде 

създадена стройна организация по съобщаване на забелязани промени и съответно 

отразяването в документите по дейност. 

 Представен е план-график на дейностите с представяне периодите за 

изпълнението им и ресурсна обезпеченост. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

Участникът е представил дейностите по изпълнение на поръчката в тяхната 

последователност, като предвижданията са обхвата на дейностите да се изпълни на 

четири етапа: 

1. Предварителни дейности в рамките на срока за изпълнение на поръчката 

2. Дейност 1 - Архитектурно заснемане 

3. Дейност 2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване 

на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна 

ефективност 

4. Дейност 3: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и 

на технически паспорт 

При описанието на отделните дейности са посочени експертите, ангажирани с 

изпълнението на съответната дейност, като разпределението на експертите по 

дейности е представено отделно в табличен вид и е отразено в План-графика за 

изпълнение на дейностите. 

Представени са мерки за осигуряване на сроковете и качеството, като част от тях са 

описани като мерки за управление на потенциални рискове. 

Налице е описание на методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите между експертите в екипа и други 

организационни аспекти.  

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките 

ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка 

съдържа несъответствия/противоречия по отношение на етапите на изпълнение, 

видовете дейности и тяхната последователност съгласно техническото задание и 

приложенията към тях, при влагането на ресурси (човешки или технически), във 

времетраенето по отношение на последователността и/или взаимозависимостта на 

процесите както следва: 

Съгласно изискванията на възложителя „Организацията за изпълнение и план-

графикът следва да обосновават предложените срокове за изпълнение на 

отделните дейности в обхвата на поръчката съгласно клаузите на проекта на 

договор.“. 

Участникът предвижда да започне изпълнението с предварителни дейности в 

рамките на срока за изпълнение на поръчката, включващи: - набиране на 

първоначална информация за разхода на енергия на сградите, проучвания за липсата 

или наличието на първична проектна документация, организация на посещенията на 

място, подготовка на анкетни карти, снабдяване с кадастрални подложки на сградите 
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и снабдяване с координати за контакт със заинтересованите страни по проекта, 

участия в информационни кампании. След приключване на предварителните 

дейности ще се премине към изпълнението на основните дейности. Участникът 

не е посочил предвидения срок за изпълнение на предварителните дейности, същият 

не може да бъде установен и от приложения План график за изпълнение на 

дейностите, тъй като в него този етап изобщо не е отразен. Като се отчете 

спецификата на предвидените дейности като – набиране на информация, подготовка 

и участия в информационни кампании, срещи със заинтересовани страни, подготовка 

на анкетни карти и т.н., следва да се отбележи, че за всяка една от тях е необходимо 

технологично време за подготовка и изпълнение, то възниква въпросът как ще се 

осигури срочно изпълнение на предвидените дейности.  

Съгласно указанията на възложителя участникът  следва да представи описание на 

дейностите в тяхната последователност и конкретни действия по изпълнение и 

индикативен план-график за изпълнение на поръчката. План-графикът трябва да 

представя сроковете за действие. В случая план-графикът не представя сроковете за 

действие на предварителните дейности, описани и определени от участника като 

предпоставка за качественото изпълнение на дейностите. Графикът представя 

сроковете за изпълнение на дейностите от следващите етапи.  

Освен, че не е отразен във времевия график, то предвидения етап противоречи на 

изискванията на възложителя, предвид следното: 

Участникът сочи, че описаните предварителни дейности ще се изпълнят в рамките на 

срока за изпълнение на поръчката, като след приключването им ще се премине към 

изпълнението на основните дейности – дейност 1, 2 и 3. Съгласно документацията за 

настоящата обществена поръчка участниците оферират единствено срокове за 

изпълнение на трите основни дейности, дефинирани от възложителя, като всеки срок 

започва да тече от: – подписване на договора /за дейност 1/ или  от датата на 

подписване на приемо-предавателния протокол за приемане на изпълнението на 

предходната дейност /за дейности 2 и 3/.   

Видно от чл. 5 на одобрения проект на договор срока за изпълнение на дейност 1 - 

Извършване на архитектурните заснемания е обусловен от подписването на 

Договора, като започва да тече от датата на сключването му. 

 Предвид гореизложеното предвижданията на участника – „След приключване на 

предварителните дейности да се премине към изпълнението на основните 

дейности“, противоречи на горепосоченото изискване на възложителя, тъй като  за 

дейност 1 - Извършване на архитектурните заснемания участникът не  предвижда да 

стартира от датата на подписване на договора /каквото е изискването на 

възложителя/, а на един по-късен етап, обусловен от приключване на 

подготвителните дейности, когато ще започне да тече оферирания срок за 

изпълнението и.  

Съгласно документацията - организацията за изпълнение и план-графикът следва да 

обосновават предложените срокове за изпълнение на отделните дейности в обхвата 

на поръчката съгласно клаузите на проекта на договор. Оферираните от участниците 

срокове за изпълнение на отделните дейности, подлежат на оценяване съгласно 

одобрената методика за оценка и организацията за изпълнение на всички задачи 

следва да е в рамките на оферираните срокове. Предвидените от участника 

предварителни дейности освен, че противоречат на документацията за участие, те 

поставят в по-неблагоприятно положение всички останали участници, които са 

изготвили коректно предложенията си и са включили необходимите подготвителни 

дейности в рамките на оферирания срок за всяка дейност. Изнасянето на един етап от 

изпълнението извън /преди/ оферираните срокове дава възможност на участника да 
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оферира по-кратки срокове и съответно да получи по-високи оценки по тези 

показатели за оценка.  

На следващо място е представено описание на предвидената работа, като участникът 

сочи, че „формално дейностите са разделени съгласно заданието, но изпълнението 

им в определени моменти ще протича паралелно с цел по-бързото им приключване“. 

Съгласно документацията за участие Възложителят не е предвидил възможност за 

паралелно изпълнение на дейностите, напротив на стр. 2 от техническото задание 

изрично е посочено, че „Започването на изпълнението на всяка дейност е обусловено 

от приемането на изпълнението на предходната“. В чл. 5 от одобрения проект на 

договор също са разписани сроковете за изпълнение на отделните дейности и видно 

от същия изпълнението следва да е последователно, а не паралелно. 

При описанието на предвижданите дейности за Дейност 1 - Архитектурно заснемане, 

участникът е изложил, че предвид необходимостта от максимално бързо 

приключване на дейностите е предвидил паралелно провеждане на архитектурното 

заснемане между екипът по изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и 

предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания 

за енергийна ефективност и екипа по Изготвяне на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ и 

съставяне на технически паспорти съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ. Основният екип за 

изпълнение по дейността ще включва Архитект - проектант, Строителен инженер - 

експерт енергийна ефективност, Строителен инженер – проектант. Времетраенето на 

дейността се определя на три дни, като изпълнението на дейностите и екипа по 

дейността са отразени в план графика за изпълнение. След преглед на план графика 

се установи, че в същия не е отразено предвиденото паралелно изпълнение от 

различните екипи. Налице е противоречие между предвижданията на участника за 

експертите, ангажирани с изпълнението на дейността, представени в отделните части 

на предложението на участника, а именно в т.3.1 от описателния документ (система 

за организация и ефективно управление на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите) за дейност 1 – Архитектурно заснемане е предвиден екип, 

включващ трима експерти: - Архитект - проектант, Строителен инженер - експерт 

енергийна ефективност, Строителен инженер – проектант; В план-графика за 

дейността са предвидени петима експерти -   Архитект – проектант /ПА/, проектант 

КС /ПКС/, КТ /без пояснение на съкращението/, експерт ЕЕ- архитектура и 

строителство /ЕЕАС/ и представляващия обединението /ПО/, а при описание на 

разпределението на ролите и отговорностите, представени от участника в табличен 

вид участието при изпълнението на дейност 1 е предвидено за тринадесет експерта: 

- представляващ обединението, управител на „Синерджи България“ЕООД, управител 

на „ЕС ЕС ПИ ПРОДЖЕКТ“ЕООД, проектант АРХ, проектант КС, проектант ОВК, 

проектант ВиК, проектант ЕЛ, проектант ПБ, ТК Конструкции, експерт ЕЕ - 

архитектура и строителство,  експерт ЕЕ – ОВК и експерт ЕЕ- електро.  

Налице е противоречие между предвижданията на участника за експертите, 

ангажирани с изпълнението и на дейност 2, представени в отделните части на 

предложението, а именно в т. 2.2 за дейност 2 – Изготвяне на обследване за 

енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с 

нормативните изисквания за енергийна ефективност е предвиден екип, включващ 

четирима експерти: - експертите енергийна ефективност и строителния инженер в 

екипа; В план-графика за дейността са предвидени единадесет експерти -   Архитект 

– проектант /ПА/, проектант КС /ПКС/, проектант ОВК /ПОВЕК/, проектант ВиК 

/ПВиК/, проектант ЕЛ /ПЕЛ/, проектант ПБ /ППБ/, ТК конструкции/ТКК/, експерт 

ЕЕ- архитектура и строителство /ЕЕАС/, експерт ЕЕ – ОВК /ЕЕОВК/, експерт ЕЕ- 
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Електро /ЕЕЕЛ/  и представляващия обединението /ПО/, а при описание на 

разпределението на ролите и отговорностите, представени от участника в табличен 

вид, участие при изпълнението на дейност 2 е предвидено за петима експерти: - 

представляващ обединението, управител на „Синерджи България“ЕООД,  експерт ЕЕ 

- архитектура и строителство,  експерт ЕЕ – ОВК и експерт ЕЕ- електро, а за 

четирима експерти -  проектант АРХ, проектант КС, проектант ОВК и проектант ЕЛ 

е предвидена допълнителна роля да подпомагат и контролират експерта ЕЕ.  

Налице е подобно несъответствие и в предвижданията за разпределение на 

експертите  при изпълнението на дейност 3.  

При цялостния преглед на предложението, комисията установи, че участникът е 

представил описание на дейностите в тяхната последователност и конкретни 

действия по изпълнение, но същите не съответстват на план-графика за изпълнение 

на поръчката. План-графикът не представя сроковете за действие на предвидените 

дейности и тяхната последователност, тъй като в него не е отразен един от 

предвидените етапи – подготвителния, а представя дейностите, които ще започнат 

след приключването му,  при описанието на всяка една дейност е налице 

предвиждане за паралелно изпълнение на дейности, но в графика паралелното 

изпълнение не е отразено.  

Налице са и други несъответствия с изискванията на възложителя като: 

- За дейност 1 участникът е описал документацията, която ще представи на 

възложителя, като на хартиен носител – в папки или класьори, е предвидил - 3 /три/ 

оригинални екземпляра, а изискването на възложителя /на стр. 15 от Техническото 

задание/ е за 5 /пет/ оригинални екземпляра. 

- За Дейност 3: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и на 

технически паспорт, участникът е посочил, че – „Обследването на сградите ще се 

извършва от подизпълнител - консултант, който притежава лиценз/удостоверение от 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата по 

чл. 166, ал. 2 ЗУТ, като в състава са включени физически лица, упражняващи 

технически контрол по част „Конструктивна", а в представения ЕЕДОП, участникът е 

декларирал, че при изпълнението на поръчката няма да ползва подизпълнител.   

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  

да  отговаря  на  предварително  обявените  условия,  както  и  че  не  е изпълнил  

задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  обявените  

от възложителя  условия. При  констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността за допускане на офертата, тъй като тя не 

съдържа в себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 

 

Обособена позиция № 3: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Г. С. РАКОВСКИ № 

31, ВОЕНЕН БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8; ГР. СМОЛЯН, 

БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК 16; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ОСТРИЦА № 24, БЛОК 

„СТРОИТЕЛ-3“. 
 

 

 
 

ДЗЗД „ЕН ЕКСПЕРТ“ 
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3.1. 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение съдържа изискуемите 

документи, като същите са представени в изискуемата форма, но не е изготвено в 

съответствие с условията на възложителя. 

Представени документи: 

Участникът е представил изготвено техническо предложениe, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, съдържащо 

предвижданията на участника за предложената система за организацията и 

ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на 

работите, предмет на обществената поръчка, Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец 3, Декларация за срока 

на валидност на офертата, изготвена съгласно Oбразец 4 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена 

съгласно Образец 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 
 Срок за извършване на архитектурните заснемания на многофамилните 

жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 1 /един/ календарен ден. 

 Срок за изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и предписване 

на енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в обхвата на 

обособената позиция: 1/един/ календарен ден. 

 Срок за изготвяне на обследванията за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на техническите паспорта съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ на 

многофамилните жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 1 /един/ 

календарен ден. 

Кратко описание на предвижданията на участника за предложената система за 

организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка: 

I. АНАЛИЗ HA ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ. 

1. ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

2. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

ІІ.  ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, ТЛ - 

7 И 169 А ОТ ЗУТ И СЪСТАВЯНЕ НА ДОКЛАД 

Изготвянето на обследвания за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. (1 - 7) и чл. 169а от Закона за устройство 

на територията /ЗУТ/ и съставяне на доклад ще протече на три етапа. 

Поради липса на запазена проектна(екзекутивна) документация, освен обследването 

по отделните части, ще бъде извършено и архитектурно заснемане. 

Основни дейности: 

• Архитектурно заснемане 

• Обследване на съществуващи сгради за установяване на техническите им 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, съгласно 



 

 

331 

изискванията на глава трета - Обследване на съществуващи строежи от Наредба 

№ 5 от 28 Декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите 

• Съставяне на Доклад за резултатите от извършеното обследване и 

приемането му от Възложителя (съгласно чл.24 от Наредба № 5 от 28.12.2006 год. 

за техническите паспорти на строежите) 

• Изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от 

обследването; 

• Изготвяне на Сертификат за енергийните характеристики на сградата; 

• Представяне на доклада, резюмето и сертификата за енергийните 

характеристики на собственика на сградата. 

• Съставяне на технически паспорти по реда на чл. 14 от Наредба № 5 от 

28.12.2006 год. за техническите паспорти на строежите 

1.1. Архитектурно заснемане 

Архитектурното заснемане е проект, чрез който се възстановява техническата 

документация на сградите. Архитектурно заснемане се извършва, ако не е налична 

запазена проектна документация. Отразяват се всички промени по фасадите и в 

разпределенията, извършени по време на експлоатацията. Отразяват се размерите и 

видът на дограмата. 

Архитектурното заснемане ще съдържа разпределения (планове) на всички етажи с 

дадени квадратури и материали в помещенията, разрези, фасади. Според нуждите на 

обследването може да се приложат още обяснителна записка, характерни детайли и 

снимков, материал.  

Заснемането ще се извърши на четири етапа: 

- първоначално общо събиране на информация; 

- обработка и подготвяне на точна подложка; 

- повторно заснемане е потвърждаване на ключови елементи и допълване на 

подробна информация; 

- пълно изчертаване и подготвяне на документацията; 

Готовото архитектурно заснемане ще съдържа разпределения (планове) на всички 

етажи с дадени квадратури и материали в помещенията, разрези, фасади. Според 

нуждите на проекта може да се приложат още обяснителна записка, характерни 

детайли и снимков материал, записки по част Ел., ОВК, ВиК. 

Архитектурното заснемане ще послужи за последващо изработване на техническата 

документация за нуждите на обновяването, както и при обследването за енергийна 

ефективност на обекта. 

Екзекутивното заснемане се предава на Възложителя в 5 (пет) оригинални 

екземпляра на хартиен носител и 1 (един) на електронен носител - CD/DVD в CAD и 

PDF формат. 

1.2. Обследвания за установяване на техническите характеристики 

- Дейности: 

1. съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) 

стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, 

свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; 

2. установяване на действителните технически характеристики на строежа по 

разделите на част А от техническия паспорт; 

3. анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на 

съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативните актове, 

действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация; 

4. разработване на мерки за поддържане и осигуряване на строежа; 

5. съставяне на доклад за резултатите от обследването, който ще включва оценка 
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на техническите характеристики на строежа за съответствие с изискванията на 

нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в 

експлоатация, както и възможностите за изпълнение на съществените изисквания по 

чл. 169, ал. 1 ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на строежа в 

съответствие с действащите към момента на обследването нормативни актове. 

- установяване действителните технически характеристики на строежа 

чрез: 

1. събиране, проучване и анализ на наличната техническа документация; 

2. екзекутивно заснемане - при липса на техническа документация; 

3. оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни; 

4. извършване на необходимите изчислителни проверки (свързани с измервания, 

пробни натоварвания и др.). 

В табличен вид ще се представят и сравнят действителните технически 

характеристики на строежа с нормативните характеристики по съществените 

изисквания на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

- Анализ и оценка на техническите характеристики на строежа за 

съответствие или несъответствие със съществените изисквания по чл. 

169, ал. 1 и 3 от ЗУТ 

чрез провеждане на сравнителни анализи и проверки за определяне на 

количествените измерения и на качествените показатели за удостоверяване на: 

1. размера на повредите или разрушенията в строежа и отклоненията от действащите  

нормативни актове; 

2. допуснатите грешки и недостатъци при проектирането, изграждането и 

експлоатацията на строежа; 

3. степента на риска за настъпване на аварийни събития; 

4. опасността за обитателите и опазването на имуществените ценности в 

строежа, както и за неблагоприятните въздействия върху околната среда; 

5. технико-икономическата целесъобразност, културната и социалната значимост 

при избора на решението за възстановяване или премахване (разрушаване) на 

строежа. 

1.3. Съставяне на Доклад от обследването 

Обследването ще се извърши по отделните части, както следва: 

Обследване по част „Архитектурна“ 

Описват се основните обемно-планировъчни данни на сградата. Отразяване на 

всички промени по фасадите и в разпределенията, извършени по време на 

експлоатацията. Отразяват се размерите и видът на дограмата. Описват се 

материалите на финишните покрития - настилки, стени, тавани. 

Дава се оценка за съответствие и предписания(при необходимост) за осигурена 

достъпна среда. Извършва се сравнение с действащите норми по време на 

построяването на сградата и с действащите в момента норми. Дават се предписания 

за привеждане в съответствие с действащите норми. 

Обследване по част „Конструктивна“ 

Анализиране, оценка и доказване на носещата и сеизмичната устойчивост на 

конструкцията за достатъчно дълъг експлоатационен период ( поне 40 години) 

Минималната информация, която е необходима за оценката на сеизмичната 

осигуреност на строежа, е дадена в приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-2 от 27 

януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. 

Обследване по част „ВиК“ 

Обследват се всички водопроводни и канализационни щрангове, отводняването на 

покрива, състоянието на противопожарните кранове и др. Извършва се сравнение с 
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действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите в 

момента норми. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите 

норми. 

Обследване по част „Ел. инсталации“ 

Обследват се вътрешните силнотокови и слаботокови инсталации, връзки, 

електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна инсталация и др. 

Обследва се състоянието на мълниезащитната инсталация. Извършва се сравнение с 

действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите в 

момента норми. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите 

норми. 

Обследване по част „ОВК“ 

Обследват се отоплителната инсталация, ако има изградена такава, състоянието на 

мрежите, типът и състоянието на абонатната станция. Обследват се други 

топлоизточници и уреди за БГВ. Отразяват се извършените ремонтни работи по 

фасадите за частично полагане на топлоизолационна система — вид, размери и др. 

Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

Обследване по част „Пожарна безопасност“ 

Обследва се сградата за пожарна опасност, състоянието на пожарогасителната 

инсталация, ако има такава, пожарната опасност на асансьорната уредба, пътищата за 

евакуация. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и инсталационните (ВиК, 

Електро- и ОВК) се извършва обследване на ограждащите конструкции и елементи 

на сградата и на използваните строителни продукти по отношение на: 

• осигуряване на безопасната експлоатация при обслужване или работа, като 

подхлъзване, падане, сблъскване, обгаряне, електрически удар, нараняване от 

експлозия и др. 

• отделяне на отровни газове; 

• наличие на опасни частици или газове във въздуха; 

• излъчване на опасна радиация; 

• замърсяване или отравяне на водата или почвата; 

• неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци; 

• наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на 

строежа 

• защитата от шум, достигащ до обитателите на строежа или до хората в близост 

до него (да не надвишава нивата, които застрашават тяхното здраве, и да им 

позволява да спят, почиват и работят при задоволителни условия) 

Дейност Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т.1 - 7) и ал. 3 от ЗУТ 

и на технически паспорт 

1.4. Съставяне на технически паспорт за строежа. 

Техническият паспорт на съществуваща жилищна сграда се съставя след проведено 

обследване за установяване на техническите й характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и въз основа на констатациите и 

заключенията на доклад за резултатите от обследването, съгласно изискванията на 

глава III от Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на 

строежите. 

Техническият паспорт на строежа обхваща следните части: 

част А „Основни характеристики на строежа”; 

част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти”; 

част В „Указания и инструкции за безопасна експлоатация; 
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2. ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ 

НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕСМ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

НОРМАТИВНИТЕ И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

Обследването за енергийна ефективност на сгради има за цел да установи нивото на 

потребление на енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му 

и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност, вкл. мерки за 

изпълнение на възможностите, предвидени в чл. 16, ал. 2 от Закона за енергийната 

ефективност (ЗЕЕ). 

Обследването има за цел да установи съществуващото състояние по отношение на 

енергопотреблението на сградата и да посочи подходящи енергоспестяващи мерки 

(ЕСМ), чието внедряване гарантира значително намаляване на енергопотреблението. 

Освен това Сертификата за енергийни характеристики на всяка сграда се вписва в 

техническия паспорт на съответната сграда и е задължителен съгласно ЗЕЕ и Наредба 

№ 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 

Обследването е първият етап от цялостния процес по енергоефективното саниране на 

сградите. То представлява заснемане и оценка на цялостното състояние на сградата. 

Включва и преглед на дебелината на стените, състоянието на дограмата и вида на 

материала, от който е изработена, състоянието на външната мазилка, на покрива, 

топлоизточника, абонатната станция, ОВ, ВиК и електроинсталациите. Освен 

огледите се извършват специфични измервания на различни параметри - 

температури, дебит, скорост на изтичане на работните флуиди, съдържание на С02 в 

отработените газове и др. 

Обследването на сградата е необходимо, за да може да се направи реална оценка за 

това какви са загубите на топлина и какви мерки трябва да бъдат предприети за 

намаляването им. Без него не може да се постигне оптимален ефект от приложените 

впоследствие мерки за да се подобри енергийната ефективност. 

На базата на извършените обследвания се разработват енергоспестяващи мерки 

(ЕСМ) за повишаване на енергийната ефективност. При разработване на тези мерки 

се взема предвид изискванията на Възложителя по отношение запазването на 

определен вид на фасадатам, както и запазване на материалите, които са вложени и 

характеризират цялостно външния вид на сградите, така, че да не се наруши тяхната 

архитектурна стойност. 

Изготвя се технико-икономическа оценка на (ЕСМ) за повишаване на енергийната 

ефективност и на съотношението „разходи - ползи“; 

Изготвя се списък на всички технически мерки, които могат да бъдат приложени за 

конкретната сграда. 

Заедно с това се изчислява цената и какъв ще бъде ефектът от всяка мярка. 

Схематично представена последователността при сертифициране на сгради е 

следната: 

1. Извършва се енергийно детайлно обследване от лица за обследване и 

сертифициране на сгради (ЛОСС), регистрирани в АУЕР, което завършва с изготвяне 

на доклад, резюме с предложение и мерки за подобряване на енергийните показатели 

за разход на енергия и сертификат за енергийните характеристики. 

2. Възложителят въз основа на доклада и предложените енергоспестяващи мерки 

възлага разработване на инвестиционен проект на правоспособен проектант. 

3. Възложителят възлага изпълнението на СМР и осигурява въвеждането на 

сградата в експлоатация в зависимост от категорията на строежа. 

4. При наличие на документ за въвеждане в експлоатация възложителят 

уведомява същото ЛОСС, което извършва проверка на изпълнените енергоефективни 
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мерки, и при установяване на съответствие с еталонните стойности на енергийните 

характеристики издава сертификат за енергийните характеиристики.. 

5. В случаите, когато не се налага разработване на инвестиционен проект, 

възложителят може да възложи изпълнението на енергийните мерки на строител или 

лице, извършващо енергоспестяващите услуги. 

Изпълняването на предписаните енергоспестяващи мерки, води до повишаване на 

комфорта на използващите сградите, намаляване разходите за отопление с между 20 

и 40 % и намаляване на отделените вредни емисии С02. 

Средно около 30-40 % от енергийната консумация в една сграда може да бъде 

намалена чрез икономически ефективни проекти по ЕЕ. 

Веднага след получаване на уведомителното писмо от Възложителя ще се пристъпи 

към осигуряване на информация за потреблението на енергийни ресурси по 

апартаменти 

Методики за оценяване на енергийните спестявания 

Разработени са методики за оценяване на енергийните спестявания. При 

разработването на всяка от тях е спазен принципът да се дава възможност оценката 

на енергийните спестявания да се осъществява чрез измерване и/или оценка на 

потреблението преди и след прилагане на съответната мярката за енергийна 

ефективност. Предвидена е възможност за коригиране и нормализиране на 

резултатите, за да се отчете влиянието на външните и вътрешните условия в 

обектите, които въздействат върху енергийното потребление. Тези условия обхващат 

евентуалното въздействие на един или повече вероятни фактори, като атмосферните 

условия, ниво на комфорт при отопление и климатизация, вид на използваното 

оборудване и др. 

Методиките се основават на измервания и инженерни изчисления и оценки. 

Измерванията включват определянето на: 

-  точките и периодите на измерване, видовете измервателни уреди, 

протоколи от измерванията 

-  методите на измерване, използваните техники и допълнителното 

оборудване 

-  точността и измервателните процедури, осигуряващи необходимото 

качество на измерванията 

-  формите за отчитане и документиране на резултатите 

Инженерните изчисления и оценки включват определянето на: 

-  предварителни условия и допускания 

-  характеристиките на обекта и вида на мерките за повишаване на 

енергийната ефективност, които ще бъдат оценявани 

-  климатичните данни, други външни и вътрешни фактори, които ще бъдат 

използвани при инженерните анализи 

Изчислителен метод „отдолу нагоре” 

Обхват и базови линии 

Обхват 

Разработените методики обхващат най-общо следните три категории: 

-  Замяна на съществуващо оборудване с ново, по-енергийно ефективно 

- Модернизиране на съществуващо оборудване или основно обновяване, основен 

ремонт и реконструкция на сграда 

- Придобиване на ново енергийно ефективно оборудване или построяване па 

нови енергийно ефективни сгради 

Базови линии 

Базовите линии, които определят състоянието преди или без прилагането на мярката, 
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могат да варират в голям диапазон в зависимост от всяка конкретна мярка или 

проект, както и от това, дали става дума за закупуване на ново оборудване или за 

рехабилитация на съществуващо такова. 

Данни и методи, които могат да бъдат използвани 

Данни и методи, които се базират на оценки 

o Данни само по инженерна оценка без обследване на място 

o Данни по инженерна оценка с обследване на място 

Скалата с числови стойности на енергопотребление за жилищни сгради е както 

следва: 

При изчисляването на специфичния годишен разход на първична енергия се 

включват: 

1. ориентацията, размерите и формата на сградата; 

2. характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и 

вътрешните пространства, в т.ч.: 

а) топлинни, включително на вътрешните конструктивни елементи: топлинен 

капацитет, изолация, пасивно отопление, охлаждащи компоненти и топлинни 

мостове; 

б) въздухопропускливост; 

3. влагоустойчивостта и водонепропускливостта; 

1. 4. системите за отопление и гореща вода за битови нужди, 

включително изолационните характеристики; 

2. климатичните инсталации; 

3. системите за вентилация; 

4. естественото осветление и осветителните инсталации; 

5. пасивните слънчеви системи и слънчевата защита; 

6. естествената вентилация; 

7. системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници; 

8. външните климатични условия, в т.ч. разположението и изложението на 

сградата и вътрешните климатични условия; 

9. вътрешните енергийни товари. 

Посочените елементи участват задължително в енергийния баланс на сградата, 

определяйки я като интегрирана система, която разходва енергия при съответни 

климатични условия. 

Инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници се включват в 

предписаните от обследването за енергийна ефективност мерки само когато това е 

технически възможно и икономически целесъобразно. 
Техническите възможности включват: 

1. централизирано отопление, използващо биомаса или геотермална енергия; 

2. индивидуални съоръжения за изгаряне на биомаса с ефективност на 

преобразуването най-малко 85 на сто при жилищни сгради; 

3. слънчеви топлинни инсталации; 

термопомпи и повърхностни геотермални системи и др. приложими технологии. 

Докладът за енергийното обследване ще съдържа формирани алтернативни 

пакети (най-малко два) от мерки със съответстваща технико-икономическа и 

екологична оценка. 

 РЕСУPCНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

1. ЧОВЕШКИ РЕСУРС 

1.1. Екип 

1. Ръководител на екипа (РЕ)-  строителен инженер -ПГС 

2. Експерт 1 (Е1) - Архитект. 
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3. Експерт 2 (Е2) - Строителен инженер по част „Конструктивна” -

инженер „ПГС 

4. Експерт 3 (ЕЗ) - „Електроинженер” - специалност „ Електротехника“, – 

2 бр.   

5. Експерт 4 (Е4) - Инженер „ОВК”- специалност „Пром. Топлотехника“  

6. Експерт 5 (Е5) - Строителен инженер —„ В и К”  

7. Експерт 6 (Е6) - Инженер по част „Пожарна и аварийна безопасност”  

8. Експерт 7 (Е7)- Инженер за осъществяване на технически контрол по 

част „Конструктивна”  

9. Експерт енергийна ефективноост(Е8)  

10. Експерт в областта на специалностите, свързани със санитарно-

хигиенните изисквания към строежите. - (Е9) 

11. Във връзка с координация, материално  и документно обезпечаване се 

предвижда участие и на специалист-икономист  

При необходимост за огледи и становища ще бъдат включвани и други специалисти 

(вписани в утвърдения „Списък на екипа от правоспособните физически лица”), с 

необходимата квалификация, в съответната област. 

1.2. Организация на екипа и разпределение на задачите 

По време на изпълнение на договора комуникацията между участниците в 

изпълнението му се предвижда да се извършва съгласно приложена схема. 

1.3. Основни задължения 

Ръководителя на екипа. 

- Ръководителя на екипа контролира сроковете за започване и завършване 

дейностите по обследване, съставяне на доклади и изготвяне на технически паспорт 

- Всеки експерт изготвя доклад от извършеното обследване, в обхвата на своята 

компетентност и го предава на Ръководителя на екипа. 

- Всеки доклад (или друг)документ да се подписва от неговия съставител и се 

предава за съгласуване от Ръководителя на екипа; 

- След съгласуване /корекции се предава в електронен вариант на Ръководителя 

на екипа 

- Ръководителя на екипа съставя Доклада за резултатите от обследване и за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, 

ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

- Изготвеният Доклад се подписва от всички експерти участвали в обследването 

- Ръководителя на екипа внася Доклада с входящ номер за съгласуване от 

Възложителя 

- Всеки експерт попълва частта от Техническият паспорт, в обхвата на своята 

компетентност и предава (подписан) на Ръководителя на екипа. 

- След съгласуване /корекции се предава в електронен вариант на Ръководителя 

на екипа 

- Ръководителя на екипа съставя Технически паспорт по реда на чл. 14 от 

Наредба № 5 от 28.12.2006 год. за техническите паспорти на строежите 

- Техническият паспорт се подписва от всички експерти и се заверява с подпис 

и печат от управителя на „Институт за управление на програми и проекти“ ООД 

- Ръководителя на екипа внася Техническият паспорт с входящ номер в Община 

Хасково. Техническият паспорт - съставен в четири еднообразни екземпляра на 

хартиен носител и два на магнитен носител - ще бъде представен в Община Хасково 

за заверка и вписване в регистъра по чл. 176а, ал.5 от ЗУТ 

- Подписването на окончателен приемо-предавателен протокол между 

Възложител и Изпълнител 
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- Съставя и подписва доклада за техническо обследване.и техническият 

паспорт. 

- Представлява ДЗЗД „ЕН експерт“пред Възложителя и СС 

Задълженията и отговорностите на всеки член от работния екип, са както 

следва: 

Експерт 1 - архитект 

- Извършва архитектурно заснемане на сградите. 

- Извършва обследвания за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 7 и ал. 2 и 3 от ЗУТ свързани с част 

„Архитектурна“ 

- Дава предписания за привеждане в съответствие с действащите норми по част 

„Архитектура“. 

- Дава предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават 

обитателите на строежа. 

- разработва мерки(в своята компетентност) за: 

■ поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение 

на неотложни мерки 

■ предотвратяване на аварии и злополуки 

■ привеждане в съответствие със съществените изисквания към строежите 

■ поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти; 

- Участва в съставяне и подписване на доклада за техническо обследване.и 

техническият паспорт. 

Експерт 2 — Строителен инженер 

- Извършва дейностите по конструктивно обследване, установяване състоянието и 

оценка на носещата и сеизмичната устойчивост на конструкцията. 

- Дава предписания за привеждане в съответствие с действащите норми по част 

„Конструкции“. 

- Дава предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават 

обитателите на строежа. 

- разработва мерки(в своята компетентност) за: 

■ поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение 

на неотложни мерки 

■ предотвратяване на аварии и злополуки 

■ привеждане в съответствие със съществените изисквания към строежите 

■ поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти; 

- Участва в съставяне и подписване на доклада за техническо обследване.и 

техническият паспорт. 

Експерт 3 - Строителен инженер "Електротехника“ 

- Обследва вътрешните силнотокови и слаботокови инсталации, връзки, 

електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна инсталация и др. 

Обследва състоянието на мълниезащитната инсталация. Извършва сравнение с 

действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите в 

момента норми. 

- Дава предписания за привеждане в съответствие с действащите норми по част 

„Електро“. 

- Дава предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават 

обитателите на строежа. 

- разработва мерки(в своята компетентност) за: 

■ поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение 

на неотложни мерки 
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■ предотвратяване на аварии и злополуки 

■ привеждане в съответствие със съществените изисквания към строежите 

■ поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти; 

- Участва в съставяне и подписване на доклада за техническо обследване.и 

техническият паспорт. 

Експерт 4 — Инженер в областта на отоплението, вентилацията и 

климатизацията- - Обследва отоплителната инсталация, ако има изградена такава, 

състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция. Обследват се 

други топлоизточници и уреди за БГВ. Отразяват извършените ремонтни работи по 

фасадите за частично полагане на топлоизолационна система — вид, размери и др. 

Извършва сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с 

действащите в момента норми. 

- Дава предписания за привеждане в съответствие с действащите норми по част 

„ОВК“ 

- Дава предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават 

обитателите на строежа. 

- разработва мерки(в своята компетентност) за: 

■ поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение 

на неотложни мерки 

■ предотвратяване на аварии и злополуки 

■ привеждане в съответствие със съществените изисквания към строежите 

- поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти 

- Участва в съставяне и подписване на доклада за техническо обследване.и 

техническият паспорт. 

Експерт 5 — Строителен инженер - “ В и К". 

- Обследва всички водопроводни и канализационни щрангове, отводняването на 

покрива, състоянието на противопожарните кранове и др. Извършва сравнение с 

действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите в 

момента норми. 

- Дава предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

- Дава предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават 

обитателите на строежа. 

- разработва мерки(в своята компетентност) за: 

■ поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение 

на неотложни мерки 

■ предотвратяване на аварии и злополуки 

■  привеждане в съответствие със съществените изисквания към строежите 

поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти 

- Участва в съставяне и подписване на доклада за техническо обследване.и 

техническият паспорт. 

Експерт 6 -инженер „Пожарни безопасност"  

-  Обследва сградата за пожарна безопасност, състоянието на 

пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната опасност на асансьорната 

уредба, пътищата за евакуация и др. 

- Дава предписания за привеждане в съответствие с НАРЕДБА № 1з- 1971 от 

29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар и другите действащи норми по отношение на пожарната 

безопасност. 

- Дава предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават 

обитателите на строежа. 
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- разработва мерки(в своята компетентност) за: 

■ поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение 

на неотложни мерки 

■ предотвратяване на аварии и злополуки 

■ привеждане в съответствие със съществените изисквания към строежите 

поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти 

- Участва при изготвянето и съставяне на доклада за техническо обследване.и 

техническият паспорт. 

Експерт 7— Инженер за осъществяване на технически контрол по част 

..Конструктивна - инженер .,ПГС 

- Извършва контрол по осъществяване на обследването по част 

„конструктивна“. 

- Контролира използван подход, извършени проби, изчисления, предписанията 

на Експерт 2 - инж. ПГС и др. С подписа си (и печат с № на удостоверението) 

удостоверява верността на резултатите от конструктивното обследване. 

Експерт 8 обследване за енергийна ефективност  

- изготвя доклад за отразяване на резултатите от извършеното 

обследване за енергийна ефективност, резюме , сертификат за енергийните 

характеристики на , декларация за липса на обстоятелствата по чл. 23, ал. 4 от 

ЗЕЕ за сградата. 

Експерт 9 - Експерт в областта на специалностите, свързани със санитарно- 

хигиенните изисквания към строежите 

- Обследва сградата за показателите за: 

■ микроклимат /температура, относителна влажност и скорост на движение на 

въздуха/ 

■ Осветеност 

■ НаличиеОтровни газове 

■ Наличие на опасни частици или газове във въздуха 

■ Излъчване на опасна радиация 

■ Замърсяване на водата или почвата 

■ Отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци 

■ Наличие на влага 

- Дава предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

- Дава предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават 

обитателите на строежа. 

- разработва мерки(в своята компетентност) за: 

■ поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение 

на неотложни мерки 

■ привеждане в съответствие със съществените изисквания към строежите 

поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти 

- Участва при изготвянето и съставяне на доклада за техническо обследване.и 

техническият паспорт. 

1.4. Разпределение по задачи 

Представено е в табличен вид разпределението на експертите по задачи. 

2. МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 

Разполагаемост с офис с работни места за всеки един от специалистите, оборудвани с 

компютърна, размножителна техника и необходимият софтуер, служебни 

автомобили, уреди и инструменти за обследване чрез неразрушителни методи на 

строителните конструкции, средства за измерване на температури, 

мултифункционален анализатор на димни газове, Средства за измерване на скорост 
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на въздух, Средства за измерване параметрите на електрически ток, Средства за 

измерване на осветеност и други помощни средства. 

II. ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

1. АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ, ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ 

ПАСПОРТ 

1.1. Подготвителни дейности и архитектурно заснемане 

ДЕЙНОСТ 1: Дейности по започване на изпълнение на дейностите по обследване и 

установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт 

1. Получаване на възлагателно писмо (Приложение 20)от страна на Възложителя За 

всяка отделна сграда явяваща се обект по настоящата поръчка съдържащо: 

- административен адрес 

- идентификатор 

2. Предаване и приемане на налична екзекутивна и друга документация имаща 

отношение към обследването за установяване на технически характеристики на 

строежа -по информация на Възложителя няма запазена документация 

3. Съставяне на база данни за собствеността на самостоятелните обекти в 

сградата, уточняване на реда и изготвяне на график за достъп до сградата и части от 

нея, съвместно с Възложителя и съвета на собствениците (СС). 

4. Набиране на необходимата информация за: 

- схеми на самостоятелни обекти в сградата 

- скица на имота в който е разположена сградата, подземни инфраструктурни 

системи (ако е необходимо),. 

- момент на въвеждане в експлоатация на сградата. 

Човешки ресурс: - Ръководител на екипа; Експерт 1 -архитект и Експерт 2- инж. ПГС. 

Технически средства: - транспортни средства  

Общо времетраене на дейността: - виж т. IV 

Брой съставени документи: - 2 бр. 

ДЕЙНОСТ 2: Архитектурно заснемане: 

С архитектурното заснемане ще се изготви проект, чрез който ще се представи в 

графичен вид обследваната сграда с нанесени фасади, разпределения размери и др. 

Архитектурното заснемане ще съдържа : 

• планове на всички етажи с дадени квадратури и материали в помещенията, 

разрези, фасади. 

• разпределения, заснети и изчертани в М 1:50, с нанесени материали, 

характерни разгъвки на стените и с нанесени инсталационни изводи в М 1:50 

• характерни софити с нанесени инсталационни изводи в М 1:50 

• вертикални разрези в М 1:50 

всички фасади в М 1:50 с нанесени материали. 

Заснемането ще се извършва на четири етапа: 

• първоначално общо събиране на информация; 

• обработка и подготвяне на точна подложка; 

• повторно заснемане с потвърждаване на ключови елементи и допълване на 

подробна информация; 

• пълно изчертаване и подготвяне на документацията; 

Готовото архитектурно заснемане съдържа обяснителна записка, разпределения 

(планове) на всички етажи с дадени квадратури и материали в помещенията, разрези, 

фасади. Според нуждите на обследването може да се приложат още, характерни 

детайли и снимков материал. 

Човешки ресурс: - Ръководител на екипа, Експерт 1  
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Технически средства: - транспортни средства, лазерна ролетка, компютър, 

специализиран софтуер, фотоапарат 

Общо времетраене на дейността: -  виж т. IV 

Брой съставени документи: - 1 бр.архитектурно заснемане(в 4 екземпляра) 

1.2. Обследване и съставяне на доклад от техническо обследване 

Обследването включва: 

- Установяване на действителните технически характеристики на 

строежа и съставяне на информационна база данни за нормативните 

(проектните) стойности на техническите характеристики на обследвания 

строеж, в т.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл. 169, 

ал. 1 и 3 от ЗУТ; 

Действителните технически характеристики на строежа ще се установяват чрез: 

• събиране, проучване и анализ на наличната техническа документация; 

• екзекутивно заснемане; 

• оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни - описват се 

видът и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в строежа; 

извършване на необходимите изчислителни проверки на базата на измервания, 

пробни натоварвания и др. 

- Анализ на действителните технически характеристики на строежа 

и оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени е 

нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на 

строежите в експлоатация; 

Оценката на техническите характеристики на строежа за съответствие или 

несъответствие със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ се състои в 

провеждане на сравнителни анализи и проверки за определяне на количествените 

измерения и на качествените показатели за удостоверяване на: 

1. размера на повредите или разрушенията в строежа и отклоненията от действащите 

нормативни актове; 

• 2. допуснатите грешки и недостатъци при проектирането, изграждането и 

експлоатацията на строежа; 

• 3. степента на риска за настъпване на аварийни събития; 

• 4. опасността за обитателите и опазването на имуществените ценности в 

строежа, както и за неблагоприятните въздействия върху околната среда; 

• 5. технико-икономическата целесъобразност, културната и социалната 

значимост при избора на решението за възстановяване или премахване (разрушаване) 

на строежа 

- Съставяне на доклад за резултатите от обследването 

който включва оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие с 

изискванията на нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на 

строежите в експлоатация, както и възможностите за изпълнение на съществените 

изисквания по чл. 169, ал. 1 ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на строежа 

в съответствие с действащите към момента на обследването нормативни актове. 

Докладът за резултатите от обследването включва и техническите мерки за 

удовлетворяване на съществените изисквания към обследвания обект, както и 

предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават обитателите на 

строежа.разработване на мерки за: 

• поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение 

на неотложни мерки 

• предотвратяване на аварии и злополуки 

• привеждане в съответствие със съществените изисквания към строежите 
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• поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти; 

ДЕЙНОСТ 3: Извършване на конструктивното обследване 

Конструктивното обследване е част от техническото обследване (архитектурното 

заснемане също) за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и всички измервания, констатации и 

заключения от него се отразяват в Доклада за резултатите от обследване и за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, 

ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

Цялостното конструктивно обследване на конкретна сграда ще включва оптимална 

комбинация от разрушителни и безразрушителни методи. Разрушителни методи ще 

се прилагат само в зони с повишена концентрация на дефекти, установени при 

визуалните инспекции.и след съгласуване с Възложителя. За обследване на 

едропанелните сгради, специално внимание ще се обърне на обследване на 

дюбелните съединения. Пълното им обследване включва тяхното разкриване за 

установяване на степента на корозия на вложената армировка, качеството и 

състоянието на заваръчните съединения. 

Цялостната оценка на поведението на изследваните сгради ще включва: 

• разработване на изчислителен модел на сградата 

• статичен и динамичен анализ 

• сеизмичен анализ 

• комбиниране на всички натоварвания и определяне на максималните разрезни 

усилия 

• определяне на капацитета на носещите елементи, панелите и дюбелните 

съединения 

• сравняване на капацитета с получените разрезни усилия 

Последователност и действия 

• Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата 

конструкция на сградата - идентифициране на конструктивната система, 

идентифициране на типа на фундиране, анализиране на наличната информация 

относно хидрогеоложките условия на фундиране на обследвания обект, и др. 

- технически оглед 

- визуално, извършване на конструктивно заснемане/при необходимост/ 

- Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата 

конструкция - междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на 

дилатационни фуги и др. 

- Събиране на необходимата информация от екзекутивна документация, огледи 

и измервания. 

- Установяване на основните размери на напречните сечения на главните 

конструктивни елементи от сградата и сравняване с тези от проекта по част 

„Конструкции“, ако има налична проектна документация. 

- Огледи, измервания и сравнение 

• Установяване на дефекти и повреди в конструкцията 

- Огледи и измервания 

- Документиране и заснемане на дефекти и повреди в конструкцията. 

-  При наличие на такива се извършва инструментално обследване и 

документиране на наличните дефекти, пукнатини и повреди в елементите на 

конструкцията на сградата, участъци с открита армировка, промени в структурата на 

бетона или стоманата, недопустими деформации и провисвания на отделни елементи 

и др., свързани с досегашния експлоатационен период. 

- Установяване на състоянието на характерни дюбелни съединения - 
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уплътняващ състав, наличие на корозия по носещите пръти, състояние на ел. 

заварките - параметри и обработка, брой и вид на носещите пръти в дадено дюбелно 

съединение. 

• Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в 

конструкциите материали в главните елементи на конструкцията. 

- Детайлно изследване на бетона 

Определя се фактическото състояние на бетона и се изясняват вида и причините за 

евентуални повреди.Извършва се по следния начин : 

• Извършва се подробно запознаване с условията на експлоатация на 

конструкцията и режима на работата й; 

• Изпълняват се подробни визуални огледи по външната повърхност на бетона 

във всички достъпни за наблюдение места. Съставят се схеми с външната (вътрешна) 

повърхност на конструкцията, на които се означават участъците с дефекти със своите 

характеристики, площ и големина на повредата; 

• Избират се проучвателни участъци, от които да се вземат проби на бетона за 

контрол на качеството му, посредством сондиране или места за извършване на 

проучвателни сондажи и вземане на проби (ядки) за лабораторни изследвания; 

• Определят се физико-механичните характеристики на бетона и на тяхна 

основа техническото състояние на бетона чрез инструментслно изпитване. 

Инструменталните методи за изпитване на бетона се разделят на две основни групи; 

- Безразрушителни (косвени) методи; 

- Разрушителни (механически) методи. 

- Определяне на вероятната якост на натиск на бетона 

- Ултразвуково изследване на пукнатини 

- Определяне на дебелината на бетонното покритие, наличието и 

диаметъра на 

- армировката 

• Изготвяне на Доклад за конструктивно обследване. 

Конструктивното обследване ще завърши с изготвяне на Доклад за конструктивно 

обследване изготвен от Експерт2 - Строителен инженер -ПГС и заверен от Експерт 6 

- Инженер за осъществяване на технически контрол по част „Конструктивна - 

инженер „ПГС“ 

Човешки ресурс: Експерт2 - Строителен инженер –ПГС, Експерт 6 - Инженер за 

осъществяване на технически контрол по част „Конструктивна - инженер „ПГС“ 

Технически средства: транспортни средства, лазерни ролетки, склерометьр, 

бетоноскоп, компютър, специализиран софтуер, фотоапарат  

Общо времетраене на дейността: виж т. ІV 

Брой съставени документи: 1бр.доклад(в 4 екземпляра) 

ДЕЙНОСТ 4: Техническо обследване за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията но чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ 

Обследването има за цел да установи цялостното състояние на съответната сграда, 

чрез огледи, измервания, изчисления и др. Всички констатации ще бъдат отразени в 

Доклад за резултатите от обследване и за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

Човешки ресурс: - Ръководител на екипа, Експерт 1 - „Архитектура", Експерт 2 - 

Строителен инженер ПГС, Експерт 3 - Строителен инженер -"Електротехника,  

Експерт 4 - Инженер в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията,  

Експерт 5 - Строителен инженер В и К, Експерт 6 Инженер „Пожарна 

безопасност“,Експерт 7 - Инженер за осъществяване на технически контрол но част 

„Конструктивна"; Експерт в областта на специалностите, свързани със санитарно-
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хигиенните изисквания към строежите. 

При необходимост за огледи и становища ще бъдат включвани и други специалисти 

(вписани в утвърдения „Списък на екипа от правоспособните физически лица”), с 

необходимата квалификация, в съответната област.“ 

Технически средства: - транспортни средства, измервателна техника, лазерни 

ролетки, специализиран софтуер, фотоапарат, компютър, принтер 

Общо времетраене на дейността: - виж т. IV 

Брой съставени документи: - 1бр. Доклад за резултатите от обследване и за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169. 

ал.1 и 3 от ЗУТ 

ПОДДЕЙНОСТ 4.1. Техническо обследване по чист „Архитектурна“ 

Действия: 

• Установяване на основните обемно-планировъчни данни на сградата 

• Установяване и отразяване на всички промени по фасадите и в 

разпределенията, извършени по време на експлоатацията. 

• Отразяват се размерите и видът на дограмата. Описват се материалите на 

финишните покрития - настилки,стени,тавани. 

• Оценява съответствие с осигурена достъпна среда. 

• Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на 

сградата и с действащите в момента норми. 

Човешки ресурс: - Ръководител на екипа,  Експерт 1 – „.Архитектура”: 

Технически средства: - транспортни средства, лазерна ролетка, компютър, принтер 

Общо времетраене на дейността: - виж. т. IV 

Брой съставени документи: 1 бр. Доклад за резултатите от обследване и за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169. 

ат. 1 и 3 от ЗУТ. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.2.: Техническо обследване  по част „ Конструктивна " 

Всички констатации и заключения в резултат на Дейност 3 (от проведеното 

конструктивно обследване) се отразяват в Доклад за резултатите от обследване и за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, 

ал. 1 и 3 от ЗУТ. В Доклада задължително се отразяват: 

- Описание на действителните технически характеристики на сградата 

- Технически показатели и параметри, чрез които са удовлетворени 

изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ 

- Техническите мерки за удовлетворяване на съществените изисквания на 169, 

ал. 1 и 3 от ЗУТ и предписания за недопускане на аварийни събития 

Човешки ресурс – Експерт 3 - Строителен инженер -ПГС и заверен от Експерт 7 

Инженер за осъществяване на технически контрол по част „Конструктивна“  

Технически средства: - транспортни средства, лазерни ролетки, склеро метър, 

бетоноскоп. компютър, специализиран софтуер, фотоапарат 

Общо времетраене на дейността: - виж т. IV 

Брой съставени документи:  1бр. доклад за резултатите от обследване и за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169. 

ал.1 и 3 от ЗУТ. 

ПОДДЕННОСТ 4.3.: Техническо обследване по част „ Ел. инсталации" 

Действия: 

• Обследват се вътрешните силнотокови и слаботокови инсталации, връзки, 

електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна инсталация и др. 

• Обследва се състоянието на мълниезащитната инсталация,заземления, 

съпротивления. 
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• Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на 

сградата и с действащите в момента норми. 

• Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

Всички констатации и заключения в резултат на обследване по част „В и К“ се 

отразяват в Доклад за резултатите от обследване и за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ.В Доклада 

задължително се отразяват: 

- Описание на действителните технически характеристики на сградата 

- Технически показатели и параметри, чрез които са удовлетворени 

изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ 

- Техническите мерки за удовлетворяване на съществените изисквания на чл. 

169, ал. 1 и 3 и предписания за недопускане на аварийни събития 

Човешки ресурс: - Експсрт 3 - Строителен инженер -“Електротехника“ 

Технически средства: - транспортни средства, лазерна ролетка, 

електроизмервателна апаратура, фотоапарат, компютър, принтер 

Общо времетраене на дейността: - виж т. IV 

Брой съставени документи: - 1бр. доклад за резултатите от обследване и за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169. 

ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.4.: Техническо обследване по част.,, ОВК" 

Действия: 

• Обследват се отоплителната инсталация, състоянието на мрежите, типът и 

състоянието на абонатната станция. 

• Обследват се други топлоизточници и уреди за БГВ. 

• Отразяват се извършените ремонтни работи по фасадите за частично полагане 

на топлоизолационна система — вид, размери и др. 

• Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

Всички констатации и заключения в резултат на обследване по част „ОВК“ се 

отразяват в Доклад за резултатите от обследване и за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

В Доклада задължително се отразяват: 

- Описание на действителните технически характеристики на сградата 

- Технически показатели и параметри, чрез които са удовлетворени 

изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ 

- Техническите мерки за удовлетворяване на съществените изисквания на чл. 

169, ал. 1 и 3 и предписания за недопускане на аварийни събития 

Човешки ресурс: - Експерт 4 - Инженер „ОВК 

Технически средства: транспортни средства лазерна ролетка, специализирана 

измервателна апаратура, фотоапарат компютър, принтер 

Общо времетраене на дейността: - виж т. IV 

Брой съставени документи: -1бр, доклад за резултатите от обследване и за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169. 

ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.5.: Техническо обследване по част ,, В и К" 

Обследват се всички водопроводни и канализационни щрангове, отводняването на 

покрива, състоянието на противопожарните кранове и др. 

Действия: 

• Обследват се В и К инсталациите за дефекти, шум, налягания, наличие на 

сифони (прекъсване достъп на миризми), външни връзки и зауствания, покривно и 

теренно отводняване и др. т. 
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• Извършва се сравнение е действащите норми по време на построяването на 

сградата и е действащите в момента норми. 

• Дават се предписания за привеждане в съответствие е действащите норми. 

Всички констатации и заключения в резултат на обследване по част „В и К“ се 

отразяват в Доклад за резултатите от обследване и за установяване на техническите 

характеристики, свързани е изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ.В Доклада 

задължително се отразяват: 

- Описание на действителните технически характеристики на сградата 

- Технически показатели и параметри, чрез които са удовлетворени 

изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ 

- Техническите мерки за удовлетворяване на съществените изисквания на чл. 

169, ал. 1 и 3 и предписания за недопускане на аварийни събития 

Човешки ресурс: - Експерт 5 - Строителен инженер В и К“  

Технически средства: - транспортни средства, лазерна ролетка, измервателна 

апаратура, фотоапарат, компютър, принтер 

Общо времетраене на дейността: - виж т. IV 

Брой съставени документи: - 1бр. доклад за резултатите от обследване и за 

установяване па технически те характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, 

ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.6.: Техническо обследване по част „Пожарна безопасност" 

Основни действия: 

• Определя се класа по функционална пожарна опасност на строежа 

• съгласно чл.8 от Наредба № 1з-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/201 Зг.), табл.1 

• Определя се степента на огнеустойчивост на строежа съгласно табл. 4 от 

Наредба № 1з- 1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/201 Зг.) 

• Обследва се сградата за пожарна опасност, състоянието на пожарогасителната 

инсталация, ако има такава, пожарната опасност на асансьорната уредба, пътищата за 

евакуация. 

• Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

• Определят се основните технически характеристики - граница на 

огнеустойчивост на колони и рамки; граница на огнеустойчивост външни и вътрешни 

носещи стени; граница на огнеустойчивост външни и вътрешни неносещи стени; 

граница на огнеустойчивост стени отделящи пътища за евакуация; граница на 

огнеустойчивост междуетажни преградни конструкции/плочи/; граница на 

огнеустойчивост на покривната конструкция; минимален клас по реакция на огън на 

строителните продукти за конструктивните елементи; степен на огнеустойчивост на 

строежа; площ на пожарния сектор в надземните нива и др., като в табличен вид се 

сравняват техническите характеристики за съответствието им нормативните 

изискване на Наредба № 1з-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/201 Зг.) 

• Дава се оценка за условия за своевременна и безпрепятствена евакуация - 

евакиационни и аварийни пътища, коридори, стълбища, асансьори - и защита от 

въздействието на опасните фактори на пожара или аварията и съответствието им с 

Наредба № 1з-1971 и другите нормативни документи, касаещи пожарната 

безопасност. 

• Дава се оценка за състояние на отоплителните и вентилационни инсталации и 

съответствието им с Наредба № 1з-1971 и другите нормативни документи, касаещи 

пожарната безопасност. 

• Дава се оценка за състояние на електрическите уредби и ел. инсталации и 

съответствието им с Наредба № 1з-1971 и другите нормативни документи, касаещи 

пожарната безопасност. 
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• Дава се оценка за състоянието на системи за пожароизвестяване и 

пожарогасене (когато се изискват) и съответствието им с Наредба № 1з-1971 и 

другите нормативни документи, касаещи пожарната безопасност. 

• Дава се оценка за състояние на сградното и външно водоснабдяване за 

пожарогасене и съответствието им с Наредба № 1з-1971 и другите нормативни 

документи, касаещи пожарната безопасност. 

• Дава се оценка за състояние на пътищата за пожарогасителна и аварийно-

спасителна дейност и съответствието им с Наредба № 1з-1971 и другите нормативни 

документи, касаещи пожарната безопасност.. 

• Дава оценка за организация и спазване на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 

г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. 

• Всички констатации и заключения в резултат на обследване по част „Пожарна 

безопасност“ се отразяват в Доклад за резултатите от обследване и за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

В Доклада задължително се отразяват: 

• Описание на действителните технически характеристики на сградата 

• Технически показатели и параметри, чрез които са удовлетворени 

изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ 

• Техническите мерки за удовлетворяване на съществените изисквания на чл. 

169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и предписания за недопускане на аварийни събития 

Човешки ресурс: - Експерт 6 - инженер „Пожарна безопасност"  

Технически средства: - транспортни средства, компютър, принер  

Общо времетраене на дейността: - виж т. IV 

Брой съставени документи: - 1бр. доклад за резултатите от обследване и ш 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169. 

ал, 1 и 3 от ЗУТ. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.7.: Обследване за Хигиена, опазване на здравето и околната 

среда 

Обследването на сградата ще протече в следните етапи: 

а/ преглед на наличната документация - проектна, протоколи от извършвани 

измервания и др.; 

б/ оглед на сградата; 

в/ измервания 

При изпълнение на тази дейност ще се обследват следните показатели:  

• микроклимат /температура, относителна влажност и скорост на движение на 

въздуха/ 

• Осветеност 

• Наличие на отровни газове 

• Наличие на опасни частици или газове във въздуха 

• Излъчване на опасна радиация 

• Замърсяване на водата или почвата 

• Отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци 

• Наличие на влага 

Всички констатации и заключения в резултат на обследването се отразяват в Доклад 

за резултатите от обследване и за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ.  

В Доклада задължително се отразяват: 

- Технически показатели и параметри, чрез които са удовлетворени 

изискванията по чл. 169 ал. 1 и 3 от ЗУТ 

- Техническите мерки за удовлетворяване на съществените изисквания на чл. 
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169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и предписания за недопускане на аварийни събития 

Човешки ресурс: - Експерт в областта на специалностите, свързани със санитарно-

хигиенните Изисквания към строежите  

Технически средства: - транспортни средства, специализирани измервателни уреди, 

компютър, принтер  

Общо времетраене на дейността: - виж т. IV 

Брой съставени документи: - 1бр„ доклад за резултатите от обследване и за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, 

ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.8.: Обследване за Осигуряване безопасната експлоатация на 

строежи 

Обследването дава информация за наличие/отсъствие на предпоставки за събития 

свързани с основните рискове от инциденти при обслужване или работа на строежа, 

като подхлъзване; падане; сблъскване; обгаряне; електрически удар; нараняване от 

експлозия. 

Всички констатации и заключения в резултат на обследването се отразяват в Доклад 

за резултатите от обследване и за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

В Доклада задължително се отразяват: 

- Наличие на рискове 

- Техническите мерки и предписания за недопускане на аварийни събития 

Човешки ресурс: - Експертите по всички специалности - всеки в своята специалност 

Технически средства: - транспортни средства, измервателни уреди, компютър, 

принтер. 

Общо времетраене на дейността: - включено е във времето за изпълнение за 

обследване на отделните специалности. 

Брой съставени документи: - 1бр. доклад ш резултатите от обследване и за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията но чл. 169. 

ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

ПОДДЕИНОСТ 4. 9.: Осигуряване на защитата от шум 

При изпълнение на тази дейност се извършва измерване за установяване на 

еквивалентно ниво на шум и изчислената дневна експозиция на шум. 

Констатациите в резултат на обследването се отразяват в Доклад за резултатите от 

обследване и за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

В Доклада задължително се отразяват: 

- Измерените и граничните стойности на показателите за шум  

Човешки ресурс: - Експерт в областта на специалностите, свързани със санитарно-

хигиенните изисквания към строежите 

Технически средства: - транспортни средства, измервателни уреди, компютър, 

принтер. 

Общо времетраене на дейността: - виж т. IV 

Брой съставени документи: - 1бр. доклад за резултатите от обследване и за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169. 

ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.10. Обследване за осигуряване на енергийната ефективност - 

икономия на енергия и топлосъхраненине 

Тази дейност се състои в преглед на наличната документация - доклади за енергийна 

ефективност, издадени сертификати за енергийна ефективност(ако има); оглед на 

сградата 
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В доклада се отразяват следните основни показатели: 

• Показатели на ограждащата конструкция : 

- Действителен и референтен коефициент на топлопреминаване( W/m2K) за стени 

прозорци покрив под. 

- Данни за постигнати/прогнозни енергийни характеристики вследствие 

въведени/предвидени за въвеждане мерки за повишаване на енергийната ефективност 

на сградата - специфичен разход на енергия, нетна енергия, годишен разход на 

енергия - актуално състояние и по норми при влизане в експлоатация 

- еталонна нормативна стойност за специфичен разход на енергия, нетна енергия, 

годишен разход на енергия - по действащите към момента норми и след ЕСМ 

В конкретният случай, тъй, като няма въвеждани мерки за повишаване на 

енергийната ефективност и не са извършвани енергийни обследвания, в 

Доклада ще бъдат отразени само енергийните показатели на ограждащата 

конструкция. 

Човешки ресурс: - Експерт 4 - Инженер в областта на отоплението, вентилацията 

климатизацията 

Технически средства: - транспортни средства, измервателни уреди, компютър, 

принтер. 

Общо времетраене на дейността: - виж т. IV 

Брой съставени документи: - 1бр. доклад за резултатите от обследване и за 

установяване на техническизс .характеристики, свързани с изискванията по ч.т. 169. 

ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.11.: Обследване за Достъпна среда 

Дейността се състои в констатации за : 

• Осигурен достъп в сградата за хора с увреждания 

• Параметрите на вратите на помещенията и пространствата за общо ползване 

• Достъп до санитарно-хигиенно помещения 

• Други, съгласно Наредба 4 от 01.07.2009 г. 

В Доклада задължително се отразяват: 

- Технически показатели и параметри, чрез които са удовлетворени 

изискванията по чл. 169 ал. 2 и Наредба 4 от 01.07.2009 г. 

- Техническите мерки за удовлетворяване на съществените изисквания на чл. 

169, ал. 2 и предписания за постигане на съответствие. 

Човешки ресурс: - Експерт 1 специалност „Архи гектура"  

Технически средства: - транспортни средства, лазерна ролетка, компютър, принтер 

Общо времетраене на дейността: - включено е във времето за изпълнение за 

обследване по Дейност 4 

Брой съставени документи: - 1бр. ( Доклад за резултатите от обследване и за 

установяване па технически те характеристики, свързали с изискванията по чл. 169, 

ал. 1- 3 от ЗУТ) 

ПОДДЕЙНОСТ 4.12. Обследване и оценка съответствието с изискванията  на 

нормативните актове за намаляване на риска от бедствия 

Състои се в: 

• анализ и оценка на съответствието на сградата с нормативните документи 

касаещи мерки и правила за защита при бедствия и аварии; 

• анализ и оценка на съответствието на сградата с Наредба № 7 За системите за 

физическа защита на строежите . 

В Доклада задължително се отразяват: 

- Описание на действителните технически характеристики на сградата 

- Технически показатели и параметри, чрез които са удовлетворени 
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изискванията по чл. 169 ал. 3 

- Техническите мерки за удовлетворяване на съществените изисквания на чл. 

169, ал. 3 и предписания за недопускане на аварийни събития 

Човешки ресурс:  - Експерт 6 инженер пожарна безопасност. 

Технически средства: транспортни средства, компютър, принтер 

 Общо времетраене на дейността: - виж т. IV 

Брой съставени документи: - 1бр. доклад за резултатите от обследване и за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169. 

ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

ДЕЙНОСТ 5:  Съставяне на Доклад за резултатите от обследване и за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията но чл. 

169, ал. 1 и 3 от ЗУТ 

Извършените обследвания по съответните части се обобщават и излагат в общ 

доклад, подписан от всички експерти участвали в обследването, включително и от 

Управителя на „Институт за управление на програми и проекти“ ООД (притежаващ 

удостоверение за по чл 166, ал.2 от ЗУТ). 

Докладът за резултатите от обследването включва и техническите мерки за 

удовлетворяване на съществените изисквания към обследвания обект, както и 

предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават обитателите на 

строежа. 

Доклада за резултатите от обследване и за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ е основа за 

съставяне на Технически паспорт на съществуващ строеж 

Човешки ресурс: експертите извършили обследването, както и управителя на 

дружеството. 

Технически средства:  компютър, принтер 

Общо времетраене на дейността: - виж т. IV 

Брой съставени документи: -1 бp. (в 4 екземпляра) Доклал за резултати те от 

обследване и за установяване на техническите характеристики. свързани с 

изискванията по чл. 169. ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

1.3. Съставяне на технически паспорт и предаване 

ДЕЙНОСТ 6:Съставяне па технически паспорт на строежа 

Тази дейност ще бъде изпълнена във връзка и при спазване на изискванията на 

Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 

Въз основа на констатациите, изчисленията, проверките и предписанията от Доклад 

за резултатите от обследване и за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ ще бъде 

съставен техническият паспорт на съответната сграда. 

Техническият паспорт на строежа ще съдържа следните части: 

1. част А „Основни характеристики на строежа”; 

2. част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на 

ремонти”; 

3. част В „Указания и инструкции за безопасна експлоатация”; 

Техническият паспорт се подписва от всички експерти извършили техническото 

обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и от Управителя на „Институт за 

управление на програми и проекти“ ООД. 

Човешки ресурс: - Управител на „Институт за управление на програми и проекти” 

ООД;  Експерт1 - „Архитектура“; Експерт 2 - Строителен инженер –ПГС; Експерт 3 - 

Строителен инженер -“Електротехника; Експерт 4 Инженер в областта на 
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отоплението, вентилацията и климатизацията; Експерт 5 - Строителен инженер В и К; 

Експерт 6 Инженер Пожарна безопасност; Експерт 7 - Инженер за осъществяване на 

технически контрол по част „Конструктивна“; Експерт в областта на специалностите, 

свързани със санитарно-хигиенните изисквания към строежите. 

Технически средства: - компютър, принтер  

Общо времетраене на дейността: - виж т. IV 

Брой съставени документи: - 1бр. (в 4 екземпляра) технически паспорт. 

2. ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ЕНЕРГИЕН 

СЕРТИФИКАТ 

2.1. Подготвителни дейности 

ДЕЙНОСТ 1: Събиране на необходимата информация за обследването на 

енергийна ефективност 

Допълнителна дейност 1 - Анкетни карти 

Човешки ресурс: Експерт7 - експерт , „ОВиК“ и Експерт 8 

Технически средства: - транспортни средства  

Общо времетраене на дейността: - виж т. V 

Брой съставени документи: - 2бр. 

2.2. Провеждане на основните измервания 

2.3. Изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от 

обследването, Изготвяне на Сертификат за енергийните характеристики на 

сградата. Представяне на доклада, резюмето и сертификата за енергийните 

характеристики на Възложителя. 

Човешки ресурс: - Експерт7- експерт „ОВ и К“ и Експерт 8  

Технически средства: - транспортни средства  

Общо времетраене на дейността: - виж т. V 

Брой съставени документи: - 4 бр. 

3. ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТАТА 

След завършване на работата по договора всички материали ще бъдат официално 

входирани в Община Хасково придружени с пълен опис. 

 Архитектурно заснемане - 5 оригинала на хартиен носител и 1/един/ екземпляр 

на електронен носител в dwg формат. 

 Доклад от проведено конструктивно обследване за съответния обект/блок- 

секция - 5 оригинала на хартиен носител и 1 /един/ екземпляр на електронен 

(CD) в doc и pdf формат; 

 Доклад за резултатите от обследване и за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ - 5 

оригинала на хартиен носител и 1/един/ екземляр на електронен ностител в в 

doc, и pdf формат; 

 Технически паспорт - 5 оригинала на хартиен носител и 1 екземпляр на 

електронен (CD) в doc, dwg и pdf формат; 

 Доклад от обследване за енергийна ефективност - 5 оригинала на хартиен 

носител и 1 екземпляр на електронен носител( сканиран екземпляр), 

отговарящ на изискванията на чл. 10 от наредбата по чл. 25 от ЗЕЕ; 

 Сертификат за енергийни характеристики на обследваната сграда - 5 

оригинала на хартиен носител и 1 екземпляр на електронен носител (сканиран 

екземпляр); 

 Резюме за отразяване на резултатите от обследването за ЕЕ — 5 оригинала на 

хартиен носител и 1 екземпляр на електронен носител (сканиран екземпляр); 

 Всяка друга документация, изисквана за сградата при условията на Наредба № 

Е- РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, 
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сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради - 5 оригинала 

на хартиен носител и 1 екземпляр на електронен носител. Софтуерна 

съвместимост с Microsoft Office 2007 или еквивалентно и с AutoDesk AutoCAD 

10 или еквивалентно. 

Не по-късно от 5 дни преди изтичане на срока за предаване на извършената услуга, 

ще представим на Възложителя, Доклад за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 7) и ал. 2 от ЗУТ, 

включително и конструктивно обследване и изготвен технически паспорт. 

В случаите, че Възложителят установи неточности/пропуски/грешки или 

несъответствие с техническата спецификация и даде писмени предписания за 

поправки и допълнения , същите ще бъдат отстранени в петдневен срок. 

 Представяне на Възложителя: 

Предаването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се 

удостоверява с подписването от страните на приемо-предавателен протокол без 

забележки. 

Услугата по договора се счита за изпълнена с подписването на окончателния приемо- 

предавателен протокол между Възложител и Изпълнител. Той следва да бъде 

подписан в срока на договора. 

Човешки ресурс: - Ръководител на екипа; Експерт 1 „Архитектура“; Експерт 2 - 

Строителен инженер –ПГС; Експерт 3 - Строителен инженер „Електротехника“; 

Експерт 4 - Инженер в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията; 

Експерт 5 - Строителен инженер В и К;  Експерт 6 Инженер „Пожарна безопасност; 

Експерт 7 Инженер за осъществяване на технически контрол по част 

„Конструктивна“; Експерт в областта на специалностите, свързани със санитарно-

хнгиенните изисквания към строежите. 

Технически средства: - транспортни средства, компютър, принтер  

Общо времетраене на дейността: - 1 ден. 

Брой съставени документи: - 1 бр. приемо-предавателен протокол. 

Програмата за изпълнение на предмета на поръчката - Проучване и техническо 

обследване за установяване техническите характеристики на сградата, както и 

съставянето на технически паспорт ще се реализира съобразно изискванията на 

ЗУТ и глава трета - Обследване на съществуващи строежи от Наредба № 5 от 28 

Декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 

От заданието на Възложителя е видно, че за сградата, предмет на обществената 

поръчка, не е налична проектна документация и в тази връзка първият етап от 

дейностите е Архитектурно заснемане. 

На втори етап ще бъде извършено обследване за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, което ще 

завърши с изготвяне на Доклад. 

Въз основа на констатациите и резултатите от обследването ще бъде съставен 

Технически паспорт - трети етап- съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 5 от 28 

Декември 2006 г  

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

4.1. Допълнителна дейност 1- Встъпителна презентация 

Предлага се във времето за подписване на договора за изпълнение да се организира 

встъпителна презентация пред служителите на възложителя, отговорни за подаване 

на необходимата информация. Целта на презентацията ще бъде да запознаем 

служителите с дейностите, които предстоят да бъдат извършени от тяхна страна, 

графикът за изпълнение, експертите, които ще посетят сградите, да се разяснят още 

веднъж целите на програмата, да се раздадат информационни карти, да се разясни 
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попълването им, да се отговори на евентуално възникналите въпроси. По време на 

презентацията ще се раздадат и списъци с имената на експертите и техните 

координати за връзка. 

Презентацията ще подобри комуникацията между участниците в проекта, 

координацията и качеството на изпълнение. 

Човешки ресурс: - Ръководител на екипа. 

Технически средства: -транспортни средства, компютър, принтер, консумативи. 

Общо времетраене на дейността: - 1 ден. 

4.2. Допълнителна дейност 2 - Прецизиране на съпътстващите дейности 

Съгласно разработения график за изпълнение на дейностите по настоящата поръчка 

съпътстващите дейности са почти 15% от общото време за изпълнение на основните 

дейности по проекта. 

Предвидените допълнителни дейности са както следва: 

• Контрол по изпълнението; 

• Актуализиране на графика за изпълнение; 

• Мобилизиране на експертите и провеждане на инструктаж; 

• Инвентаризация на оборудването; 

• Организиране на командировките - превоз, спане и храна; 

Извършването на изброените допълнителни дейности би претоварило управленското 

ниво на проекта - Управител и Проектен мениджър, което налага ангажирането на 

допълнителен експерт и дефинирането на нова роля в проекта. Ролята е наименована 

„Контрол изпълнение“, а предвиденият експерт в проекта е с виеше икономическо 

образование. Контролът по изпълнение на проекта следи за стриктното спазване на 

сроковете за всяка задача, изпълнението бюджета, следи за качеството, следи за 

рискове, осъществява комуникация по вертикала. 

Човешки ресурс: - Ръководител на екипа; Експерт 1 - ..Архитектура“; Експерт 2 -  

Строителен инженер –ПГС 

Технически средства: - транспортни средства, компютър, принтер, консумативи  

Общо времетраене на дейността: -  1 ден. 

4.3. Допълнителна дейност 3 - Превенция на престъпността 

Мащабната организация и публичността на ОПРР създават изключително 

благоприятни условия за измами целящи осигуряване на достъп до сградите на 

бенефициентите. Измамите могат да бъдат осъществени като престъпникът се 

представя, че е служител на фирмата изпълнител на поръчката и така да получи 

достъп до сградата, да извърши оглед, заснемане и кражба. 

Също така съществува и риск при извършване на обир, да се предяви иск към 

фирмата изпълнител. Такива обвинения биха накърнили имиджа на фирмата и биха 

застрашили изпълнението на проекта. 

За да не допуснем подобни сценарии разработихме алгоритъм за превенция, който 

обхваща следните дейности: 

• Верифициране самоличността на експертите - изключително важно е да се 

гарантира достъп до жилищата само на истинските експерти от екипа на 

изпълнителя. За да гарантираме самоличността без да се нарушава закона за защита 

на личните данни предвиждаме няколко дейности - лично запознаване на управителя 

на етажната собственост с експертите, предоставяне на списък с имената и данните за 

контакт с всеки експерт. Така ако управителя е забравил имената и лицата на 

експертите, може да верифицира самоличността като осъществи контакт на 

предварително записаните в поименния списък данни за контакт. Едновременно с 

това, всеки експерт ще носи на видно място бадж с имената си и специалността. 

Дизайна на баджовете ще бъде представен единствено на управителя за да се 
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избегнат фалшификации. 

• Предварително определен график за заснемане - графикът за изпълнение на 

договора с Възложителя ще бъде актуализиран при получаване на възлагателните 

писма. Същия ще бъде представен на управителя на етажната собственост. Така ще 

се гарантира не само самоличността на експертите, а и точното време на посещение 

на обекта. При установяване на достъп до обекта извън посочения график или от 

хора, които не са оторизирани за това, управителя следва да се свърже с експерта по 

Контрол на изпълнението на фирмата изпълнител и ако самоличността на 

посетителите не бъде потвърдена могат да се сезират правоохранителните органи. 

• Декларации за липса на посегателства върху собствеността по време на 

заснеманията - за да се гарантира неприкостовенността на личната собственост както 

и сигурността на експертите след извършване на заснеманията във всеки апартамент, 

собственикът и експертът извършват оглед на апартамента, вещите и оборудването, с 

което разполагат експертите. При констатирани липси страните се разбират 

добросъвестно или при невъзможност се обръщат към най-близката трета страна за 

разрешаване на спора. Ако н са възникнали претенции и липси по време на 

заснемането страните подписват двустранна декларация за липса на посегателства, с 

което се гарантира, че няма извършени кражби от собственика и от експертите. 

Наличието на декларациите снема отговорността от понататъшни искове за 

претърпени вреди по време на извършване на заснеманията и от двете страни. 

• Сигурност на данните - всички данни снети при извършване на заснеманията 

се записват  в електонни файлове с различен формат. За да се гарантира сигурността 

на информацията, файловете се съхраняват на сървъра на „Институт за управление на 

програми и проекти” ООД, който е защитен от неоторизиран достъп чрез 

потребителско име и парола. Сървърът записват всички достъпи до системата и лесно 

може да се установи неоторизиран достъп. Данните за достъп до сървърите се 

записани в крайните устройства, ползвани от експертите. При констатиране на липса 

на кое да е от устройствата веднага се уведомява управитела на фирмата. Същиият 

притежава права за вграден в устройствата софтуер, който унищожава цялата 

налична в устройството информация и то става негодно за употреба. Констатирането 

на липсата на устройството, алармирането на управителя и унищожаването на 

данните може да се осъществи в рамките на 5 минути. За да се гарантират данните в 

този период, всички устройства за защитени от неправомерен достъп чрез ПИН код, 

разбиването на който е невъзможно в този времеви интервал. Унищожаването на 

конкретно устройство няма да повлияе значително работата по проекта защото 

всички данни се записват в реално време на сървърите, а самите устройства могат да 

бъдат заменени с всяко такова налично в най- близкия магазин за техника. 

Възстановяването на лицензирания софтуер и конфигурирането на новото устройство 

става автоматично след авторизация на операционната система. Загубената симкарта 

за интернет достъп се възстановява веднага от съответния мобилен оператор. 

Процесът по загуба, унищожаване и възстановяване на устройство отнема не повече 

от 5 часа, от които 2 часа трябва да са в работно време на магазините. 

Човешки ресурс: - Ръководител на екипа и Всички експерти; 

Технически средства: Компютър, принтер, консумативи  

Общо времетраене на дейността: - 1 ден. 

Брой съставени документи: - 1бр, приемо-предавателен протокол, 

III. ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА. 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Управлението на риска е част от системата за вътрешен контрол и мониторинг, която 
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ДЗЗД ЕН-ЕКСПЕРТ прилага. 

Вътрешният контрол се определя като цялостен процес, интегриран в дейността на 

фирмата, осъществяван от органите на управление, от ръководството и от 

служителите на фирмата. Неговото предназначение е да предостави разумно ниво на 

увереност по отношение постигането на поставените цели. 

Контролът е основна управленска функция на мениджъра. Доброто и ефективно 

управление изисква създаването и поддържането на съвременни системи за вътрешен 

контрол. Само адекватният и ефективен вътрешен контрол като непрекъснат процес, 

интегриран във всички дейности и процеси на фирмата, може да гарантира, че целите 

ще бъдат постигнати чрез: съответствие на законодателството, вътрешните актове и 

договорите; надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация; 

икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите; опазване на активите и 

информацията. 

2. РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИЯ 

КОНТРОЛ 

Всяко лице във ДЗЗД „ЕН експерт“ носи определена отговорност по отношение на 

вътрешния контрол. 

При изпълнение дейностите по обследване, съставяне на технически паспорт и 

енергийно обследване и енергиен паспорт, са представени в табличен вид 

отговорните за изпълнението и отговорниците по упражняване на пряк контрол. 

3. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ 

Основните компоненти на вътрешния контрол са пет - контролна среда, управление 

на риска, контролни дейности, информация и комуникация, и мониторинг.  

Представено е описание за всеки от посочените компоненти. 

4. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

„Институт за управление на програми и проекти” ООД има въведена система за 

управление на качеството и притежава сертификат по стандарт БДС EN ISO 9001: 

2008 и Застрахователни полици. 

Така въведените действащи системи за качество по „оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти, строителен надзор и инвеститорски контрол по време на 

строителството“ гарантира на Възложителя високо качество на изпълнение на 

поръчката с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на обследвания за 

установяване на техническите характеристики на строежи и изготвяне на 

технически паспорти, както и извършване на обследване за енергийна 

ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с 

нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и 

сертифициране по реда на ЗЕЕ по пет обособени позиции във връзка с 

изпълнението на проект по Оперативна програма “Региони в растеж”, 

Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Процедура 

изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-

2020-Хасково 

5. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

5.1.Общи положения 

- Методика за качествен анализ на риска 

- Оценка на значимостта на рисковете 

- Оценка на вероятността от настъпване на риска 

- Матрица на риска 

- Мерки за поемане на риск 

- Мониторинг и контрол 

- Ескалация 
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- Подобряване сигурността на изпълнение на проекта 

- Предложение на мерки за преодоляване / предотвратяване на потенциални 

рискове и тяхното управление и превенция.  

Идентифицирани са следните предпоставки (допускания) и рискове, оказващи 

влияние върху изпълнението на договора и е изготвено предложение за намаляване 

на влиянието на рисковете или ограничаването им, както следва: 

o Организационни рискове 

o Рискове по време на изпълнение на договора 

5.2. Основни групи рискове за проекта 

1) Времеви рискове 

Закъснение началото на започване на работите; 

Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 

Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта. 

2) Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 

участници в проекта 

3) Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията 

по договора от страна на Възложителя. 

4) Трудности при изпълнението на проекта/обекта, продиктувани от спецификата 

му и/или непълноти и/или неточности в проектната документация. 

5.3. Количествена оценка на риска 

За количествена оценка на риска е прието цифрово степенуване на елементите на 

риска: вероятност (В), тежест (Т) и ниво на риска (HP) 

5.4. Възможни рискове за ненавременно и некачествено изпълнение на 

договора и предложения с мерки за преодоляването им. 

Анализирани и оценени са следните рискове: 

- Административни рискове 

- Рискове, свързани със срока на изпълнение 

- Рискове, свързани с цената 

- Рискове, свързани с качеството на изпълнение 

- Рискове, свързани с нарушение на екологичните норми 

- Рискове, свързани е безопасността на работното място 

6. СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДМЕТА НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Специфичните рискове в конкретната обществена поръчка са свързани основно с 

интензивната комуникация с много хора, с различни нагласи и разбирания относно 

енергийната ефективност, различна степен на образованост и възпитание, религия и 

култура, а това са фактори които изискват умения за предразполагане и доверие, за да 

се изпълни инженерната част от дейностите по договора. 

7. МЕРКИ ЗА МИНИМИЗИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ 

IV. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

1. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

При стартиране на договора, с осигурен фирмен транспорт целият екип посещава 

обекта, като всеки експерт извършва обследвания в необходимият му обем за 

представяне на пълна и цялостна оценка на техническите характеристики, като при 

необходимост от допълнителни измервания от специализирана лаборатория, се 

осигурява присъствието и на такава на строежа. След завършване на архитектурното 

заснемане всеки експерт проверява (и ако е необходимо)коригира своя 

проектодоклад за съответствие със заснетото. 

1.1. Архитектурно заснемане, обследване за техническите 

характеристики на сградата и изготвяне на технически паспорт 



 

 

358 

ДЕЙНОСТ 1: Дейност по започване на изпълнение на дейностите но обследване за 

установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт: 

Предвиден е 1 ден за тази дейност. На практика се състои в получаване на 

възлагателното писмо. Другите действия по дейност 1 - описани в т. IV- дори да не 

бъдат приключени в рамките на този срок, не са основание за започване на 

архитектурното заснемане, т.е. тук няма риск от удължаване на срока. 

Човешки ресурс: 

- Експерт 1 - Ръководител на екипа -специалност „Архитектура" и  

инж.ПГС 

Общо времетраене на дейността: 

-  1 ден. 

ДЕЙНОСТ 2: Архитектурно заснемане: 

Човешки ресурс: 

- Експерт 1 - Ръководител на екипа -специалност „Архитектура" 

Общо времетраене на дейността: 

- 1 ден. 

ДЕЙНОСТ 3: Извършване на конструктивното обследване 

Човешки ресурс: 

- Експерт 2 - Строителен инженер -ПГС и Експерт 7 — Инженер за 

осъществяване на технически контрол  

Общо времетраене на дейността: 

- 1 ден. 

ДЕЙНОСТ 4: Техническо обследване за установяване на техническите 

характеристики, свързани е изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

В рамките на тази дейност всеки експерт ще извърши обследване -обособено като 

поддейност-за установяване на техническите характеристики в рамките на своята 

компетентност. 

Ключова дейност, определяща общата продължителност - тук се явява 

конструктивното обследване. 

Човешки ресурс: 

- Ръководи тел на екипа:  

- Експерт 1 –архитект 

- Експерт 2 Строителен инженер- ПГС 

- Експерт 3 - Строителен инженер – „Електротехника“ 

- Експерт 4 Инженер в областта на отоплението, вентилацията и 

климатизацията;  

- Експерт 5 - Строителен инженер „ В и К“ 

- Експерт 6 - инженер „Пожарна безопасност", експерт в областта на 

специалностите, свързани със санитарно-хигиенните изисквания към 

строежите; 

- Експерт 7 — Инженер за осъществяване на технически контрол по част 

„Конструктивна"; 

При необходимост за огледи и становища ще бъдат включвани и други специалисти 

(вписани в утвърдения „Списък на екипа m правоспособните физически лица”), с 

необходимата квалификация, в съответната област. 

Общо времетраене на дейността: 

- 1 ден. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.1.: Техническо обследване по част „Архитектурна“ 

Събирането на необходимата информация на терен ще се извърши в рамките на 

провеждане на архитектурното обследване. 
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Човешки ресурс: 

- Ръководител на екипа; 

- Експерт 1 —, специалност „Архитектура" 

Общо времетраене на дейността: 

-  1 ден. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.2.: Техническо обследване по част „Конструктивна“ 

Събирането на необходимата информация на терен ще се извърши в рамките на 

провеждане на конструктивното обследване. 

Необходимото време за обобщаване на информацията и изготвяне на доклад към 

Ръководителя на екипа е 3 дни 

Човешки ресурс: 

- Експерт 2 - Строителен инженер -ПГС ; 

- Експерт 7 - Инженер за осъществяване на технически контрол по част 

„Конструктивна -инженер „ПГС". 

Общо времетраене на дейността: 

-  1 ден. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.3.: Техническо обследване по част „ Ел. инсталации" 

Може да стартира най-рано на вторият ден от получаване на възлагане и е 

необходимо да приключи в срока на приключване на конструктивното обследване. 

Предвиждане: 

-Работа на терен - 3 дни 

-Обобщаване на информацията и изготвяне на доклад към Ръководителя на екипа - 3 

дни  

Човешки ресурс: 
-  Експерт 3 - Строителен инженер -"Електротехника“   

Общо времетраене на дейността: 

-  1 ден. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.4.: Техническо обследване по част ,,ОВК" 

Може да стартира най-рано на вторият ден от получаване на възлагане и е 

необходимо да приключи в срока на приключване на конструктивното обследване. 

Предвиждане: 

-Работа на терен - 3 дни 

-Обобщаване на информацията и изготвяне на доклад към Ръководителя на екипа - 3 

дни  

Човешки ресурс: 
- Експерт 4 - Инженер „ОВК“ 

Общо времетраене на дейността: 

-  1 ден 

ПОДДЕЙНОСТ 4.5. - Техническо обследване, по чист „В и К“ 

Може да стартира най-рано на вторият ден от получаване на възлагане и е 

необходимо да приключи в срока на приключване на конструктивното обследване. 

Предвижда се: 

-Работа на терен - 3 дни 

-Обобщаване на информацията и изготвяне на доклад към Ръководителя на екипа - 3 

дни 

Човешки ресурс: 

- Експерт 5 - Строителен инженер В и К“ 

Общо времетраене на дейността: 

- 1 ден 

ПОДДЕЙНОСТ4.6.: Техническо обследване по част „Пожарна безопасност“ 
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Може да стартира най-рано на вторият ден от получаване на възлагане и е 

необходимо да приключи в срока на приключване на конструктивното обследване. 

Човешки ресурс: експерт - инженер „Пожарна безопасност“. 

Общо времетраене на дейността: 1 ден. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.7. Обследване за Хигиена, опазване на здравето и околната 

среда 

Може да стартира най-рано на вторият ден от получаване на възлагане и е 

необходимо да приключи в срока на приключване на конструктивното обследване. 

Предвижда се: 

-Работа на терен - 3 дни 

-Обобщаване на информацията и изготвяне на доклад към Ръководителя на екипа - 3 

дни 

Човешки ресурс: 

- Експерт в областта на специалностите, свързани със санитарно-

хигиенните изисквания към строежите 

Общо времетраене на дейността: 

-  1 ден. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.8.: Обследване за Осигуряване безопасната експлоатация па 

строежа 

Експертите по всички специалности дават становище по тази поддейност, в доклада 

по своята част. 

Може да стартира най-рано на вторият ден от получаване на възлагане и е 

необходимо да приключи в срока на приключване на конструктивното обследване. 

Предвижда се: 

-Работа на терен - в рамките на обследване по съотв. специалност. 

-Обобщаване на информацията и включването и в доклада от Ръководителя на екипа 

– 1 ден. 

Човешки ресурс: 

- Експертите по всички специалности - всеки в своята специалност  

Общо времетраене на дейността: 
- включено е във времето за изпълнение на обследване на отделните специалисти. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.9.: Осигуряване, на защитата от шум 

Може да стартира най-рано на вторият ден от получаване на възлагане и е 

необходимо да приключи в срока на приключване на конструктивното обследване. 

Предвижда се: 

-Работа на терен - 1 ден 

-Обобщаване на информацията и изготвяне на доклад към Ръководителя на екипа - 1 

ден  

Човешки ресурс: 
- Експерт в областта на специалностите, свързани със санитарно-

хигиенните изисквания към строежите 

Общо времетраене на дейността: 

- 1 ден. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.10.: Обследване за осигуряване на енергийната ефективност  

икономия на енергия и топлосьхранение 

Може да стартира най-рано на вторият ден от получаване на възлагане и е 

необходимо да приключи в срока на приключване на конструктивното обследване. 

Предвижда се: 

-Работа на терен - 1 ден 

-Обобщаване на информацията и изготвяне на доклад към Ръководителя на екипа - 1 
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ден  

Човешки ресурс: 

- Експерт 4 - Инженер в областта на отоплението, вентилацията и 

климатизацията 

Общо времетраене на дейността: 

- 1 ден 

ПОДДЕЙНОСТ 4.11.: Обследване за Достъпна среда 

Събирането на необходимата информация на терен ще се извърши в рамките на 

провеждане на архитектурното обследване. 

Необходимото време за обобщаване на информацията и изготвяне на доклад към 

Ръководителя на екипа е в рамките на поддейност 4.1 

Човешки ресурс: 

- Експерт 1 - Ръководител на екипа – специалност „Архитектура“ 

Общо времетраене на дейността: 

- включено е във времето за изпълнение за обследване по Дейност 4.1. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.12.“Обследване и оценка съответствието с изискванията на 

нормативните актове за намаляване на риска от бедствия“ 

Човешки ресурс: 

-  Експерт 6 - инженер „Пожарна безопасност". 

Общо времетраене на дейността: 

- включено е във времето за изпълнение за обследване по Дейност 4.6. 

ДЕЙНОСТ 5: - Съставяне на Доклад за резултатите от обследване и за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл. 

169, ал. 1 и 3 от ЗУТ 

Извършените обследвания по съответните части се обобщават и излагат в общ 

доклад, подписан от всички експерти участвали в обследването, включително и от 

Управителя на „Институт за управление на програми и проекти“ ООД 

Докладът за резултатите от обследването включва и техническите мерки за 

удовлетворяване на съществените изисквания към обследвания обект, както и 

предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават обитателите на 

строежа. 

Доклада за резултатите от обследване и за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ е основа за 

съставяне на Технически паспорт на съществуващ строеж. 

Човешки ресурс: 

-  експертите извършили обследването. 

Общо времетраене на дейността: 

-  1 ден 

ДЕЙНОСТ 6: - Съставяне на технически паспорт на строежа 

Човешки ресурс: 

- експертите извършили обследването, както и Управителя на „Институт 

за управление на програми и проекти“ ООД. 

Общо времетраене на дейността: 

- 1 ден 

1.2. Енергийно обследване 

ДЕЙНОСТ 1: Подготвителен етап -дейности по енергийно обследване 

Човешки ресурс: 

-  експерти ОВ и К, част „Електрическа“ и инж. ПГС. 

Общо времетраене на дейността: 

-  1 ден 
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ДЕЙНОСТ 2: Установяване на енергийните характеристики на сградата  

Човешки ресурс: 

- експерти ОВ и К, част „Електрическа” и инж. „ПГС“. 

Общо времетраене на дейността: 

-  1 ден 

ДЕЙНОСТ 3: Извършване на прецизни предварителни изчисления, посредством 

разработен собствен софтуер, преди въвеждане на необходимите данни в ЕАВ 1.0 

Човешки ресурс: 

-  експерти ОВ и К, част „Електрическа“ и инж. ПГС 

Общо времетраене на дейността: 

- 1 ден 

ДЕИНОС'Т 4: Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност 

Човешки ресурс: 

- експерта ОВ и К, част „Електрическа“ и инж. ПГС. 

Общо времетраене на дейността: 

-  1 ден 

ДЕЙНОСТ 5: Изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от 

обследването. Изготвяне на Сертификат за енергийните характеристики на сградата 

Човешки ресурс: 

-  експерти ОВК  

Общо времетраене на дейността: 

- 1 ден 

1.3.Предаване на работата 

След завършване на работата по договора всички материали ще бъдат официално 

входирани в Информационен център към Община Хасково придружени с пълен опис 

за всяка одобрена сграда. 

Технологичното време за преглед и одобрение от страна на Възложителя е 5 дни. 

Човешки ресурс: 

- Ръководител на екипа  

Общо времетраене на дейността: 

- 1 ден 

2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ И ВРЕМЕВИ РЕСУРСИ 

Разпределение по време – представено в табличен вид с посочване на вид 

дейност, период в часове и брой специалисти. 

Представен е и линеен график с посочване на вид дейност, период в часове и брой 

специалисти. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

Участникът е представил дейностите по изпълнение на поръчката в тяхната 

последователност, като за всяка дейност са описани и предвижданите етапи за 

изпълнението и.  

Представено е в табличен вид разпределение на човешките ресурси по време /стр. 

101-102/, като за всяка дейност е посочена продължителност и брой на ангажираните 

експерти, ресурсната обезпеченост е представена и в план-графика, както и в раздел 

ІІІ – „Вътрешен контрол и организация на работата. Управление на риска“, като в 

табличен вид са представени видовете дейности, експерта ангажиран с изпълнението 
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и и лицето, упражняващо контрол. Налице са обаче съществени противоречия между 

тях по отношение на времетраенето на посочените дейности и броя на лицата, 

ангажирани с изпълнението на съответната дейност, например: - за „Дейностите по 

започване на изпълнение на дейностите по обследване за установяване на технически 

характеристики и изготвяне на технически паспорт” в таблицата е предвиден период 

за изпълнение 24 ч и 2-ма експерти, в план-графика срокът за изпълнение е 3 ч. и 

двама специалисти, в таблицата, в която са посочени ролите и отговорностите, са 

описани отговорности на 4 лица /3-ма експерти и 1 лице упражняващо контрол/, а в 

раздел ІІ – План за реализация” за дейността са посочени 3-ма експерти.  

За дейност „Архитектурно заснемане“ в таблицата е предвиден период за изпълнение 

24 ч и 1 експерт, а в план-графика срока за изпълнение е 9 ч. /периода от 4-ти до 12-

ти час/ и един специалист, в раздел ІІ – План за реализация” за дейността са посочени 

2-ма експерти, а в таблицата, в която са посочени ролите и отговорностите са 

описани отговорности на 2 лица /1 експерт и 1 лице упражняващо контрол/.  

За дейност „Съставяне на технически паспорт на строежа“, в таблицата е предвиден 

период за изпълнение 24 ч и 9 експерта, в план-графика са посочени 9 лица и около 

19 часа, дейността ще се изпълнява с прекъсвания в периода от 6-ти до 24 час, а в 

таблицата, в която са посочени ролите и отговорностите са описани отговорности на 

5 лица /4 експерти и 1 лице упражняващо контрол/. 

Налице са подобни несъответствия по отношение и на други дейности, като освен 

това, са предвидени допълнителни дейности, които не са отразени изобщо в план-

графика, а именно:  

- Допълнителна дейност 1- Встъпителна презентация - с Общо времетраене 

на дейността: - 1 ден. 

- Допълнителна дейност 2 - Прецизиране на съпътстващите дейности. 
Участникът сочи, че съпътстващите дейности са почти 15% от общото време 

за изпълнение на основните дейности по проекта, а предвидените 

допълнителни дейности са както следва: 

• Контрол по изпълнението; 

• Актуализиране на графика за изпълнение; 

• Мобилизиране на експертите и провеждане на инструктаж; 

• Инвентаризация на оборудването; 

• Организиране на командировките - превоз, спане и храна; 

Общо времетраене на дейността: -  1 ден. 

- Допълнителна дейност 3 - Превенция на престъпността 

- Общо времетраене на дейността: - 1 ден. 

Така предвидените от участника допълнителни дейности, вероятно биха допринесли 

за качествено изпълнение на поръчката, но е невъзможно същата да бъде изпълнена в 

рамките на оферирания срок, тъй като за изпълнение на предвидените дейности са 

необходими минимум 3 дни, а оферирания срок за изпълнение за всяка дейност е 1 

ден.   

Съгласно документацията - организацията за изпълнение и план-графикът следва да 

обосновават предложените срокове за изпълнение на отделните дейности в обхвата 

на поръчката съгласно клаузите на проекта на договор. Оферираните от участниците 

срокове за изпълнение на отделните дейности, подлежат на оценяване съгласно 

одобрената методика за оценка и организацията за изпълнение на всички задачи 

следва да е в рамките на оферираните срокове. Предвидените от участника 

допълнителни  дейности освен, че не са включени в план-графика, с което 

противоречат на документацията за участие, те поставят в по-неблагоприятно 

положение всички останали участници, които са изготвили коректно предложенията 
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си и са включили необходимите подготвителни и допълнителни дейности в рамките 

на оферирания срок за всяка дейност. Изнасянето на един етап от изпълнението извън 

оферираните срокове дава възможност на участника да оферира по-кратки срокове и 

съответно да получи по-високи оценки по тези показатели за оценка.  

Освен, че са налице съществени противоречия между отделните части на 

предложената организация и план-графика, то от  т. ІV. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, т. 1 ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ, към която участникът препраща в 

предходните раздели е видно, че организацията не отговаря на изискванията на 

възложителя по отношение на последователността на изпълнение и на оферираните 

от участника срокове, предвид следното: 

-Възложителя ясно е разписал последователността на изпълнение на дейностите:  

Дейност 1: Извършване на архитектурни заснемания; Дейност 2: Изготвяне на 

обследвания за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в 

съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност. Дейност 3: 

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани 

с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на технически паспорти 

съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ. Започването на изпълнението на всяка дейност е 

обусловено от приемането на изпълнението на предходната.  

Според предвижданата от участника организация и последователност за изпълнение, 

първо ще се изпълнят дейност 1 и дейност 3, за изпълнението на които са оферирани 

срокове от по 1 ден, но от описанието на поддейностите, включени в тях е видно, че 

това е невъзможно.   

Предложената последователност е следната: - Архитектурно заснемане, обследване 

за техническите характеристики на сградата и изготвяне на технически 

паспорт, включваща: 

ДЕЙНОСТ 1: Дейност по започване на изпълнение на дейностите по обследване за 

установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт, с 

продължителност – 1 ден, според план-графика е 3 часа. 

ДЕЙНОСТ 2: Архитектурно заснемане, с продължителност – 1 ден, според план-

графика е 3 часа. 

ДЕЙНОСТ 3: Извършване на конструктивното обследване, с продължителност – 1 

ден, според план-графика е 9 часа. 

ДЕЙНОСТ 4: Техническо обследване за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ с 

продължителност – 1 ден, според план-графика е 17 часа, включващо следните 

поддейности: 

ПОДДЕЙНОСТ 4.1.: Техническо обследване по част „Архитектурна“ с 

продължителност – 1 ден 

ПОДДЕЙНОСТ 4.2.: Техническо обследване по част „Конструктивна“ с посочено 

необходимо време за обобщаване на информацията и изготвяне на доклад към 

Ръководителя на екипа  – 3 дни, а според графика са около 16 часа – в периода от 

5-ти до 20-ти час с прекъсвания. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.3.: Техническо обследване по част „ Ел. инсталации" 

Може да стартира най-рано на вторият ден от получаване на възлагане и е 

необходимо да приключи в срока на приключване на конструктивното обследване, 

което е с продължителност – 1 ден, а според план-графика е 9 часа, а за дейността 

се предвижда срок: 

-Работа на терен - 3 дни 

-Обобщаване на информацията и изготвяне на доклад към Ръководителя на екипа - 3 
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дни. 

 Въпреки, че са посочени като необходими минимум 6 дни, то накрая е посочено 

Общо времетраене – 1 ден, а според графика са около 16 часа – в периода от 5-ти до 

20-ти час с прекъсвания. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.4.: Техническо обследване по част ,,ОВК" 

Може да стартира най-рано на вторият ден от получаване на възлагане и е 

необходимо да приключи в срока на приключване на конструктивното обследване, 

което е с продължителност – 1 ден, а според план-графика е 9 часа, то за дейността 

се предвижда срок: 

-Работа на терен - 3 дни 

-Обобщаване на информацията и изготвяне на доклад към Ръководителя на екипа - 3 

дни. 

 Въпреки, че са посочени като необходими минимум 6 дни, то накрая е посочено 

Общо времетраене – 1 ден, а според графика са около 16 часа – в периода от 5-ти до 

20-ти час с прекъсвания. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.5. - Техническо обследване, по чист „В и К“ 

Може да стартира най-рано на вторият ден от получаване на възлагане и е 

необходимо да приключи в срока на приключване на конструктивното обследване, 

което е с продължителност – 1 ден, а според план-графика е 9 часа, то за дейността 

се предвижда срок: 

-Работа на терен - 3 дни 

-Обобщаване на информацията и изготвяне на доклад към Ръководителя на екипа - 3 

дни. 

 Въпреки, че са посочени като необходими минимум 6 дни, то накрая е посочено 

Общо времетраене – 1 ден, а според графика са около 16 часа – в периода от 5-ти до 

20-ти час с прекъсвания. 

ПОДДЕЙНОСТ4.6.: Техническо обследване по част „Пожарна безопасност“ 

Може да стартира най-рано на вторият ден от получаване на възлагане. 

Общо времетраене – 1 ден. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.7. Обследване за Хигиена, опазване на здравето и околната 

среда 

Може да стартира най-рано на вторият ден от получаване на възлагане и е 

необходимо да приключи в срока на приключване на конструктивното обследване, 

което е с продължителност – 1 ден, а според план-графика е 9 часа, то за дейността 

се предвижда срок: 

-Работа на терен - 3 дни 

-Обобщаване на информацията и изготвяне на доклад към Ръководителя на екипа - 3 

дни. 

 Въпреки, че са посочени като необходими минимум 6 дни, то накрая е посочено 

Общо времетраене – 1 ден, а според графика са около 16 часа – в периода от 5-ти до 

20-ти час с прекъсвания. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.8.: Обследване за Осигуряване безопасната експлоатация па 

строежа 

Експертите по всички специалности дават становище по тази поддейност, в доклада 

по своята част. 

Може да стартира най-рано на вторият ден от получаване на възлагане и е 

необходимо да приключи в срока на приключване на конструктивното обследване, 

което е с продължителност – 1 ден, а според план-графика е 9 часа, то за дейността 

се предвижда срок: 

-Работа на терен - в рамките на обследване по съотв. специалност, /които са по 3 
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дни./ 

-Обобщаване на информацията и включването и в доклада от Ръководителя на екипа 

– 1 ден. 

Човешки ресурс: - Експертите по всички специалности - всеки в своята 

специалност, а според план-графика при изпълнение на дейността участва 1 

специалист, а времето за изпълнение е около 16 часа – в периода от 5-ти до 20-ти час 

с прекъсвания. 

Подобни несъответствия са налице и в останалите поддейности. 

ПОДДЕЙНОСТ 4.9.: Осигуряване, на защитата от шум 

ПОДДЕЙНОСТ 4.10.: Обследване за осигуряване на енергийната ефективност  

икономия на енергия и топлосьхранение 

ПОДДЕЙНОСТ 4.11.: Обследване за Достъпна среда 

ПОДДЕЙНОСТ 4.12.“Обследване и оценка съответствието с изискванията на 

нормативните актове за намаляване на риска от бедствия“ 

ДЕЙНОСТ 5: - Съставяне на Доклад за резултатите от обследване и за установяване 

на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от 

ЗУТ. ДЕЙНОСТ 6: - Съставяне на технически паспорт на строежа.  

Следващият етап предвиден за изпълнение от участника е извършване на 

Енергийно обследване, след което ще се изпълни Предаване на работата. 

Предвижданата от участника организация за изпълнение изключва възможността да 

се спази изискването на възложителя за последователност на изпълнение на 

дейностите, тъй като първо ще се изпълни дейност 1 и 3, после дейност 2, а 

предаването на документацията за одобрение от възложителя е предвидено да се 

изпълни накрая едновременно за всички дейности. 

По отношение на предаването е предвидено, че не по-късно от 5 дни преди изтичане 

на срока за предаване на извършената услуга, ще се представи на Възложителя, 

Доклад за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по 

чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 7) и ал. 2 от ЗУТ, включително и конструктивно обследване и 

изготвен технически паспорт. Като се вземе предвид факта, че оферирания срок за 

изпълнение е 1 ден, то предвиждането за 5 дни преди изтичането му крайния продукт 

да е готов  е невъзможно да бъде изпълнено. 

Отделно от това налице са и други несъответствия с изискванията на възложителя, 

като в предложението се съдържат предвиждания, които са противоречиви и/или 

неотносими към настоящата поръчка като например: 

- Участникът предвижда да предаде резултатите от дейност 1 на Възложителя в 

5 (пет) оригинални екземпляра на хартиен носител и 1 (един) на електронен 

носител - CD/DVD в CAD и PDF формат, а изискването на Възложителя, 

съгласно техническото задание е на хартиен носител – в папки или класьори, в 

5 /пет/ оригинални екземпляра и на електронен носител /CD/ - 2 /два/ броя, 

софтуерна съвместимост Microsoft Office 2007, Auto Desk AutoCAD 10 или 

еквивалентно. Предвижданията за броя екземпляри, които ще се предадат на 

възложителя са различни в различните части на описанието, например в т. ІІ 

План за реализация, участникът  при описанието на всяка дейност сочи, че ще 

състави съответния документ в 4 екземпляра, а накрая в точката Предаване 

на работата за всички тези дейности вече е посочено, че същите документи 

ще се предадат в 5 оригинални екземпляра на хартиен и 1 магнитен 

носител. 

- Участникът сочи, че дейностите по започване на изпълнението са 

свързани с получаване на възлагателното писмо (Приложение 20) от страна на 

Възложителя, за всяка отделна сграда явяваща се обект по настоящата поръчка 
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съдържащо: - административен адрес и идентификатор. Това предвиждане е 

неприложимо, тъй като в документацията са разписани и сградите и сроковете 

за започване изпълнението на услугата.   

- Многократно като възложител се сочи Община Хасково. 

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  

да  отговаря  на  предварително  обявените  условия,  както  и  че  не  е изпълнил  

задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  обявените  

от възложителя  условия. При  констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността за допускане на офертата, тъй като тя не 

съдържа в себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 

 

 

 

 

3.2. 

 

ДЗЗД „ПЛЕЯДЕС-ЕФЕКТИВА” 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложениe, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, съдържащо 

предвижданията на участника за предложената система за организацията и 

ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на 

работите, предмет на обществената поръчка, Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец 3, Декларация за срока 

на валидност на офертата, изготвена съгласно Oбразец 4 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена 

съгласно Образец 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 
 Срок за извършване на архитектурните заснемания на многофамилните жилищни 

сгради в обхвата на обособената позиция: 3 /словом три/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в обхвата на 

обособената позиция: 3 /словом три/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на техническите паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ на 

многофамилните жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 2 /словом 

два/ календарни дни. 

Кратко описание на предвижданията на участника за предложената система за 

организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в 



 

 

368 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка: 

І. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА  

1.1 ФИЛОСОФИЯ  

1.2 ЦЕЛИ и ЕКИП  

1.3 КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1.Предмет на поръчката 

2.ИНФОРМАЦИЯ ЗА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЮНИ СГРАДИ 

ВКЛЮЧЕНОИ В ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

- Цел на поръчката 

- Обхват на поръчката 

3.Изисквания за изпълнение на поръчката 

1.1 Общи изисквания 

- Свързани програми. Източник на финансиране 

- Допустими сгради за енергийно обновяване 

- Допустимите дейности за финансиране 

- Допустими разходи по сградата 

- Недопустими разходи по сградата 

- Общи строително-технически норми и правила 

Описание и изисквания за дейностите 

 ДЕЙНОСТ 1: ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЗАСНЕМАНИЯ. 

Архитектурното заснемане на сградите и изработването на документацията има за 

цел установяване на точните геометрични характеристики на сградите и актуалното 

състояние на външните ограждащи елементи.Чрез него ще се постигне пълна 

информация за основните обемно-планировъчни и функционални показатели на 

съответната сграда - застроени площи и обеми, височина на етажите, брой на 

етажите, надстроявания, пристройки и корекции на застроените площи и обеми, 

включително остъклявания на тераси. 

 В документацията да бъдат отразени: 

 Всички видове дограми, разположени по външните ограждащи елементи -

прозорци и врати /дървени, алуминиеви, метални, PVC/; 

 Участъците с положена от собствениците топлоизолация, описана по вид и 

дебелина. 

 ДЕЙНОСТ 2: ДЕТАЙЛНИ ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ 

 Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна 

ефективност. В рамките на тази дейност трябва да се извърши обследване за 

енергийна ефективност на сградите и да се предпишат необходимите мерки за 

постигане на нормативните стандарти за енергийна ефективност. Обследването за 

енергийна ефективност в обхвата на настоящата обществена поръчка следва да се 

извърши по реда, правилата и процедурите, регламентирани от законодателството в 

Република България - ЗЕЕ и подзаконовите нормативни актове за неговото 
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прилагане. С обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация се 

установява нивото на потребление на енергия, определят се специфичните 

възможности за намаляването му и се препоръчват мерки за повишаване на 

енергийната ефективност. Сертификатът за енергийни характеристики на сгради в 

експлоатация удостоверява енергийните характеристики на сградите в 

експлоатация, актуалното потребление на енергия и съответствието му със скалата 

на класовете на енергопотребление. Оценката на енергийните спестявания има за 

цел доказване на енергийни спестявания вследствие изпълнение на отделна мярка 

или на група мерки за повишаване на енергийната ефективност. Обследването за 

енергийна ефективност на сгради в експлоатация, в зависимост от конкретното 

състояние на ограждащите елементи и системите за осигуряване на микроклимат, 

има за предмет: 

o Идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи - пълен 

опис на ограждащите елементи на сградите, схеми на всички видове стени, тавани и 

подове, състояние и вид на дограми, външни стени, подове и тавани, описание и 

сравнение с нормативните коефициенти към момента на въвеждане в действие на 

сградата, подобряване или влошаване през изминалите години, в които сградата е 

експлоатирана; 

o Описание и идентифициране на системите за осигуряване на микроклимата - 

отоплителни системи, котелно и нафтово стопанство; състояние на климатични 

системи (ако има такива); състояние на осветителните инсталации - типове 

осветители, мощност, изправност и едновременност на работа.; състояние на 

водопроводната инсталация и инсталацията за битово горещо водоснабдяване; 

o Измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и 

определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия; 

o Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност за 

ограждащите елементи на сградата - подмяна на дограма, топлинно изолиране на 

външни стени, подове и тавани; 

o Технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната 

ефективност и на съотношението "разходи - ползи"; 

o Подмяна на осветителните тела (забележката наша* в общите части), с такива 

с ниска консумация на енергия, и снабдяването им е индикатор за движение; 

препоръки за подмяна на съоръженията, консумиращи най-много енергия с 

енергоефективни; подобряване на ретуширането на помпи и вентилатори и 

предвиждане на честотно регулиране; 

o Оценка на спестените емисии С02 в резултат на прилагането на мерки за 

повишаване на енергийната ефективност; 

o Анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми 

източници за доказване на техническа възможност и икономическа 

целесъобразност; анализът на възможностите за използване на енергия от 

възобновяеми източници е част от оценката на показателите за годишен разход на 

енергия в сградата. 

 Обследването за енергийна ефективност, включва следните основни етапи и 

дейности: 
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o Подготвителен етап, който следва да включва следните дейности: 

а) оглед на сградата; 

б)събиране и обработка на първична информация за функционирането на сградата и 

разходите за енергия за представителен предходен период от време, както и проверка 

за изпълнение на възможностите, предвидени в чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ; 

 Етап на установяване на енергийните характеристики на сградата, който 

следва да включва следните дейности: 

а) анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението; 

б) изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата 

линия на енергопотребление; 

в) огледи и измервания за събиране на подробна информация за 

енергопреобразуващите процеси и системи; 

г) обработване и детайлизиран анализ на данните; 

д) анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението; 

е) определяне на енергийните характеристики на сградата и потенциала за 

тяхното подобряване; 

o ОТНОСНО АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО - Когато надморската височина на 

дадено населено място е по - голяма от 500 м., годишният разход на енергия се 

пресмята по данните за съответната климатична зона, към която принадлежи 

населеното място, и се умножава с отношението на денградусите за населеното 

място (съгласно табл. 1 към Приложение 2 на чл. 4 ал. 7 от Наредба 7 за 

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради) и денградусите за зоната. В този 

случай отоплителните денградуси за гр. Смолян са 3600, а за зоната 2900, т.е. 

съотношението е равно на 1,24. 

 Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, 

който включва следните дейности: 

а) изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

б) остойностяване на мерките, включително и задължителните строително- 

монтажни работи, съпътстващи съответната енергоспестяваща мярка, определяне на 

годишния размер на енергоспестяването, подреждане на мерките по показател "срок 

на откупуване"; 

в) формиране на пакети от мерки, определяне на годишния размер на 

енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки и технико- 

икономическа оценка на пакетите от мерки; 

г) анализ и оценка на количеството спестени емисии С02 в резултат на 

разработените 

мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

 Заключителен етап, който включва следните дейности: 

а) изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването; 

б) представяне на доклада и резюмето на общината/СС на сградата. Резултатите 

от обследването за енергийна ефективност се отразяват в доклад и резюме.  

 Докладът съдържа: 

o подробно описание на сградата, вкл. режими на обитаване, конструкция и 

енергоснабдяване; 
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o анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи конструкции и 

елементи; 

o анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за производство, 

пренос, разпределение и потребление на енергия; 

o енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление за 

основните енергоносители; 

o сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с референтните; 

o оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода за енергия; 

o подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за повишаване 

на енергийната ефективност; 

o анализ и оценка на годишното количество спестени емисии С02 в резултат 

на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

информация за собственика, собствеността. 

в)представяне на попълнено Приложение № ЕО 1 /образец/, в което приложение се 

описват предвидените видовете работи - задължителни и съпътстващи. 

В зависимост от предвидените мерки за съответната сграда, в Приложение № ЕО 1 

може да се допълват или премахват редове и да се променят наименования на 

видовете СМР. 

Резюмето съдържа кратка информация относно: адреса на сградата; 

идентификацията на изпълнителя; кратко описание на сградата; обща информация за 

енергопотреблението; базовата линия на енергопотреблението и специфичния разход 

на енергия на сградата; класа на енергопотребление на сградата; предлаганите мерки 

за повишаване на енергийната ефективност; информация за собственика, 

собствеността.Резюмето се изготвя по образец - Приложение № 2 от Наредба № Е-

РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и 

оценка на енергийните спестявания на сгради. Изпълнителят следва да съблюдава 

изискванията на всички действащи нормативни актове. Обследването за енергийна 

ефективност предписва необходимите енергоспестяващи мерки за постигане на 

съответствие с изискванията за енергийна ефективност съгласно разпоредбите на 

раздел II „Обследване и сертифициране на сгради” от ЗЕЕ и при условията и по реда, 

определен от Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. В 

съответствие с изискванията на тази наредба докладът за енергийното обследване 

трябва да представи формирани алтернативни пакети от мерки със съответстваща 

технико-икономическа и екологична оценка.  По мярката ще се финансира 

икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с 

който се постига минимум клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба 

№ 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. 

 ДЕЙНОСТ 3: ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА. 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОБХВАТ. 

 Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 

удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5 и ал. 2 от ЗУТ ще се 

изпълнява в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 
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от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 

 Обследването ще послужи за: 

а) установяване на конструктивната устойчивост на сградата; 

б) даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация 

съобразно допустимите за финансиране дейности; 

в) изготвяне на технически паспорт на съответната сграда; 

г) даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други 

ремонтни дейности, необходими за правилното функциониране на сградата. 

 Техническият паспорт на съществуваща жилищна сграда се извършва след 

проведено обследване за установяване на техническите й характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и включва: 

o съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) 

стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. тези, 

свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, в т. ч. оценка за 

сеизмичната осигуреност на строежа; 

o установяване на действителните технически характеристики на строежа по 

разделите на част А от техническия паспорт; 

o анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на 

съответствието им с нормативните стойности, определени в т. 2.1.1; 

o разработване на мерки; 

o съставяне на доклад за резултатите от обследването. 

Минималната информация, която е необходима за оценката на сеизмичната 

осигуреност на строежа, е дадена в приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-2 от 27 

януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. 

Обследването на строежите се извършва от консултант, получил удостоверение от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на Наредбата по 

чл.166, ал.2 от ЗУТ, или от проектанти от различни специалности с пълна 

проектантска правоспособност, като в състава им се включват физически лица, 

упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“. Проектантът, съответно 

консултантът, е компетентен да реши дали предложените енергоспестяващи мерки от 

енергийното обследване попадат в обхвата на дефинициите на реконструкция, 

модернизация, основно обновяване или основен ремонт, за които е необходимо 

разрешение за строеж, съответно разрешение или удостоверение за въвеждане в 

експлоатация, в зависимост от категорията на строежа съгласно чл. 137 от ЗУТ. 

 Съдържание и предаване на разработките:  

 Дейност 1: За всяка сграда от обособената позиция да се представи 

документация: 

o на хартиен носител - в папки или класьори, в 5 /пет/ оригинални екземпляра 

o на електронен носител /CD/ - 2 /два/ броя, софтуерна съвместимост Microsoft 

Office 2007, Auto Desk AutoCAD 10 или еквивалентно • Документацията да съдържа: 

□ ситуация М: 1:500 

o разпределения М: 1:50 

o план на покрива М: 1:50 

o вертикални разрези М: 1:50 
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o фасади М: 1:100 

 Дейност 2: За всяка сграда от обособената позиция да се представят 

резултатите от енергийното обследване: 

 на хартиен носител - в папки, 3 /три/ оригинала на хартиен носител и 2 /два/ 

екземпляра на електронен носител CD 

 Доклад от обследване за енергийна ефективност, вкл. Приложение № ЕО 1 

o Сертификат 

o Резюме 

o екларация за липса на обстоятелства по чл. 43 ал. 4 и 6 от ЗЕЕ 

 Дейност 3: За всяка сграда от обособената позиция да се представят 

резултатите от техническото обследване: 

o на хартиен носител - в папки, 3 /три/ оригинала на хартиен носител и 2 /два/ 

екземпляра на електронен носител CD 

o Технически паспорт 

o Доклад за техническо обследване на сградата 

o риложения към Доклада за техническо обследване /при необходимост/ 

 Корекции по документите предадени на Възложителя 

В случаите, когато Възложителят установи, че представеният краен продукт по 

дейности не отговаря на изискванията на техническата спецификация и/или има 

неточности/пропуски/грешки, дава писмени предписания за корекции и допълнения, 

които Ние следва да извършим в срок от 5 /пет/ работни дни. 

 Място на изпълнение и на дейностите от предмета на поръчкатаГр. Смолян на 

адреси (1, п, 4.) и изнесен офис на изпълнителя в гр. Смолян гр. Смолян, бул. 

България № 41, блок 22; гр. Смолян, кв. Устово, ул. Тракия № 35, блок ’’китка”; гр. 

Смолян, жк Нов център, ул. Дичо Петров № 14, блок 50; гр. Смолян, бул. България № 

27, жилищен блок „ДАП“ Офисите на участника в гр. София. 

 Срок за извършване на архитектурните заснемания на многофамилните 

жилищни сгради: 

 3 дни /три/ календарни дни. 

 Срокът за изпълнение на дейността е обусловен от подписването на  

 Договора, като започва да тече от датата на сключването му; 

 Срок за изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и предписване 

на енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност на много фамилните жилищни сгради: 

 3 дни /три/ календарни дни. 

 Срокът за изпълнение на дейността е обусловен от изпълнението на 

предходната дейност по извършване на архитектурните заснемания, като започва да 

тече от датата подписване на приемо-предавателния протокол съгласно чл.20, ал.2 от 

Договора за приемане на изпълнението на извършените архитектурни заснемания; 

 Срок за изготвяне на обследванията за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от Закона за 

устройство на територията, и съставяне на техническите паспорти съгласно чл.176б, 

ал.2 от Закона за устройство на територията на многофамилните жилищни сгради: 

 2/два/ календарни дни. 
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 Срокът за изпълнение на дейността е обусловен от изпълнението на 

предходната дейност по изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и 

предписване на енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните 

изисквания за енергийна ефективност, като започва да тече от датата подписване на 

приемо-предавателния протокол за приемане на изпълнението на изготвените 

обследвания за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващите мерки 

в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност. 

 Очаквани резултати от изпълнението на предмета на поръчката 

 Изготвени, одобрени и приети: 

 Архитектурно заснемане на сградите; 

  Конструктивно обследване за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5] и ал. 2 от ЗУТ, обследвания за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, 

ал.1, т.1-3 от Закона за устройство на територията, и съставяне на техническите 

паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от Закона за устройство на територията и изготвен 

технически паспорт на сградите; 

  Доклад от обследване за енергийна ефективност за всяка от обследваните 

сгради, отговарящ на изискванията на чл. 10 от наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ. Мерките 

за повишаване на енергийната ефективност в сградите, за които са предписани 

следва да са съобразени с предназначението на сградата, обект на интервенция; 

 Сертификат за енергийните характеристики на всяка от обследваните 

сградите; 

 Резюме за отразяване на резултатите от обследването за енергийна 

ефективност; 

  Останалите необходими документи, изисквани за всяка от обследваните 

сгради при условията на Наредба № Е-РД-04-1/ 22.01.2016 г. за обследване за 

енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на 

сгради (съгласно чл. 48 ЗЕЕ]. 

 Организация на работата 

 Организационна структура. Изградената организационна структура е 

създадена конкретно за настоящата обществена поръчка, за да покрие специфичните 

изисквания на Възложителя относно качеството и сроковете за изпълнение на 

основните дейности. Структурата е оптимизирана за работа с вътрешно-фирмените 

системи за управление на проекти и интегрирания софтуер за заснемане, проектиране 

и енергиен анализ на сгради. Участника е представил в йерархичната структура 

органиграма. 

 Система за организацията и ефективното управление на човешките ресурси 

при изпълнение на поръчката. 

o Екип по изпълнение на дейностите. Съгласно действащото законодателство и 

нормативната уредба изготвянето на технически паспорт за съществуваща сграда се 

извършва от проектанти с пълна проектантска правоспособност, които са 

компетентни да извършват установяване на техническите характеристики, свързани е 

изисквания по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5] и ал. 2 от ЗУТ. Изготвянето на архитектурното 
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заснемане на сградите и изработването на документацията има за цел установяване 

на точните геометрични характеристики на сградите и актуалното състояние на 

външните ограждащи елементи. Чрез него ще се постигне пълна информация за 

основните обемно-планировъчни и функционални показатели на съответната сграда - 

застроени площи и обеми, височина на етажите, брой на етажите, надстроявания, 

пристройки и корекции на застроените площи и обеми, включително остъклявания на 

тераси и положена топлоизолация от собствениците. Необходимите проектни части 

при изготвяне на техническият паспорт и техническото обследване, са дефинирани в 

изискванията на Възложителя по настоящата обществена поръчка и наредба №5 за 

техническите паспорти на строежите. По всяка проектна част е определен 

компетентен проектант е пълна проектантска правоспособност релевантна на частта 

от техническия паспорт, за която е ангажиран. 

Освен проектантите, към екипа за съставяне на техническите паспорти, е ангажиран и 

лице по чл. 142 ал. 10 от ЗУТ (технически контрол по част конструктивна). Той 

отговаря за качеството на конструктивните обследвания съгласно действащото 

законодателство. 

Съгласно приложения план-график за изпълнение на дейностите по договора 

(Приложение №1) и йерархичната организация са идентифицирани следните роли в 

проекта: 

Списък на Екипа по управление и ангажираните проектанти с пълна проектантска 

правоспособност: Управител, Проектен Мениджър, ;Контрол -изпълнение, Проектант 

АРХ ,Проектант КСТ, Проектант ОВК, Проектант ВиК, Проектант ЕЛ, Проектант ПБ 

и КТК. 

Обследването за енергийна ефективност се извършва от лицензирана за дейността 

фирма. В конкретния случай изпълнител е лиценз в АУЕР е фирма Ефектива ЕООД. 

Отговорните за обследването експерти са високо квалифицирани експерти, 

преминали курс на обучение за обследване за енергийна ефективност, притежаващи 

съответните сертификати и лицензиран софтуер. Съгласно разработения алгоритъм 

на работа, отразен в план-графика за изпълнение на договора са необходими 3 бр. 

експерти разпределени както следва: Експерт EE – КСТ- Борис Кутлов, Експерт EE – 

ОВК- Ивайло Стефанов, Експерт EE – ЕЛ - Александра Георгиева. 

Участникът декларира, че има готовност при установяване на непредвидени задачи 

и/или забавяне на изпълнението по вина на трета страна, да привлече допълнителни 

експерти по специалности с цел подпомагане основният екип от експерти и за 

завършване и предаване на работата в срока за изпълнение на дейностите посочен от 

нас. 

 Екип по осигуряване на качеството и управление на рисковете. 

Освен конкретните задачи по основните дейности за постигане целите на настоящата 

обществена поръчка е необходимо крайния продукт да бъде изготвен с максимално 

качество в определените в договора срокове. Следователно дейностите следва да се 

изпълняват съгласувано, качествено и в срок. За да се постигнат тези изисквания 

предвиждаме 3 нива на контрол на изпълнението: 

 Длъжност Контрол по изпълнението - следи за спазването на работния график, 

появата на рискове, контролира качеството на завършените задачи, докладва 
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своевременно на горните нива на контрол, извършва допълнителни дейности 

свързани с качественото изпълнение на задачите; 

 Длъжност Проектен мениджър - разпределя задачите, контролира качеството 

на завършените задачи, следи изпълнението на бюджета, осъществява 

комуникацията между Възложителя и Изпълнителя, управлява рисковете, взема 

текущи управленски решения и докладва изпълнението на горното ниво; 

  Длъжност Представляващ - осъществява непрекъснат контрол по 

изпълнението, взима управленски решения, одобрява разходите по проекта, възлага 

допълнителни задачи, осъществява комуникация с Възложителя, съгласува и предава 

изготвената документация. 

 Разпределение на задачите и отговорностите между експертите, подробен план 

график за изпълнение на дейностите.Дейностите по проекта условно се разделят на 

етапи, както следва: 

 Дейност 1 

1. Подготвителен етап; 

2. Архитектурно заснемане и разчертаване; 

3. Заключителен етап. 

Дейност 2 

1. Подготвителен етап; 

2. Етап на установяване на енергийните характеристики на сградата; 

3. Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

4. Заключителен етап. 

 Дейност 3 

1. Подготвителен етап; 

2. Етап на установяване на техническите характеристики на сградата и 

разработване на доклад за техническите характеристики на сградата; 

3. Етап изработка на техническия паспорт; 

4. Заключителен етап. 

Етапи по всички дейности: 

1. Етап: Корекции. 

Етапа се изпълнява до 5 работни дни от деня на получаване на искане от 

Възложителя. 

2. Етап: Окончателното приемане на изпълнението 

Подписване на протокол за окончателно приемане на дейностите в едно с предаване 

на документите по изпълнение на дейност 3. 

 Глобален подход към изпълнението на Дейностите. 

Участникът предлага методологията и план за работа на изпълнителя  да се придържа 

към  договора и  строго към техническото задание, като надграждат заданието на 

основата на опита си и изводите от предишни проекти. Рамката на съдействие да  се 

основава на гъвкава програма и ясен подход. От една страна ще изпълнява 

дейностите посредством опитните си експерти чрез което ще се постигне крайната 

цел на договора, а от друга, ще се използват ефикасни техники за управление: 

 Точно планиране и график на дейностите и ресурсите, за да се постигне 

ефективността му с качествени резултати на високо равнище. 
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 Хармоничен отборен дух, като се планират екипите по Дейност 1,3 и Дейност 

2 да си взаимодействат и сътрудничат в максимална степен. 

 Използване на дългогодишния опит на нашия екип, задълбоченото познаване 

на българските и европейски норми и разпоредби в областта на енергийната 

ефективност. 

 Основният ни подход към този проект е описан по-долу: 

 Подход, основан на екипната работа и сътрудничеството 

В проекти като настоящия, качеството на резултатите винаги е обвързано с 

установяването на екипен дух между екипите по Дейност 1, 3 и Дейност 2. 

 Трайно поддържане на ориентирано към услугата отношение и солидна 

техническа и логистична подкрепа. 

Основната ни цел е най-добре да посрещнем всички нужди на община Смолян в 

областите, обхванати от заданието, по ефективен и навременен начин. Поради това 

екипът на Плеядес-Ефектива ще има ориентирано към услугата отношение към 

клиента. За да сме сигурни, че тази цел ще бъда постигната, ние ще осигурим 

постоянно високо качество на техническата и логистична подкрепа за експертите на 

място, като ще ги подпомогнем с бързата мобилизация на необходимите ресурси, 

както и най-добри практики в изпълнението на проекти и контрол през целия период 

на Дейностите. 

Нашият методологичен подход се основава на богатия ни опит в успешното 

завършване на мащабни проекти. Следните точки най-добре описват общия подход: 

o Концептуални и методологически знания и опит; 

o Обща методология на Дейностите; 

o Методология на управлението на Дейностите; 

o Осигуряване и управление на качеството. 

 Професионална компетентност на членовете на ЕКИПА 

o Всички посочени експерти за предоставяне на услугите имат доказани 

биографии като проектанти и одитори по енергийна ефективност. Ние сме избрали 

екип от експерти, които в огромната си част са служители на фирмите и са постоянно 

на разположение за работа по Дейностите, като имат дългогодишен опит за работа 

като екип по проекти. 

o Ресурсно обезпечаване на дейностите 

o Ресурсна обезпеченост за изпълнение на дейностите, организация, 

професионална компетентност на персонала, гарантиращи повишаване на качеството 

на изпълнението. 

o Участниците в обединението имат дългогодишен опит в управлението и 

изпълнението на дейности по паспортизация, проектиране и енергийно обследване 

на сгради. Нашият опит гарантира такъв подход към изпълнението на Дейностите, 

както и ресурсно и експертно осигуряване на изключително високо качество на 

изпълнението, като наш стремеж е да се добави стойност и да се осигури повишаване 

на качеството на изпълнението спрямо минимално зададеното такова в 

документацията за участие в обществената поръчка. Плеядес разполага е нает офис 

на територията на Столична община на адрес ул. Брегалница № 45, ет. 3. Площта на 

офиса е повече от 150 M2. Офисът разполага със пълна мебелировка и зала за 
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провеждане на срещи, оборудвана със средства за визуализация на голям екран. 

Наличното оборудване на Плеядес и Ефектива е скоро обновено и гарантира 

качествено, без забавяне, изпълнение на дейностите по договора. Тъй като Плеядес и 

Ефектива държат на гъвкавото работно време, а и ще се извършват посещения на 

място, всеки от експертите е оборудван с персонален преносим компютър /лаптоп/. 

Лаптопите са снабдени е лицензиран офисен софтуерен пакет. Лицензираният 

софтуер за проектиране и/или управление на строителни дейности се ползва от 

инженерния състав. Плеядес разполага с централен сървър, който ще даде 

възможност за съхранение на данни, създадени в процеса на работа. Сървърът дава 

възможност за отдалечен достъп до данните по Дейностите, като всеки член на 

Екипа, разполага с отделен ЛОЕИН и ПАРОЛА за достъп. Всеки от експертите 

разполага със служебен „смарт“ мобилен телефон с достъп до 4G мрежа за мобилно 

предаване на данни. Наличието на офис на Плеядес, наемането на временен такъв на 

територията на гр. Смолян, наличието на оборудване, вкл. и превозни средства, 

предполагат за изключителна гъвкавост и навременност на предприеманите действия 

по изпълнение на Договора. Относително краткото време за изпълнение на 

конкретните задачи съгласно приложеният план-график предполага постоянно 

присъствие на персонала на територията на гр. Смолян. Поради това, преди 

подписване на договора ще се наеме и организира офис на място в гр. Смолян. 

 Мерки и механизми за осигуряване на вътрешна комуникация и 

взаимодействие при разпределение на задачите и отговорностите на членовете на 

екипа. 

o Целта на мерките и механизмите е да се осигурят информационни канали за 

обмен на информация между експертите и координиране на техните задачи и 

действия. При изпълнението на обществената поръчка Плеядес-Ефектива планира да 

използва следния механизъм за вътре-екипна връзка и координация при 

разпределение на задачите и отговорностите на членовете на екипа: Разпределение 

на задачите и отговорностите на членовете на екипа ще се извършва въз основа на 

представения план-график, разпределение на задълженията и отговорностите на 

екипа и допълнителното предложение за възлагане на конкретни задачи и 

отговорности с конкретни срокове на всеки член на екипа при изпълнението на 

дейностите и задачите, които ще бъдат актуализирани в мобилизационния период. 

Разпределението на задачите и определянето на крайните срокове ще се извършва от 

Ръководителя екип: той разпределя задачи между ключовите експерти - 

отговорникът за дейността и останалите участващи експерти. Ще бъде организирана 

система за отчитане работата на всички експерти. Тази система ще осигури 

проследимост за реално извършената работа във връзка с изпълнението на договора. 

Системата за отчитане на работата на експертите ще включва ежедневни работни 

срещи за докладване на напредъка и обсъждане на възникнали въпроси. Обсъждания 

и коментари се извършват и в реално време чрез позициониране на забележки и 

коментари в работните документи. В допълнение към това всички членове на екипа 

ще попълват ежедневни отчетни листове. Членовете на екипа на Плеядес - Ефектива 

използват тази форма на отчитане рутинно, като в началото на изпълнението на 

поръчката тя ще бъде адаптирана съобразно спецификата на всяка сграда в обхвата 
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на обособената позиция. Всички членове на екипа ще попълват такива отчети, които 

ще се предават на Проектният Мениджър. Ще бъде поддържан непрекъснат 

информационен обмен в рамките на екипа посредством всички утвърдени 

комуникационни канали (срещи, телефонни разговори, електронна поща и Skype, 

Viber, Плеядес сървър). 

 Комуникации с Възложителя 

 Ефективната координация и взаимодействие между Възложителя и екипа за 

изпълнение е ключов фактор за успешното изпълнение на настоящата обществена 

поръчка. Освен на нашия опит, ние ще разчитаме и на съдействие и ангажираност от 

страна на Възложителя. Както е описано по-горе в Програмата за изпълнение на 

поръчката, в началния етап на мобилизация ще проведем встъпителна среща на 

Възложителя, на която, наред с други въпроси, предлагаме да съгласуваме правила за 

координация и взаимодействие между екипа на Плеядес и Възложителя. Ще бъдат 

предложени и формите на комуникация, съобразно спецификата на областите на 

координация и взаимодействие, е цел осигуряване на ефективен обмен на документи 

и информация и осъществяване на контрол от страна на Възложителя за постигане на 

общите цели. Комуникациите на ръководно ниво ще се осъществяват посредством 

упълномощените за целта лица съответно от всяка една от страните. От страна на 

Плеядес-Ефектива основна отговорност за комуникациите с Възложителя ще има 

Проектният Мениджър и Представляващият, който ще осъществяват официалната 

кореспонденция във връзка с изпълнение на договора.  

 Ще предложим да се използват следните форми за комуникация: 

 Работни срещи По времето на изпълнението на договора Плеядес ще провежда 

периодични срещи за обсъждане на текущи или конкретни въпроси, свързани с 

изпълнение на обществената поръчка. Ще се провеждат следните срещи: 

 Встъпителна пуезентаиия -Изпълнителят и Възложителят ще проведат 

встъпителна презентация в деня на подписването на договора, на която ще се обсъдят 

организацията на работата във връзка с изпълнението на договора, както и 

необходимостта и начина на осъществяване на координация по време на 

изпълнението му. Ние предлагаме тази среща да се проведе във възможно най-кратък 

срок след подписването на договора. 

 Редовни ежедневни спеши - Плеядес-Ефектива и определените представители 

на Възложителя ще провеждат редовни ежедневни срещи, в съгласувано време 

между страните. На тях Плеядес- Ефектива ще информира Възложителя за хода на 

изпълнението на работния план и ще се съгласуват всички необходими въпроси. За 

всяка среща ще изготвяме протокол с обсъдените въпроси и взетите решения, който 

след съгласуване от страните по договора, ще се подписва от определените техни 

представители. 

 Среши при необходимост - За да се осигури ефективно взаимодействие между 

Плеядес-Ефектива и Възложителя по време на изпълнението на договора, се 

предвижда между определените техни представители да се провеждат срещи при 

необходимост. Тези срещи са извънредни и се организират по искане, на която и да е 

от страните с цел обсъждане на възникнали въпроси, които изискват спешни мерки 

и/или информация. За всяка работна среща Плеядес-Ефектива ще изготвя протокол с 
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обсъдените въпроси и взетите решения, който след съгласуване от страните по 

договора, ще се подписва от определените техни представители. 

 Официална кореспонденция Официалната кореспонденция ще бъде 

използвана във всички случаи, за които се изисква съгласно Техническата 

спецификация за настоящата поръчка и сключения договор - представяне на 

съответните доклади за отчитане на дейността на Плеядес- Ефектива, предаване на 

фактури, предаване на изготвени документи. Всички писмени документи, 

разработени от Плеядес-Ефектива в изпълнение на договора, ще се предават на 

Възложителя с придружително писмо. Официалната кореспонденция ще се извършва 

по един от обичайните начини, в зависимост от ситуацията: внасяне в деловодството 

на общината (удостоверено с входящ номер), предаване на ръка (удостоверено с 

приемо-предавателен протокол), изпращане по пощата или по куриер (удостоверено 

с обратна разписка). С цел по-бърза информираност и по-добра оперативност между 

страните, Плеядес- Ефектива ще изпраща всички предавани документи и по 

електронна поща (подписани с електронен подпис), за което ще изиска 

потвърждение за получаване, като ще предложи този подход да се използва и от 

Възложителя. 

o Неофициална кореспонденция- Всяка кореспонденция, различна от по-горе 

описаната, ще се счита за неофициална. Основната цел на тази кореспонденция е 

бързият обмен на данни и/или информация, свързани с оперативната дейност по 

проекта. Плеядес-Ефектива предлага неофициалната кореспонденция да се води чрез 

електронна поща. Независимо от неофициалния характер, и тук предлагаме при 

получаване на електронно съобщение съответната страна да изпраща потвърждение 

за получаване. 

o Устна комуникация -Всяка устна комуникация между Възложителя и Плеядес-

Ефектива от особена важност за проекта ще следва да се оформя и потвърди в 

писмена форма - например чрез изготвените протоколи от срещи, паметни записки от 

устни консултации и др. 

 Комуникационни канали: 

o Интернет комуникация - осъществява се в реално време чрез непрекъснат 

достъп до интернет осигурен чрез мобилни връзки от трите мобилни оператора. 

Сигурността на връзката се гарантира чрез наличието на различни мобилни крайни 

устройства (лаптопи, таблети и смартфони], които имат функция за споделяне на 

интернет достъпа чрез WiFi мрежа. Еенерираните файлове се съхраняват 

автоматично на сървър, което гарантира сигурността и автентичността на данните. 

Обменът на информация в реално време дава възможност на екипа да работи 

едновременно по едно и също съдържание на документ, а когато се налага 

разместване във времето изчакващия експерт получава необходимата му 

информация в рамките на няколко секунди. Допълнително удобство на интернет 

сървърите използвани от Плеядес България ООД е, че пазят версия на файловете. 

Управлението на проекта е изключително лесно защото Управителя, Контрольорът 

по изпълнение и Проектния мениджър имат непрекъснат достъп до съдържанието 

генерирано от експертите. Така се осъществява непрекъснат контрол на качеството и 

изпълнението на проекта, изключително лесно се прогнозират рисковете и се взимат 
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превантивни мерки по отстраняването им. 

o GSM комуникация - осъществява се при необходимост от решаване на 

внезапно възникнал проблем, при ежедневната координация на екипите. 

o Документи на хартиен носител - използват се когато е необходимо да се 

удостовери истинността на документа чрез личен подпис и печат или когато 

електронните документи са трудно приложими. Документите на хартиен носител са 

анкетни карти, декларации, формуляри, изготвена техническа документация и др. 

o Устна комуникация - използва се при личните срещи между участниците в 

проекта. 

 Мерки за превенция и управление на потенциални рискове 

o За да се постигнат целите на договора при извършване на дейностите по 

договора ще се използва вътрешнофирмената система за управление на проекти и 

специализираната система за обследване и проектиране на съществуващи сгради. 

Благодарение на тези системи са оптимизиране на операциите за въвеждане на 

входните данни, човешките грешки са сведени до минимум, а изходните данни са в 

подходящ формат за директно съставяне на техническите паспорти и доклади за 

обследванията за енергийна ефективност.Ако бъдем избрани за изпълнител 

предлагаме във времето за подписване на договора за изпълнение да организираме 

встъпителна презентация, на която да бъдат поканени отговорните лица от страна на 

възложителя, с които детайлно да се обсъдят техните виждания, възможности и др. 

за прилагане на конкретни мерки за енергийна ефективност. Друга цел на 

презентацията ще бъде да запознаем възложителя и отговорните лица с дейностите, 

които предстоят да бъдат извършени, графикът за изпълнение, експертите, които ще 

посетят сградата, да отговорим на спонтанно възникналите въпроси. По време на 

презентацията ще раздадем и списъци с имената на експертите и техните координати 

за връзка. Отговорните лица ще се запознаят лично с експертите и ще знаят кого да 

очакват за извършване на дейностите.Презентацията ще подобри комуникацията 

между участниците в проекта, ще повиши културата свързана с енергийната 

ефективност и ще повиши нивото на удовлетвореност на възложителя от очакваното 

качество на изпълнение и постигане на крайните цели. Съгласно разработения 

график за изпълнение на дейностите по настоящата поръчка съпътстващите дейности 

са почти 15% от общото време за изпълнение на основните дейности по проекта. 

Предвидените съпътстващи дейности са както следва: 

o Контрол по изпълнението 

o Провеждане на ежедневни и непредвидени срещи 

o Мобилизиране на експертите и провеждане на инструктаж 

o Инвентаризация на оборудването 

o Организиране на командировките - организиране на местен офис, превоз и 

храна. 

o Извършването на изброените допълнителни дейности би претоварило 

управленското ниво на проекта - Представляващ и Проектен мениджър, което налага 

и дефинирането на нова роля в проекта. Ролята е наименувана „Контрол изпълнение", 

а предвидения експерт е сертифициран одитор по системи за управление на 

качеството е дългогодишен опит и ръководител на проекти за съставяне на 
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технически доклади, паспорти и обследвания за енергийна ефективност, без 

отклонение на качеството и времето на изпълнение за сгради с площ от над 400 000 

м2. Контролът по изпълнение на проекта следи за стриктното спазване на сроковете 

за всяка задача, изпълнението бюджета, следи за качеството, следи за рискове, 

осъществява комуникация по вертикала. 

 Дейности по управление изпълнението на договор. Управлението на договора 

е процес на планиране, организиране, мотивиране и контролиране на ресурси, 

процедури и протоколи за постигане на конкретни цели. Проекта е временно 

начинание, предназначено да произведе уникален продукт, услуга или да доведе е 

определено начало и край (обикновено времето е ограничено, а често са ограничени 

от финансиране или резултати), предприети, за да се срещне уникални цели и задачи, 

обикновено за постигане на благоприятна промяна или добавена стойност. 

Временният характер на проекта контрастира е обичайния бизнес, които се 

характеризира с повтарящи се, постоянни, или полу-постоянни функционални 

дейности, за да се произвеждат продукти или услуги. На практика управлението на 

тези две системи често е доста по-различно, и като такова изисква развитието на 

отделни технически умения и стратегии за управление. Основното предизвикателство 

в изготвянето на обследвания за ЕЕ, технически обследвания, архитектурни 

заснемания и съставянето на технически паспорти е да се постигнат всички цели на 

проекта докато се спазват ограниченията. Основните ограничения са обхват, време, 

качество и бюджет. По- амбициозното предизвикателство е да се оптимизира 

разпределението на необходимите ресурси и да се интегрират процесите, за да се 

постигнат предварително определените цели. За целта е проектирана, изградена и 

въведена специална вътрешнофирмена система за управление на проекти, базирана 

на онлайн платформа, наричана за краткост „Система за управление на проекти". 

Системата за управление на проекти е софтуер за организиране, проследяване и 

отчитане задачите на екипи, работещи на проектен принцип. С негова помощ се 

осъществяват следните дейности по управление на проектите: 

 Споделяне в реално време на информация и документи, независимо къде се 

намират отделните членове на екипа; Контролиране на изпълнението, разпределяне 

на задачите, проследяване на сроковете, архивиране на дейностите по проекта, 

изпълнението и резултатите е цел по- ефективно сътрудничество и по-надежден 

контрол на бизнес процесите; Всяка дейност в организацията и съдържащите се в нея 

под-дейности, се описват и възлагат като задача на съответния служител. 

Проследяване, отчитане и оценяване на всяко изпълнение; Функции за гъвкаво 

управление на проектите е цел по-бърза и адаптивна реакция на външни фактори и 

динамични организационни промени Осигуряване на прозрачна работна среда, както 

за екипа, така и за Възложителя, чрез ясно поставени задачи, срокове, приоритети и 

критерии за тяхното изпълнение. Всички експерти, ангажирани по настоящата 

обществена поръчка разполагат с крайни устройства (лаптопи, таблети и смартфони), 

които са с предварително инсталиран софтуер за достъп до системата за управление 

на проекти, както и непрекъснат мобилен достъп до интернет. Съобщенията от 

ръководството се визуализират веднага след въвеждането в системата и всички 

засегнати експерти получават информацията на техните крайни устройства. 
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 Мерки и дейности по осъществяване на вътрешен контрол 

 Роли и отговорности по отношение на вътрешния контрол 

 Основни компоненти на вътрешния контрол 

 Контролна среда 

 Управление на риска 

 Контролни дейности 

 Видове контролни механизми, който ще се използват: 

 превантивни - предназначени да попречат на възникването на нежелани 

събития; 

 разкриващи - чрез които се установяват възникнали вече нежелани събития; 

 коригиращи - предназначени за поправяне на последиците от настъпили 

нежелани събития. 

 Контролни дейности, които са приложени в обединението: 

- Процедури за разрешаване - те се отнасят до вземането на решения от 

оправомощените лица, в резултат на което настъпват определени последици за 

обединението. Тъй като с тях се регулира процесът на вземане на решения, те трябва 

да са съобразени с организационната структура, с органите на управление на 

обединението и т.н.  

- Процедури за одобрение - те регулират утвърждаването (заверката) на транзакции, 

данни или документи, с което действие се приключват или валидизират процеси, 

действия, предложения и/или последици от тях. 

- Процедури за оторизиране - те регулират извършването на операции, дейности и 

т.н. само от определени лица, които действат в рамките на своите правомощия. 

- Разделяне на отговорностите - това е принцип, който цели да се минимизират 

рисковете от грешки, нередности и нарушения, и тяхното неразкриване. По същество 

прилагането на тази процедура изисква за осъществяването на два или повече 

ключови етапа от дадена операция, процес или дейност да отговарят различни 

служители.За целта в обединението са въведени подходящи правила и процедури, 

които да не позволяват един служител едновременно да има отговорност по 

одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол. 

- Предварителен контрол за законосъобразност - това е превантивна контролна 

дейност, която се извършва непосредствено преди полагането на подпис от 

представляващият обединението. Целта е съответните решения преди вземането им и 

съответните действия преди извършването им да се съпоставят с изискванията на 

законодателството с оглед тяхното спазване. 

- Процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички 

операции тези процедури се въвеждат с цел информационното съдържание на 

стопанските операции да се отрази в счетоводните документи в определен момент, с 

определен обем и задължителни реквизити, така че да позволява вземането на 

правилни решения, от които произтичат финансови последици. Процедурите се 

разработват в съответствие със Закона за счетоводството, индивидуалния сметкоплан 

на обединението, приложимите счетоводни стандарти и т.н. 

- Процедури за наблюдение - това са процедури, които като форма на оперативен 

контрол се осъществяват ежедневно от непосредствените ръководители при 
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възлагането и изпълнението на работата. 

- Преглед на процедури, дейности и операции - целта на тази контролна дейност е да 

се осигури точността на изпълнение на операциите в дадена структура и също е част 

от оперативния контрол в обединението. 

- Правила за достъп до активи и информация - въвеждат се с цел да регламентират 

достъпа до активите и информацията само на оторизирани лица, които отговарят за 

използването и/или опазването им. Ограничаването на достъпа до тях намалява риска 

от неправилното им използване и разпореждане с тях и предпазва от загуби 

обединението. 

- Правила за управление на човешките ресурси - това са вътрешни правила и 

процедури на обединението относно подбора, назначаването, обучението, 

оценяването, заплащането, преназначаването и прекратяването на правоотношенията 

със служителите. 

- Процедури по документиране, архивиране и съхраняване на информацията - това са 

правила, които подпомагат осъществяването на текущата дейност, вземането на 

правилни решения и контрола върху процесите в обединението. За качественото 

изпълнение на дейностите е задължително да е налице пълното, точно и 

своевременно изготвяне на писмени доказателства за взети решения, настъпили 

събития, извършени действия и транзакции. 

- Контролни дейности, свързани с информационните технологии - широкото 

разпространение на информационните технологии изисква да се вземе предвид 

необходимостта от специфични контролни дейности за внедряване и поддържане на 

IT- системите. 

 Информация и комуникация. Информацията и комуникацията са четвъртият 

компонент на вътрешния контрол. За да може обединението да извършва и 

контролира дейностите си, е жизненоважно наличието на ефективни и надеждни 

информационни и комуникационни системи. Те трябва да включват 

идентифициране, събиране и разпространение на надеждна и достоверна 

информация, хоризонтална и вертикална комуникация от и до всички нива, както и 

навременна система за отчетност. 

 Мониторинг- Последният компонент на вътрешния контрол е мониторингът. 

Той обезпечава факта, че системата за вътрешен контрол функционира според 

очакванията. Мониторингът е цялостен преглед на дейността, с който се цели да се 

оцени състоянието на вътрешния контрол и ръководството да получи увереност, че 

контролните дейности функционират според предназначението си и остават 

ефективни във времето. Осъществява се чрез текущо наблюдение и специални 

оценки. 

 Текущото наблюдение се извършва в хода на нормалните повтарящи се 

дейности, т.е. непрекъснато в реално време. То реагира динамично на променящите 

се условия и е интегрирано в ежедневните дейности. Специалните оценки се 

извършват след събитията, а техният обхват и честота зависи в голяма степен от 

оценката на риска и ефективността на текущия мониторинг. Те могат да се 

извършват под формата на самооценки, както и от вътрешни и външни одитори. 

Комбинирането на текущото наблюдение и специалните оценки помага да се 
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гарантира, че вътрешният контрол запазва ефективността си във времето. Всички 

резултати, в т.ч. и недостатъците, установени по време на текущото наблюдение 

и/или чрез специалните оценки, трябва да се доведат до знанието на лицата, които 

могат да предприемат необходимите мерки за решаване на проблемите и коригиране 

на недостатъците. Комуникацията между страните се води между определените 

отговорни лица. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, 

участващо в изпълнението от страна на Възложителя или от страна на Изпълнителя, 

се осъществява чрез отговорните лица по договора или упълномощени такива. 

Между страните се допуска неформална комуникация с оглед улесняване на работата 

като телефонен разговор, електронно съобщение и други подобни форми. 

Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално 

приета, ако не е в писмената форма, определена по горе. Когато в хода на изпълнение 

на дейностите по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на 

двустранно и/или многостранно подписан констативен протокол, заинтересованата 

страна отправя до другата/те мотивирана покана с обозначено място, дата и час на 

срещата. Уведомената/те страна/и е длъжна да отговори в три дневен срок след 

уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на получаване на 

уведомлението). 

 Изпълнение на дейностите по задачи и отговорности и натовареност на 

експертите.  

-  Участникът в табличен вид е описал дейностите по изпълнение на поръчката, 

като за всяка дейност е посочена главна задача и подзадачите със съответното 

описание, име и фамилия на ангажирания експерт, неговата натовареност и 

роля в проекта. 

 План-график 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени 

от възложителя. 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени 

от възложителя. 

В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация 

на екипа участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета 

на поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и 

стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложените от 

него срокове.  Участникът предвижда в тази връзка изпълнението на всеки един 

процес в неговата цялост и спазване на последователността, което от своя страна да 

доведе до безпроблемно изпълнение на проекта. Представени са всички дейности по 

изпълнение на поръчката в тяхната последователност и взаимна обусловеност, както 

следва: ДЕЙНОСТ 1: Извършване на архитектурни заснемания. Архитектурното 

заснемане на сградите и изработването на документацията има за цел установяване 

на точните геометрични характеристики на сградите и актуалното състояние на 
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външните ограждащи елементи.Чрез него ще се постигне пълна информация за 

основните обемно-планировъчни и функционални показатели на съответната сграда - 

застроени площи и обеми, височина на етажите, брой на етажите, надстроявания, 

пристройки и корекции на застроените площи и обеми, включително остъклявания на 

тераси. ДЕЙНОСТ 2: Детайлни обследвания за енергийна ефективност. ДЕЙНОСТ 3: 

Технически паспорт. Техническо обследване за установяване на техническите 

характеристики на сградата. Препоръки за обхват.  Предвижданията на участника не 

се свеждат единствено до посочване на обхвата на дейностите, съгласно 

техническото задание на възложителя, а е налице представяне на визията на 

участника за изпълнение на дейностите по задачи, отговорности и натовареност на 

експертите, изложен е подробно начинът на изпълнение на предмета на обществената 

поръчка, като същото представяне е онагледено и в План-графикът за изпълнение на 

поръчката. В техническото предложение участникът е предложил организация за 

изпълнение на поръчката, обхващаща всички дейности и поддейности в нейния 

обхват, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. 

Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и начин за 

изпълнение. Описан е процесът по изпълнение на всяка дефинирана от възложителя 

дейност, включително последователност, етапи, дейности и задачи, които включва 

всяка основна дейност, разграничени, както следва: Участникът предвижда да 

започне изпълнението на предмета на поръчката с подготвителни дейности 

(подготвителен етап), включващ Главна задача- започване на работата и съответните 

задачи описани от участника. Изпълнението предмета на поръчката ще продължи с 

дейност 1- архитектурни заснемания, като участникът е представил етапа със 

съответните задачи и главна задача. Следва ДЕЙНОСТ 2: Детайлни обследвания за 

енергийна ефективност и представяне на енергоспестяващи мерки в съответствие с 

нормативните изисквания за енергийна ефективност: представени са двете  главни 

задачи на този етап, ведно със включените в тях задачи и под задачи. ДЕЙНОСТ 3: 

изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани 

с изискванията по чл. 169, ал.1, т.1-3от ЗУТ  и съставяне на  Технически паспорти 

съгласно чл. 176 б, ал.2 от ЗУТ. Изпълнението предмета на поръчката ще приключи 

със заключителни етапи, включващи; Етап корекции и Етап окончателно приемане на 

изпълнението. Последователно и в детайли са представените дейностите по 

изпълнение с представяне на целените резултати от всяка дейност, отговорните лица 

със съответните компетентности и стъпките за постигането им. 

Участникът е описал организацията и управлението на човешките ресурси, на който 

ще възложи изпълнението на поръчката, в това число екип по изпълнение на 

дейностите и екип по осигуряване на качеството и управление на рисковете; 

разпределение на задачите и отговорностите между експертите. Отделно от това 

участникът е представил в План-графика етапите и задачите за изпълнение и 

експертите – поименно и по специалност, ролите за изпълнение на проекта, 

натовареност в рамките на проекта, организационно разпределение на времето за 

изпълнение на задачите, конкретна натовареност на експерт за конкретна задача. 

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките 

ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка е 

в съответствие с етапите на изпълнение, видовете дейности и тяхната 

последователност съгласно техническото задание и приложенията към тях, по 

отношение на последователността и/или взаимозависимостта на процесите както 
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следва: 

- участникът  е представил описание на дейностите в тяхната последователност и 

конкретни действия по изпълнение и план-графика за изпълнение на поръчката. 

План-графикът представя сроковете за действие. Предложената Организация за 

изпълнение и план-графикът обосновават предложените срокове за изпълнение на 

отделните дейности в обхвата на поръчката съгласно клаузите на проекта на договор. 

В случая в описателната част са представени конкретни действия за изпълнение на 

дейностите, включени в предмета на настоящата поръчка, а в план-графикът е 

представено времето за изпълнението им.  

Предложената от участника Организацията  за  изпълнение  и  план-графикът  

обосновават  предложените срокове за изпълнение на отделните дейности в обхвата 

на поръчката съгласно клаузите на проекта на договор. План графикът предвижда 

предмета на обществената поръчка да бъде изпълнен за общ срок от 8 календарни 

дни, като не е налице паралелно изпълнение при нито една от трите основи дейности: 

Дейност 1: Извършване на архитектурни заснемания; Дейност 2: Изготвяне на 

обследвания за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в 

съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност и Дейност 3: 

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани 

с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на технически паспорти 

съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ. Започването на изпълнението на всяка дейност е 

обусловено от приемането на изпълнението на предходната. Предвижданата от 

участника организация за изпълнение, включително предложеното разпределение на 

ресурсите и разпределението на задачите и отговорностите на отделните експерти, 

съгласно планираните дейности са приложими за конкретната услуга – предмет на 

поръчката, предвид нейните характеристики и особености  което дава разумно ниво 

на увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане на целените 

резултати в оферираните срокове.  

Участникът е представил и предвижданията си за качествено и срочно изпълнение на 

предмета на поръчката, както и методите за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

поръчка. Участникът е предвидил комуникационни канали. Участникът предлага 

следните форми за комуникация: работни срещи; встъпителна презентация; редовни 

ежедневни срещи; срещи при необходимост; официална кореспонденция; 

неофициална кореспонденция; устна комуникация.  

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на 

участника съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на 

процедурата за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето 

му. На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и 

организация за изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на 

възложителя съгласно техническото задание и проекта на договор, комисията 

формира заключение, че е предложено ниво на изпълнение в съответствие с 

изискванията на възложителя, което дава разумно ниво на увереност за наличието на 

ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Посочените обстоятелства обуславят редовност на офертата, в съответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът е представил оферта, която  

отговаря  на  предварително  обявените  условия  на  възложителя,  както  и  че  е 
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изпълнил  задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  

обявените  от възложителя  условия. При  констатираното следва техническото 

предложение на участника да се допускане до етап оценка на техническото 

предложение, тъй като техническото предложение съдържа в себе си гаранции за 

изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 

 

 

 

 

3.3. 

 

„ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ЕООД  
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение съдържа изискуемите 

документи, като същите са представени в изискуемата форма, но не е изготвено в 

съответствие с условията на възложителя. 

Представени документи: 

Участникът е представил изготвено техническо предложениe, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, съдържащо 

предвижданията на участника за предложената система за организацията и 

ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на 

работите, предмет на обществената поръчка, Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец 3, Декларация за срока 

на валидност на офертата, изготвена съгласно Oбразец 4 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена 

съгласно Образец 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 

 Срок за извършване на архитектурните заснемания на многофамилните 

жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 2 /два/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и предписване 

на енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в обхвата на 

обособената позиция: 3 /три/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на техническите паспорта съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ на 

многофамилните жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 2 /два/ 

календарни дни. 

Кратко описание на предвижданията на участника за предложената система за 

организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка: 

Обхват на дейностите 

 Дейност 1 : Извършване на архитектурни заснемания 

 Дейност 2: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване 

на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна 

ефективност. 



 

 

389 

 Дейност 3 : Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на 

технически паспорти съгласно чл. 1766, ал.2 от ЗУТ. 

 Започването на изпълнението на всяка дейност е обусловено от приемането на 

изпълнението на предходната. 

 Изпълнение на Дейност 1 : Извършване на архитектурни заснемания 

 Работна среща с представителя на възложителя: 

Осъществяване на работна среща с представител на Възложителя с цел финално 

уточняване на поставената задача и преглед, проучване и анализ на наличната 

техническа документация по всички части (ако същата е налична). Експертите от 

екипа се запознават със спецификата на сградите и установените: режим на 

обитаване, отопление и охлаждане, разход на енергия и др. специфични 

характеристики и проблеми в многофамилната жилищна сграда. Разменят се 

контакти за връзка (телефонни номера и електронна поща и други) на всики експерти 

от „Енерджидизайн“ ЕООД, с тези на определените за взаимодествие експрети от 

страна на Възложителя, за да е улеснена кореспонденцията между Възложителя и 

Изпълнителя при възникнали въпроси, от която и да е страна по 

проекта.Ангажирани експерти: Експерти Част "Архитектура“ - 4 бр., Експерти Част 

„Конструктивна“ — 4 бр. Срок на изпълнение: съгласно Приложение № 1 към 

настоящото предложение - План - график за изпълнение на дейностите. 

 Подготвителен етап: съдържащ следните поддейности: 

 Оглед на обекта - направа на подробен снимков материал и взимане на 

подробни размери на място. След извършената опознавателна среща с Възложителя, 

и представената от него налична документация се извършва оглед на място от 

експертите и се прави съпоставка и уточняване с Възложителя за евентуални 

несъответствия или евентуално появили се неясноти. Ще бъде проведен оглед на 

място от Експертите по част „Архитектура”4, като за целта е необходимо да се 

осигури достъп до всички помещения в сградите - обект на обследването и по 

възможност да бъдат осигурени представители от страна на Възложителя и 

Сдруженията на собствениците с цел по - лесното ориентиране в сградите. По време 

на огледа се извършва заснемане на съществуващото състояние на сградите предмет 

на обследването, като се изяснява вида на носещата конструкция на сградите, 

състоянието на ограждащите елементи и начините за укрепване  подобряване 

експлоатационните характеристики на сградите. Архитектурното заснемане и 

огледите се извършват от четирима експерти по част „Архитектура“, като се 

съгласува с експертите по част „Конструктивна“, с цел точно нанасяне на 

конструкцията на сградите. 

 Ангажирани експерти: Експерти Част “Архитектура“ - 4 бр., Експерти Част 

„Конструктивна“ - 4 бр. 

 Срок на изпълнение: съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение 

- План - график за изпълнение на дейностите 

 Графично представяне на заснетото и изготвяне на чертежи с подробни 

размери - След детайлно извършеният оглед и съгласуване с експертите по част 

„Конструктивна“ се пристъпва към изготвяне на окончателни архитектурни чертежи 

и съставяне на информационна база данни. В предмета на обособената позиция са 

включени четири сграда. За изчертаването на всяка сграда е предвиден отделен 

експерт по част „Архитектура“. Архитектурното заснемане на сградите има за цел 

установяване на точните геометрични характеристики на сградите и актуалното 

състояние на външните ограждащи елементи. Чрез него се постигна пълна 

информация за основните обемно-планировъчни и функционални показатели на 
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съответната сграда - застроени площи и обеми, височина на етажите, брой на 

етажите, надстроявания, пристройки и корекции на застроените площи и обеми, 

включително остъклявания на тераси. 

 Ангажирани експерти- Експерт Част “Архитектура - 4 броя Срок на 

изпълнение: съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение - План - 

график за изпълнение на дейностите 

 За всяка сграда от обособената позиция документацията ще се представи в 

следния вид: 

 на хартиен носител - в папки или класьори, в 5 /пет/ оригинални екземпляра 

 на електронен носител /CD/ - 2 /два/ броя, софтуерна съвместимост Microsoft 

Office 2007, Auto Desk AutoCAD 10/или еквивалентно/ 

 Документацията ще съдържа: 

 ситуация М:1:500  

 разпределения М: 1:50  

 план на покрива М: 1:50  

 вертикални разрези М: 1:50 

 фасади М: 1:100 

 Графичната част ще включва: 

 Ситуационно решение, в което се посочват точното местоположение на 

обектите, разстоянията до регулационните линии, между сградите в имотите и до 

съседните сгради, постигнатите показатели на застрояване, площите за озеленяване, 

площите осигуряващи необходимите места за паркиране на открито, както и 

подходът към уличната мрежа. Разпределения на всички етажи и план на покривните 

линии за обектите, изясняващи размерите и площите на всички помещения и на 

отворите в тях. Те ще отразяват съществуващото състояние на сградата и всички 

промени настъпили в следствие на експлоатацията на сградата. Напречни и 

надлъжни вертикални разрези, изясняващи височините, нивата, вертикалната 

комуникация в сградите, наклоните на покривните равнини, изолациите, подовите 

конструкции и настилки и др. 

 Фасади -Графичното представяне на фасадите ще указва ясно всички 

интервенции, които са изпълнени по обвивката на сградите през периода на 

експлоатация (участъците с положена топлоизолация, описана по вид и дебелина), 

вкл. дограмата - разположена по външните ограждащи елементи, растер и 

отваряемост. Изготвените архитектурни заснемания на сградите ще послужат на 

експертите ангажирани с енергийното обследване за извършване на необходимите 

изчисления и експертите извършващи техническото обследване. 

 

 Дейност 2 : Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и 

предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните 

изисквания за енергийна ефективност. 

 Обследването за енергийна ефективност на сградите се извършва на база 

изготвените архитектурни заснемания, в които са установени точните геометрични 

характеристики на сградите и актуалното състояние на външните ограждащи 

елементи. Чрез него се постигна пълна информация за основните обемно-

планировъчни и функционални показатели на съответната сграда - застроени площи 

и обеми, височина на етажите, брой на етажите, надстроявания, пристройки и 

корекции на застроените площи и обеми, включително остъклявания на тераси. 

Графичното представяне на фасадите указва ясно всички интервенции, които са 

изпълнени по обвивката на сградите през периода на експлоатация (участъците с 

положена топлоизолация, описана по вид и дебелина), вкл. дограмата - разположена 
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по външните ограждащи елементи, растер и отваряемост. В рамките на тази дейност 

ще се извърши обследване за енергийна ефективност на сградите и ще се предпишат 

необходимите мерки за постигане на нормативните стандарти за енергийна 

ефективност. Обследването за енергийна ефективност в обхвата на настоящата 

обществена поръчка следва ще се извърши по реда, правилата и процедурите, 

регламентирани от законодателството в Република България: ЗЕЕ и подзаконовите 

нормативни актове за неговото прилагане. С обследването за енергийна ефективност 

на сгради в експлоатация ще се установи нивото на потребление на енергия, ще се 

определят специфичните възможности за намаляването му и ще се препоръчат мерки 

за повишаване на енергийната ефективност. Сертификатът за енергийни 

характеристики на сгради в експлоатация удостоверява енергийните характеристики 

на сградите в експлоатация, актуалното потребление на енергия и съответствието му 

със скалата на класовете на енергопотребление. Оценката на енергийните 

спестявания има за цел доказване на енергийни спестявания вследствие изпълнение 

на отделна мярка или на група мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

 Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация, в 

зависимост от конкретното състояние на ограждащите елементи и системите за 

осигуряване на микроклимат, има за предмет: 

 Идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи - пълен 

опис на ограждащите елементи на сградите, схеми на всички видове стени, тавани и 

подове, състояние и вид на дограми, стени, подове и тавани, описание и сравнение с 

нормативните коефициенти към момента на въвеждане в действие на сградата, 

подобряване или влошаване през изминалите години, в които сградата е 

експлоатирана; 

 Описание и идентифициране на системите за осигуряване на микроклимата - 

отоплителни системи, котелно и нафтово стопанство; състояние на климатични 

системи (ако има такива); състояние на електрическите инсталации - силнотокови, 

слаботокови, осветителни, озвучителни, звънчеви, телефонни и т.н.; състояние на 

водопроводната инсталация и инсталацията за битово горещо водоснабдяване; 

Измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и определяне на 

потенциала за намаляване на разхода на енергия; 

 Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност за 

ограждащите елементи на сградата - дограма, стени, подове и тавани; 

 Технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната 

ефективност и на съотношението "разходи - ползи"; 

 Подмяна на осветителните тела с такива с ниска консумация на енергия, и 

снабдяването им с индикатор за движение; препоръки за подмяна на съоръженията, 

консумиращи най-много енергия с енергоефективни; подобряване на регулирането 

на помпи и вентилатори и предвиждане на честотно регулиране; 

 Оценка на спестените емисии С02 в резултат на прилагането на мерки за 

повишаване на енергийната ефективност; 

 Анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми 

източници за доказване на техническа възможност и икономическа целесъобразност; 

анализът на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници е 

част от оценката на показателите за годишен разход на енергия в сградата. 

 След извършеното обследване за енергийна ефективност се издава сертификат 

за енергийните характеристики на сградите - сертификат, чийто номер се вписва в 

техническия паспорт за съответната сграда. 

 В предмета на обособената позиция са включени четири сгради. Фирма 

„ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД ще използва екип от пет експерта за извършване на 
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Дейност 2, който включва: Експерти „Топлотехника“ и енергийна ефективност - 3 бр. 

(един от експертите ще е в помощ при обработване на първичните данни), Експерт 

„Архитектура и строителство“ и енергийна ефективност - 1 бр. и Експерт 

„Електрообравеждане“ и енергийна ефективност - 1 бр. 

 Обследването за енергийна ефективност в зависимост от конкретното 

състояние на ограждащите елементи и системите за осигуряване на микроклимат за 

всяка сграда, протича в следните етапи: 

 Работна среща с представители на Общината, запознаване с наличната 

строителна документация - набавяне на изходна документация, техническа, 

снимкова, и всякакъв вид документация за обекта - Осъществяване на работна среща 

с представител на Възложителя с цел финално уточняване на поставената задача и 

преглед, проучване и анализ на наличната техническа документация по всички части 

(ако същата е налична). Експертите от екипа се запознават със спецификата на 

сградите и установените: режим на обитаване, отопление и охлаждане, разход на 

енергия и др. специфични характеристики и проблеми в многофамилната жилищна 

сграда. Разменят се контакти за връзка (телефонни номера и електронна поща и 

други) на всички експерти от „Енерджидизайн“ ЕООД, с тези на определените за 

взаимодествие експрети от страна на Възложителя, за да е улеснена 

кореспонденцията между Възложителя и Изпълнителя при възникнали въпроси, от 

която и да е страна по проекта. 

 Ангажирани експерти: Експерти извършващи обследването за енергийна 

ефективност- 5 бр. 

 Срок на изпълнение: съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение 

- План - график за изпълнение на дейностите 

 Подготвителен етап, който включва следните дейности: 

 Оглед на сградите; 

 Ангажирани експерти: Експерти извършващи обследването за енергийна 

ефективност- 5 бр. 

 Срок на изпълнение: съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение 

– План -график за изпълнение на дейностите 

 Събиране и обработка на първична информация за функционирането на 

сградите и разходите за енергия за представителен предходен период от време, както 

и проверка за изпълнение на възможностите, предвидени в чл.31 от ЗЕЕ и Наредба № 

Е-РД-04-1 от 22 януари 2016г. за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради 

 Ангажирани експерти: Експерти извършващи обследването за енергийна 

ефективност- 5бр. 

 Срок на изпълнение: съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение 

- План-график за изпълнение на дейностите 

 Етап на установяване на енергийните характеристики на сградите, който 

включва следните дейности: 

 Анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението; 

 Ангажирани експерти: Експерти извършващи обследването за енергийна 

ефективност- 5бр. 

 Срок на изпълнение: съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение 

- План-график за изпълнение на дейностите 

 Изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на 

енергопотребление: 

 Ангажирани експерти: Експерти извършващи обследването за енергийна 

ефективност- 5бр. 
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 Срок на изпълнение: съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение 

- План-график за изпълнение на дейностите 

 Огледи и измервания за събиране на подробна информация за 

енергопреобразуващите процеси и системи 

 Ангажирани експерти: Експерти извършващи обследването за енергийна 

ефективност- 5бр. 

 Срок на изпълнение: съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение 

- План-график за изпълнение на дейностите 

 Обработване и детайлизиран анализ на данните 

 Ангажирани експерти: Експерти извършващи обследването за енергийна 

ефективност- 5бр. 

 Срок на изпълнение: съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение 

- План-график за изпълнение на дейностите 

 Анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението 

Ангажирани експерти: Експерти извършващи обследването за енергийна 

ефективност- 5бр.  

 Срок на изпълнение: съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение 

- План-график за изпълнение на дейностите 

 Изчисляване на енергийните характеристики на сградите и определяне на 

енергийните характеристики на сградите и потенциала за тяхното подобряване 

 Ангажирани експерти: Експерти извършващи обследването за енергийна 

ефективност- 5бр. 

 Срок на изпълнение: съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение 

- План-график за изпълнение на дейностите 

 Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, 

който ще включва следните дейности: 

 Изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност за 

повишаване на енергийна ефективност 

 Ангажирани експерти: Експерти извършващи обследването за енергийна 

ефективност- 5бр. 

 Срок на изпълнение: съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение 

- План-график за изпълнение на дейностите 

 Определяне на годишния размер на енергоспестяването на всяка мярка, 

остойностяване на мерките, определяне на годишния размер на енергоспестяването, 

подреждане на мерките по показател "срок на откупуване" 

 Ангажирани експерти: Експерти извършващи обследването за енергийна 

ефективност- 5бр. 

 Срок на изпълнение: съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение 

- План-график за изпълнение на дейностите 

 Формиране на пакети от мерки, определяне на годишния размер на 

енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки и технико- 

икономическа оценка на пакетите от мерки 

 Ангажирани експерти: Експерти извършващи обследването за енергийна 

ефективност- 5бр. 

 Срок на изпълнение: съгласно Приложение № I към настоящото предложение 

- План-график за изпълнение на дейностите 

 Анализ и 

оценка на количеството спестени емисии ССЬ в резултат на разработените мерки за 

повишаване на енергийната ефективност 

 Ангажирани експерти: Експерти извършващи обследването за енергийна 
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ефективност- 5бр. 

 Срок на изпълнение: съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение 

- План-график за изпълнение на дейностите 

 Заключителен етап, който ще включва следните дейности: 

 Изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването 

 Ангажирани експерти: Експерти извършващи обследването за енергийна 

ефективност. 

 Срок на изпълнение: съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение 

- План - график за изпълнение на дейностите. 

 Представяне на доклад и резюме на Общината/СС на сградата, в които са 

отразени резултатите 

 Ангажирани експерти: Експерти извършващи обследването за енергийна 

ефективност- 5бр. 

 Срок на изпълнение: съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение 

- План - график за изпълнение на дейностите. 

 Представяне на попълнено Приложение № ЕО 1 /образец/, в което приложение 

ще се опишат предвидените видовете работи - задължителни и съпътстващи. 

 Ангажирани експерти: Експерти извършващи обследването за енергийна 

ефективност- 5бр. 

 Срок на изпълнение: съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение 

- План - график за изпълнение на дейностите. 

 Докладът за енергийно обследване на сградите ще съдържа: 

 подробно описание на сградата, вкл. режими на обитаване, конструкция и 

енергоснабдяване; 

  анализ и оценка на състоянието на сградите ограждащи конструкции и 

елементи; 

  анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за производство, 

пренос, разпределение и потребление на енергия; 

 енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление за 

основните енергоносители; 

  сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с референтните; 

  оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода за енергия; 

  подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за 

повишаване на енергийната ефективност; 

 анализ и оценка на годишното количество спестени емисии С02 в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

 информация за собственика, собствеността. 

 Резюмето на доклада от извършеното обследване се изготвя по образец 

(приложение № 2 ) от Наредба № Е - РД - 04 - 1 / 22.01.2016г, и следва да съдържа 

кратка информация относно: 

 адреса на сградата; 

 идентификацията на изпълнителя; 

 кратко описание на сградата; 

 обща информация за енергопотреблението; 

 базовата линия на енергопотреблението и специфичния разход на енергия на 

сградата; 

 класа на енергопотребление на сградата; 

 предлаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

 информация за собственика, собствеността; 

 Обследването за енергийна ефективност ще предпише необходимите 
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енергоспестяващи мерки за постигане на съответствие с изискванията за енергийна 

ефективност съгласно разпоредбите на раздел II „Обследване и сертифициране на 

сгради” от ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба № Е-РД-04-1 от 

22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на 

енергийните спестявания на сгради. В съответствие с изискванията на тази наредба 

докладът за енергийното обследване ще представи формиран алтернативен пакет от 

мерки със съответстваща технико-икономическа и екологична оценка. 

 Участникът ще представи сравнителен анализ на оценените пакети от мерки и 

определя икономически целесъобразния пакет от енергоспестяващи мерки за 

достигане на минимален клас на енергопотребление „С‘ по изискване. Редът за 

прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие 

с Регламент №305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания 

към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. 

Референтните стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на 

НПЕЕМЖС през сградните ограждащи конструкции и елементи на сгради, които се 

използват за сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в 

жилищните сгради. За съставянето на сертификат ще бъдат използвани образци 

съгласно Наредбата. 

 Сградите предмет на обследването трябва да постигнат най-малко клас на 

енергопотребление „С“ и минимум 60% енергийни спестявания. 

 За всяка сграда за Дейност 2 от обособената позиция ще се представят 

резултатите от енергийното обследване ,както следва: 

 на хартиен носител - в папки, 3 /три/ оригинала на хартиен носител и 2 /два/ 

екземпляра на електронен носител CD 

 Доклад от обследване за енергийна ефективност, вкл. Приложение № ЕО 

 Сертификат  

 Резюме 

 Декларация за липса на обстоятелства по чл. 43 ал. 4 и 6 от ЗЕЕ 

 Дейност 3: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на 

технически паспорти съгласно чл. 1766, ал.2 от ЗУТ. 

 Дейност 3 се извършва на база изготвените архитектурни засненамия и 

обследванията за енергийна ефективност. Ще бъдат описани всички предписания от 

енергийните обледвания, като ще се допълнят всички съпътстващи дейности и мерки 

за конструктивно укрепване, където е необходимо, с цел осигуряване 

експлоатационната годност на сградите предмет на обследването. 

 В изпълнение на дейността: 

 ще се установи конструктивната устойчивост на сградите; 

 ще се дадат предписания и препоръки за изготвяне на техническа 

документация съобразно допустимите за финансиране дейности, в допълнение към 

предписаните мерки в енергийното обследване; 

 ще се изготви технически паспорт на сградите; 

 ще се изготвят предписания, за изпълнението на други ремонтни дейности, 

които не са допустими за получаване на финансова помощ, но изпълнението на 

които е необходимо за правилното функциониране на сградите. 

 Етапи по изпълнението на Дейност 3: 

 Работна среща с представители на Общината, запознаване с наличната 

строителна документация - Осъществяване на работна среща с представител на 

Възложителя с цел финално уточняване на поставената задача и преглед, проучване 

и анализ на наличната техническа документация по всички части (ако същата е 
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налична). Експертите от екипа се запознават със спецификата на сградите и 

установените: режим на обитаване, отопление и охлаждане, разход на енергия и др. 

специфични характеристики и проблеми в многофамилната жилищна сграда. 

Разменят се контакти за връзка (телефонни номера и електронна поща и други) на 

всики експерти от „Енерджидизайн“ ЕООД, е тези на определените за взаимодествие 

експрети от страна на Възложителя, за да е улеснена кореспонденцията между 

Възложителя и Изпълнителя при възникнали въпроси, от която и да е страна по 

проекта. 

 Ангажирани експерти: Експерти Част ‘'Конструктивна'' - 4 бр, Експерти Част 

„Електро"- 2бр., Експерти Част „ВиК“ - 2 бр., Експерти Част ,,ОВК‘‘ - 2 бр., Експерти 

Част ,ЛБ“ - 2 бр. 

 Срок на изпълнение съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение - 

План - график за изпълнение на дейностите 

 Подготвителен етап. 

 Оглед и анализ на състоянието на сградите в конструктивно и инсталационно 

отношение, като се има предвид направеното архитектурно заснемане Ангажирани 

експерти: Експерти Част ‘'Конструктивна*' - 4 бр, Експерти Част „Електро“- 2бр., 

Експерти Част „ВиК“ - 2 бр., Експерти Част „ОВК“ - 2 бр., Експерти Част „ПБ“ - 2 

бр. Срок на изпълнение съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение - 

План - график за изпълнение на дейностите 

 Оглед на външните захранващи връзки на сградните инсталации 

 Ангажирани експерти: Експерти Част „Електро“- 2бр„ Експерти Част „ВиК" - 

2 бр.,Експерти Част „ОВК“ - 2 бр., Експерти Част „ПБ" - 2 бр. Срок на изпълнение 

съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение - План - график за 

изпълнение на дейностите. 

 Извършване на необходимите измервания по "безразрушителен метод" за 

определяне на вида и якостните характеристики на армировката и плътността на 

бетона. За целите на това изпитване е необходима мобилна лаборатория, която 

веднага показва резултата от обследването. 

 Ангажирани експерти: Експерти Част "Конструктивна" - 4 бр. 

 Срок на изпълнение съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение - 

План - график за изпълнение на дейностите 

 Съставяне на информационна база данни, технически характеристики, оценка 

на съответствието и мерки 

 Ангажирани експерти: Експерти Част "Конструктивна“ - 4 бр. Експерти Част 

„Електро"- 2бр„ Експерти Част „ВиК" - 2 бр„ Експерти Част „ОВК" - 2 бр., Експерти 

Част „ПБ“-2 бр. 

 Срок на изпълнение съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение - 

План - график за изпълнение на дейностите. 

 Изготвяне на становище част „Архитектура" 

 Експертите по част „Архитектура“, извършили архитектурните заснемания на 

възложените сгради, ще изготвят подробна обяснителна записка (становище), 

описваща съществуващото състояние на сградите. Ще бъдат описани всички 

енергоспестяващи мерки и допълнителни съпътстващи дейности, необходими на 

нормалната експлоатация на сградите. 

 Ангажирани експерти: Експерти Част “Архитектура“ - 4 бр. 

 Срок на изпълнение съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение 

– План - график за изпълнение на дейностите 

 Изготвяне на становище по част „Конструктивна'' 

 На база изготвените архитектурни заснемания на сградите, и извършените 
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измервания по "безразрушителен метод" за определяне на вида и якостните 

характеристики на армировката и плътността на бетона се изготвя подробна 

обяснителна записка (становище), се описва съществуващото състояние на сградите, 

предвидените енергоспестяващи мерки и допълнителни дейности, необходими за 

нормалната експлоатация на сградите. 

 В конструктивните становища за всяка сграда ще бъдат описани: 

 Идентифициране на конструктивната система; 

 Установяване на основните размери на напречните сечения на елементите на 

носещата конструкция (колони, греди, плочи, стени и др). 

 Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата 

конструкция - между етажни височини, конструктивни междуосия, наличие на 

дилатационни фуги и др. 

 Доказване на носещата и сеизмична устойчивост на конструкцията за 

достатъчно дълъг период. 

 Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в 

конструкциите материали. 

 Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. При наличие на такива 

ще бъде извършено инструментално безразрушително обследване и документиране 

на наличните дефекти, пукнатини и повреди в елементите на конструкцията на 

сградите, участъци с открита армировка, промени в структурата на бетона или 

стоманата, недопустими деформации и провисвания и други, свързани с досегашния 

експлоатационен период. 

 Ще бъдат представени обобщени резултати за конструктивната оценка на 

сградите и основни препоръки за привеждането й в съответствие с изискванията на 

действащите нормативни актове. 

 Ще се изготви заключение за съотношението между действителната носеща 

способност на антисеизмична устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата й 

експлоатация. 

За обследването на всяка от сградите, включени в обособената позиция е предвиден 

отделен Експерт Част „Конструктивна". Всеки от експертите обобщава резултатите 

от извършеното обследване в подробна обяснителна записка (становище). 

 Експерт упражняващ технически контрол по част “Конструктивна“ - 

осъществява технически контрол по част "Конструктивна". Гарантира качество на 

изпълнение, съобразено с нормативните изисквания.                                                                                                                                                             

Конструктивното обследване ще бъде разработено съгласно „Методика за единните 

критерии за обследване за съществуващи сгради, съоръжения и инсталации" от 

КИИП, както следва: 

 Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата 

конструкция на сградите - идентифициране на конструктивната система, 

идентифициране на типа на фундиране, анализиране на наличната информация 

относно хидрогеоложките условия на фундиране на обследвания обект, технически 

оглед и др. Извършване на конструктивно заснемане. 

 Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата 

конструкция - между етажни височини, конструктивни междуосия, наличие на 

дилатационни фуги и др. 

 Установяване на основните размери на напречните сечения на главните 

конструктивни елементи от сградите и сравняване с тези от проекта по част 

„Конструкции“, ако има налична проектна документация. 

 Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в 

конструкциите материали в главните елементи на конструкцията (бетон, армировка, 
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стомана и др.). 

 Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. При наличие на такива 

се извършва инструментално обследване и документиране на наличните дефекти, 

пукнатини и повреди в елементите на конструкцията на сградите, участъци е открита 

армировка, промени в структурата на бетона или стоманата, недопустими 

деформации и провисвания на отделните елементи и др., свързани е досегашния 

експлоатационен период. Установяване на състоянието на характерни дюбелни 

съединения - уплътняващ състав, наличие на корозия по носещите пръти, състояние 

на ел. заварките - параметри и обработка. Брой и вид на носещите пръти е дадено 

дюбелно съединение. 

  Конструктивна оценка на сградите:  

 Систематизиране на информацията относно нормите и критериите за 

проектиране, използвани при първоначално проектиране на носещата конструкция на 

сградите и/или при извършване на промени или интервенции в конструкцията по 

време на досегашния период. 

 Установяване на типа и значимостта на минали конструктивни повреди, 

включително и повредени ремонтни дейности. 

 Установяване на извършени преустройства в партерните етажи и засегнати ли 

са носещите конструктивни елементи. 

 Проверка на носещата способност и сеизмична осигуреност на ЕПЖС 

секцията и на характерни елементи на конструкцията при отчитане актуалните 

характеристики на вложените материали. 

 Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградите и основни 

препоръки за привеждането й в съответствие е изискванията на съвременните 

нормативни актове 

 Заключение за съотношението между действителната носеща способност и 

антисеизмична устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата й експлоатация. В 

случай, че за дадена сграда обследването установи изменения и повреди, настъпили 

по време на експлоатацията на сградата, и се предпишат мерки, които са 

задължителни за възстановяване на нейната носеща и сеизмична устойчивост, към 

доклада за резултатите от обследването ще стойности размера на тези задължителни 

методи. В случай, че за дадена сграда са необходими мерки за възстановяване на 

нейната носеща и сеизмична устойчивост, в доклада за резултатите от обследването 

ще бъдат разграничени повреди, настъпили по време на експлоатацията на сградата и 

повреди, в следствие от нерегламентирана намеса от страна на ССО, които са оказали 

влияние върху конструктивната устойчивост на сградата. Ангажирани експерти: 

Експерти Част „Конструкции“ - 4 бр., Експерт упражняващ технически контрол по 

част „Конструктивна“ Срок на изпълнение на Конструктивно становище съгласно 

Приложение № 1 към настоящото предложение - План - график за изпълнение на 

дейностите. 

 Изготвяне на становище по част „Елекстрическа" 

 За обследването на сградите са предвидени двама експерта по част 

„Електрическа“, като всеки от тях ще обследва по две сгради. Експертите по част 

Електрическа обследват състоянието на мълниезащитната инсталация, констатира 

вида и състоянието на главното разпределително табло и асансьорните табла/при 

наличието на такива/ и асансьорни уредби/при наличието на такива/, осветителните 

тела, наличие на дефекти свързани е електрическата инсталация и др. Обследват 

вътрешни силнотокови и слаботокови и външни инсталации до точката на свързване 

е доставчиците на комуналната услуга. Ще бъде извършено сравнение  с действащите 

в момента норми и ще се дадат предписания за привеждане в съответствие с 
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действащите норми. Резултатите от извършените обследвания ще бъдат обобщени в 

подробна обяснителна записка (становище), като ще бъдат съобразени с 

енергоспестяващите мерки предписани в обследванията за енергийна ефективност на 

сградите. Ангажирани експерти: Експерти Част „Електрическа" - 2 бр. Срок на 

изпълнение: съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение - План - график 

за изпълнение на дейностите. 

 Изготвяне на становище по част „ВиК“ 

 За обследването на сградите са предвидени двама експерта по част „ВиК“, 

като всеки от тях ще обследва по две сгради. 

 Експертите по част ВиК се ангажират с установяване актуалното състояние на 

водопроводните и канализационни щрангове, отводняването на покриви, състоянието 

на противопожарните кранове, вида и състоянието на материалите и др. Обследват 

вътрешни и външни инсталации до точката на свързване с доставчиците на 

комуналната услуга. Ще бъде извършено сравнение с действащите в момента норми 

и ще се дадат предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

Резултатите от извършените обследвания ще бъдат обобщени в подробна 

обяснителна записка (становище), като ще бъдат съобразени с енергоспестяващите 

мерки предписани в обследванията за енергийна ефективност на сградите. 

Ангажирани експерти: Експерти Част „ВиК“ - 2 бр. Срок на изпълнение на 

становище по част „ВиК“: съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение - 

План - график за изпълнение на дейностите. 

 Изготвяне на становище по част „ОВК“ За обследването на сградите са 

предвидени двама експерта по част „ОВК“, като всеки от тях ще обследва по две 

сгради. 

 Експертите по част ОВК обследват актуалното състоянието на отоплителната 

инсталация и абонатна станция/котли при наличието на такива, отразява 

извършените ремонтни работи по фасадите, вида и състоянието на материалите. 

Обследват вътрешни и външни инсталации до точката на свързване с доставчиците 

на комуналната услуга. Ще се дадат предписания за привеждане в съответствие с 

действащите норми и при необходимост за газифициране на сградите. Резултатите от 

извършените обследвания ще бъдат обобщени в подробна обяснителна записка 

(становище), като ще бъдат съобразени с енергоспестяващите мерки предписани в 

обследванията за енергийна ефективност на сградите. Ангажирани експерти: 

Експерти Част „ОВК"-2 бр. Срок изпълнение на становище по част „ОВК“: на 

съгласно Приложение № I към настоящото предложение - План - график за 

изпълнение на дейностите 

 Изготвяне на становище по част „ПБ"  

 За обследването на сградите са предвидени двама експерта по част „ПБ“, като 

всеки от тях ще обследва по две сгради. Експертите по част Пожарна безопасност 

обследват сградите за да установят дали отговарят на изискванията на Наредба №1з-

1971 от 2009г. за строително- техническите правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар, състоянието на пожароизвестителната инсталация, ако има 

такава, пътищата за евакуация свободни ли са и др. Ще се дадат предписания за 

привеждане в съответствие с действащите норми. Ангажирани експерти: Експерти 

,,ПБ" - 2 бр .Срок на изпълнение на становище по част „ПБ“: съгласно Приложение 

№ 1 към настоящото предложение - План - график за изпълнение на дейностите 

 Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и инсталационните (ВиК и 

ОВК) ще се извърши обследване на ограждащите конструкции и елементи на 

сградите и на използваните строителни продукти по отношение на защитата от шум 
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на сградите. Ще се извърши сравнение с действащите норми по време на 

построяването на сградите и с действащите минимални изисквания за 

шумоизолиране на сградите. Ще се дадат предписания за привеждане в съответсвие с 

действащите норми и за обосновка на избраните строителни продукти.Обследването 

включва съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) 

стойности на техническите характеристики на обследваната сграда, в т.ч. и тези, 

свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/. Високата компетентност на работния екип в извършването на 

такъв род дейности и доброто познаване на действащите преди нормативни актове 

(към момента на въвеждането на строежите в експлоатация), както и действащите в 

момента нормативни уредби (към момента на обследването), са предпоставка за 

коректно извършване на работата.Всеки един от специалистите по отделните части в 

заключение дава точно, пълно и ясно изготвено становище, което да кореспондира на 

актуалното състояние на сградите, предмет на поръчката. За да бъде обърнато 

внимание на всеки един аспект с цел изготвянето обстоен доклад, между 

специалистите се осъществява постоянна комуникация и връзка, обсъждат и се 

коментират направените анализи и получените от тях резултати. 

 Съставяне на окончателен доклад с резултатите от обследването, окончателен 

технически паспорт. 

 След направеното необходимо обследване на сградите от всички специалисти се 

изготвя Технически паспорт съгласно изискванията на Наредба No 5/2006 г. за 

техническите паспорти на строежите и ще съдържа: 

 Част А - основни характеристики на строежа идентификационни данни и параметри - 

раздел 1основни обемно-планировъчни и функционални показатели - раздел II 

основни технически характеристики -раздел III сертификати - раздел IV данни за 

собственика и за лицата съставили или актуализирали техническия паспорт — раздел 

V Част Б - мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти 

резултати от извършени обследвания и необходимост от извършване на основно 

обновяване, реконструкция, основен ремонт и други промени; 

 необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график 

за изпълнение на неотложните мерки; 

 данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и 

реконструкция на строежа; 

 срокове за извършване на основни и текущи ремонти на отделни конструкции и 

елементи на строежа. 

 Част В - указания и инструкции за безопасна експлоатация 

 съхраняване целостта на строителната конструкция 

 недопускане на нерегламентирана промяна в предназначението на строежа, която 

води до повишаване са над 5 % на проектните експлоатационни натоварвания; 

спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита, от шум и 

опазване на околната среда; 

 нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и 

системите; 

 поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, 

подвижните платформи, подемниците и др.; 

 правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност. 
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 Техническият паспорт ще се изработи след проведеното обследване на сградите, за 

установяване на техническите й характеристики, свързани с изискванията по чл. 

169,ал. 1, т. 1-3 от ЗУТ и ще обхване следните дейности: 

 Съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на 

техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със 

съществените изисквания по чл. 169, ал. I, т. 1-3 от ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната 

осигуреност на строежа; 

 Установяване на действителните технически характеристики на строежа по разделите 

на част А от техническия паспорт; 

 Анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на 

съответствието им с нормативните стойности. 

 Разработване на мерки; 

 Съставяне на доклад за резултатите от обследването. 

 Пристъпва се към съставяне на доклад за резултатите от обследването, който 

включва оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие с 

изискванията на нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на 

строежите в експлоатация, както и възможностите за изпълнение на съществените 

изисквания по чл. 169, ал. 1 ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на строежа 

в съответствие с действащите към момента на обследването нормативни актове. 

Докладът за резултатите от обследването, включва и анализ на пожарната и аварийна 

безопасност на сградите, в съответствие с изискванията на нормите, като се 

предписват необходимите мерки за отстраняване на констатирани недостатъци и се 

описва подробно състоянието. Всички специалисти ще участват в изготвянето на 

доклада с резултатите от обследването. 

Ангажирани експерти: Експерти Част „Архитектура" - 4 бр., Експерти Част '‘Конструктивна"-4 бр, 

Експерт Технически контрол по част „Конструктивна", Експерти Част „Електро"- 

2бр., Експерти Част „ВиК" - 2 бр., Експерти Част „ОВК" - 2 бр.. Експерти Част „ПБ" - 

2 бр. Срок на изпълнение: съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение - 

План - график за изпълнение на дейностите.За всяка сграда за Дейност 3 от 

обособената позиция ще се представят резултатите от техническото обследване: на 

хартиен носител - в папки, 3 /три/ оригинала на хартиен носител и 2 /два/ екземпляра 

на електронен носител CD 

 Технически паспорт; 

 Доклад за техническо обследване на сградата; 

 Приложения към Доклада за техническо обследване /при необходимост/; 

 Оформяне и разпечатване на документацията на хартиен носител, 

окомплектоване в папки, качване на документацията на електронен носител 

/CD/.Ангажирани експерти: Експерти Част „Архитектура” - 4 бр., Експерти Част 

‘‘Конструктивна“ - 4 бр, Експерти Част „Електро“- 2бр„ Експерти Част „ВиК“ - 2 бр., 

Експерти Част „ОВК“ - 2 бр., Експерти Част „ПБ“ - 2 бр., Експерти извършващи 

обследването за енергийна ефективност-5 бр. Срок на изпълнение: съгласно 

Приложение № 1 към настоящото предложение - План - график за изпълнение на 

дейностите.Експерти, ангажирани с архитектурното заснемане на сградите (Дейност 

1):Експерти по част „Архитектура“ Конкретните задължения на експертите: 

Екпертите по част Архитектура извършват архитектурно заснемане и обследва 

елементите на достъпна среда, определя вида, състоянието и качеството на 
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използваните материали за довършителни работи.В предмета на обособената позиция 

са включени 4 сгради. За заснемането на всяка от тях е предвиден отделен експерт по 

част „Архитектура“, с цел качествено изпълнение и спазване на оферираният срок. 

 Експерти по част „Конструктивна“ 

 Конкретните задължения на експертите: 

 Експертите но част Конструктивна участват при определяне конструкцията на 

сградата и взимане на подробни размери при заснемане на сградите. В предмета на 

обособената позиция са включени 4 сгради. За заснемането на всяка от тях е 

предвиден отделен експерт по част „Конструктивна“, с цел качествено изпълнение и 

спазване на оферираният срок. 

 Експерти, ангажирани с обследването за енергийна ефективност (Дейност 2):  

 Експерти „Топлотехника“ и енергийна ефективност - 2 бр. 

o Основни функции и отговорности: 

 Отговаря за качеството и в срока на графика изпълнение на дейностите в 

планирания обхват в неговата професионална компетентност; 

 Спазва приложимото законодателство при извършване на обследването; 

 Подпомага осъществяването и участва в диалог с всички заинтересовани 

страни, които имат отношение към изпълнение предмета на поръчката; 

 Идентифицира възникнали проблеми и предлага мерки за преодоляването им. 

 Отговаря за качеството на извършените дейности по договора, контрола на' 

качеството и ефективността при изготвянето и подготовката на техническата 

документация, поддържане и съхранение на документацията. 

o Конкретни задължения: 

 Уведомява Възложителя за хода на изпълнение на дейностите при изпълнение 

на всеки етап; 

 Преглед на наличната документация (ако има такава) и оглед на сградата на 

място; 

 Събира и обработва информация за функционирането на сградата - описва 

отоплителната инсталация, котелната централа и /или абонатна станция и система за 

битово топла вода; 

 Събира и обработва първична информация за разход на енергия и анализира 

съществуващото състояние и енергопотреблението; 

 Изготвя енергийни баланси и определя базовото енергопотребление; 

 Извършва измервания за събиране на данни, обработка и детайлизиран анализ 

на данните; 

 Изчислява енергийните характеристики на сградата и определя потенциала на 

тяхното подобряване; 

 Анализ на възможностите за оползотворяване на енергията от възобновяеми 

източници; 

 Изготвя списък от мерки с оценен енергоспестяващ ефект за повишаване на 

енергийната ефективност. Остойностяване; 

 Формира пакети от енергоспестяващи мерки, определя годишния размер на 

енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки и технико- 

икономическа оценка на пакетите от мерки. Определя класа на енергопотребление; 

 Сравнителен анализ на оценените пакети от мерки и определяне на 

икономически целесъобразния пакет от енергоспестяващи мерки; 
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 Участва в изготвянето на доклад от извършеното обследване, резюме към 

доклада и сертификат за енергийните характеристики на сградата; 

 Анализ и оценка на количеството спестени емисии СО2. 

 Допълнителен Експерт „Топлотехника“ и енергийна ефективност - 1 бр. 

 Конкретните задължения на експерта: Експертът ще помага при обработката 

на първичните данни 

 Експерт „Строителна техника“ и енергийна ефективност 

o Основни функции и отговорности: 

 Отговаря за качеството и в срока на графика изпълнение на дейностите в 

планирания обхват в неговата професионална компетентност; 

 Спазва приложимото законодателство при извършване на обследването; 

 Консултира и подпомага ръководителя на екипа; 

 Подпомага осъществяването и участва в диалог с всички заинтересовани 

страни, които имат отношение към изпълнение предмета на поръчката; 

 Идентифицира възникнали проблеми и предлага мерки за преодоляването им. 

o Конкретни задължения: 

 Преглед на наличната документация (ако има такава) и оглед на сградата на 

място; 

 Събира и обработва информация за функционирането на сградата - описва 

геометричните характеристики на сградата, строителните и топлофизичните 

характеристики на ограждащите елементи, изчертава схеми и описва изгледите на 

сградата; 

 Събира и обработва първична информация за разход на енергия и анализира 

съществуващото състояние и енергопотреблението; 

 Изготвя енергийни баланси и определя базовото енергопотребление; 

 Извършва измервания за събиране на данни, обработка и детайлизиран анализ 

на данните; 

 Изчислява енергийните характеристики на сградата и определя потенциала на 

тяхното подобряване; 

 Анализ на възможностите за оползотворяване на енергията от възобновяеми 

източници; 

 Изготвя списък от мерки с оценен енергоспестяващ ефект за повишаване на 

енергийната ефективност. Остойностяване; 

 Формира пакети от енергоспестяващи мерки, определя годишния размер на 

енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки и технико- 

икономическа оценка на пакетите от мерки. Определя класа на енергопотребление; 

 Сравнителен анализ на оценените пакети от мерки и определяне на 

икономически целесъобразния пакет от енергоспестяващи мерки; 

 Участва в изготвянето на доклад от извършеното обследване, резюме към 

доклада и сертификат за енергийните характеристики на сградата. Експерта и 

професионална квалификация му са описани в ЕЕДОП. 

 Експерт „Електроинсталации“ и енергийна ефективност 

o Основни функции и отговорности: 

 Отговаря за качеството и в срока на графика изпълнение на дейностите в 

планирания обхват в неговата професионална компетентност; 

 Спазва приложимото законодателство при извършване на обследването; 
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 Консултира и подпомага ръководителя на екипа; 

 Подпомага осъществяването и участва в диалог с всички заинтересовани 

страни, които имат отношение към изпълнение предмета на поръчката; 

 Идентифицира възникнали проблеми и предлага мерки за преодоляването им. 

o Конкретни задължения: 

 Преглед на наличната документация (ако има такава) и оглед на сградата на 

място;  

 Събира и обработва информация за функционирането на сградата - описва 

електроенергията, използвана за битово гореща вода, отопление, охлаждане, 

вентилация, осветление, вентилатори и помпи, силови консуматори и др.; 

 Събира и обработва първична информация за разход на енергия и анализира 

съществуващото състояние и енергопотреблението; 

 Изготвя енергийни баланси и определя базовото енергопотребление; 

 Извършва измервания за събиране на данни, обработка и детайлизиран анализ 

на данните; 

 Изчислява енергийните характеристики на сградата и определя потенциала на 

тяхното подобряване; 

 Анализ на възможностите за оползотворяване на енергията от възобновяеми 

източници; 

 Изготвя списък от мерки с оценен енергоспестяващ ефект за повишаване на 

енергийната ефективност. Остойностяване; 

 Формира пакети от енергоспестяващи мерки, определя годишния размер на 

енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки и технико- 

икономическа оценка на пакетите от мерки. Определя класа на енергопотребление; 

 Сравнителен анализ на оценените пакети от мерки и определяне на 

икономически целесъобразния пакет от енергоспестяващи мерки; 

 Участва в изготвянето на доклад от извършеното обследване, резюме към доклада 

и сертификат за енергийните характеристики на сградата. 

 Експерта и професионална квалификация му са описани в ЕЕДОП. 

 Експерти, ангажирани с техническото обследване па сградите (Дейност 3): 

o Експерти по част „Архитектура“ 

 Конкретните задължения на експертите: Екпертите по част Архитектура 

извършили архитектурното заснемане описват състоянието на сградите в подробна 

обяснителна записка, прилагайки всички енергоспестяващи мерки описани в 

енергийното обследване и съпътстващите дейности, необходими за нормалната 

експлоатация на сградата. Всеки от експертите участва при изготвяне на технически 

паспорт и доклад за извършено техническо обследване за възложената му сграда. В 

предмета на обособената позиция са включени 4 сгради. За всяка от тях е предвиден 

отделен експерт по част ..Архитектура“, с цел качествено изпълнение и спазване на 

оферираният срок. Експертите и тяхната професионална квалификация са описани в 

ЕЕДОП. 

 Експерти по част „Конструктивна“ 

o Конкретните задължения на експертите: Екпертите по част Конструктивна 

описват състоянието на сградите в подробна обяснителна записка, прилагайки всички 

енергоспестяващи мерки описани в енергийното обследване и съпътстващите 

дейности, необходими за нормалната експлоатация на сградата. Всеки от експертите 
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участва при изготвяне на технически паспорт и доклад за извършено техническо 

обследване за възложената му сграда. В предмета на обособената позиция са 

включени 4 сгради. За всяка от тях е предвиден отделен експерт по част 

„Конструктивна“, с цел качествено изпълнение и спазване на оферираният срок. 

Експертите и тяхната професионална квалификация са описани в ЕЕДОП. 

 Експерт Технически контрол по част „Конструктивна“ 

o Конкретните задължения на експерта: Експерт упражняващ технически контрол по 

част “Конструктивна“ -осъществява технически контрол по част “Конструктивна“. 

Гарантира качество на изпълнение, съобразено с нормативните изисквания. 

Експертът и професионална му квалификация са описани в ЕЕДОП. 

 Експерти по част „Електрическа“ 

o Конкретните задължения на експертите: Експертът по част Електрическа 

обследва състоянието на мълниезащитната инсталация, констатира вида и 

състоянието на главното разпределително табло и асансьорните табла/при наличето 

на такива/ и асансьорни уредби/при наличието на такива/, осветителните тела, 

наличие на дефекти свързани с електрическата инсталация и др. Обследва вътрешни 

силнотокови и слаботокови и външни инсталации до точката на свързване с 

доставчиците на комуналната услуга. Ще бъде извършено сравнение с действащите в 

момента норми и ще се дадат предписания за привеждане в съответствие с 

действащите норми. Експертите по част Електрическа описват състоянието на 

сградите в подробна обяснителна записка, прилагайки всички енергоспестяващи 

мерки описани в енергийното обследване и съпътстващите дейности, необходими за 

нормалната експлоатация на сградата. Всеки от експертите участва при изготвяне на 

технически паспорт и доклад за извършено техническо обследване за възложената му 

сграда. В предмета на обособената позиция са включени 4 сгради. Предвидени са 

двама Експерта по Част „Електрическа“ като всеки от тях ще извърши обследване на 

две сгради, с цел качествено изпълнение и спазване на оферираният срок. Експертите 

и тяхната професионална квалификация са описани в ЕЕДОП. 

 Експерти - част ,,ВиК“: 

o Конкретните задължения на експерта: Експертите по част „ВиК“ се ангажират с 

установяване актуалното състояние на водопроводните и канализационни щрангове, 

отводняването на покриви, състоянието на противопожарните кранове, вида и 

състоянието на материалите и др. Обследват вътрешни и външни инсталации до 

точката на свързване с доставчиците на комуналната услуга. Ще бъде извършено 

сравнение с действащите в момента норми и ще се дадат предписания за привеждане 

в съответствие с действащите норми. Експертите по част „ВиК“ описват състоянието 

на сградите в подробна обяснителна записка, прилагайки всички енергоспестяващи 

мерки описани в енергийното обследване и съпътстващите дейности, необходими за 

нормалната експлоатация на сградата. Всеки от експертите участва при изготвяне на 

технически паспорт и доклад за извършено техническо обследване за възложената му 

сграда. В предмета на обособената позиция са включени 4 сгради. Предвидени са 

двама Експерта по Част „ВиК“ като всеки от тях ще извърши обследване на две 

сгради, с цел качествено изпълнение и спазване на оферираният срок .Експертите и 

тяхната професионална квалификация са описани в ЕЕДОП. 

 Експерти по части „ОВК“ 

o Конкретните задължения на експерта: Експертите по част ОВК обследват 
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актуалното състоянието на отоплителната инсталация и абонатна станция/котли при 

наличието на такива, отразява извършените ремонтни работи по фасадите, вида и 

състоянието на материалите. Обследват вътрешни и външни инсталации до точката 

на свързване с доставчиците на комуналната услуга. Ще се дадат предписания за 

привеждане в съответствие с действащите норми и при необходимост за 

газифициране на сградата. Екпертите по част „ОВК“ описват състоянието на 

сградите в подробна обяснителна записка, прилагайки всички енергоспестяващи 

мерки описани в енергийното обследване и съпътстващите дейности, необходими за 

нормалната експлоатация на сградата. Всеки от експертите участва при изготвяне на 

технически паспорт и доклад за извършено техническо обследване за възложената му 

сграда. В предмета на обособената позиция са включени 4 сгради. Предвидени са 

двама Експерта по Част „ОВК“ като всеки от тях ще извърши обследване на две 

сгради, с цел качествено изпълнение и спазване на оферираният срок. Експертите и 

тяхната професионална квалификация са описани в ЕЕДОП 

 Експерт по част „Пожарна безопасност“.Конкретните задължения на експерта: 

Експертите по част Пожарна безопасност обследват сградата за да установи дали 

отговаря на изискванията на Наредба №1з-1971 от 2009г. за строително-техническите 

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, състоянието на 

пожароизвестителната инсталация, ако има такава, пътищата за евакуация свободни 

ли са и др. Ще се дадат предписания за привеждане в съответствие с действащите 

норми. Експертите по част „ПБ“ описват състоянието на сградите в подробна 

обяснителна записка, прилагайки всички енергоспестяващи мерки описани в 

енергийното обследване и съпътстващите дейности, необходими за нормалната 

експлоатация на сградата. Всеки от експертите участва при изготвяне на технически 

паспорт и доклад за извършено техническо обследване за възложената му сграда. В 

предмета на обособената позиция са включени 4 сгради. Предвидени са двама 

Експерта по Част „ПБ" като всеки от тях ще извърши обследване на две сгради, с цел 

качествено изпълнение и спазване на оферираният срок.  

Експертите и тяхната професионална квалификация са описани в ЕЕДОП.Всички от 

посочените експерти притежават необходимите компетентност и професионална 

квалификация за качествено изпълнение на поставените задачи и спазване на 

оферираните срокове. Ще бъде назначен ръководител екип за трите дейност, който 

ще следи непрекъснато за спазване на определените срокове, съгласуваност между 

специалностите. Ръководителят на екипа ще поддържа непрекъсната връзка с 

представител на Възложителя. 

Фирма '‘ЕНЕРДЖИДИЗАЙН” ЕООД има богат опит в изготвянето на проектна 

документация за извършване на архитектурни заснемания, изготвяне на обследвания 

за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие 

с нормативните изисквания за енергийна ефективност и изготвяне на обследвания за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, 

ал.1, т. 1-3 от ЗУТ, и съставяне на технически паспорти съгласно чл. 1766, ал.2 от 

ЗУТ. Като доказателство, че е в състояние да извърши услугата качествено и в срок 

се прилага Удостоверение за добро изпълнение / референция издадено от Община 

Ботевград за извършени услуги, а именно: 

1. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне ма технически 
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паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ на възложените жилищни и обществени сгради. 

2. Изготвяне на архитектурно заснемане на възложените жилищни и обществени 

сгради. 

3. Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на възложените жилищни 

и обществени сгради. 

4. Изготвяне на КСС-та по окрупнени показатели на възложените жилищни и 

обществени сгради, включващи: - Обяснителни записки, описващи предписаните 

енергоспестяващи мерки и съпътстващите ги дейности.; Скици, схеми и чертежи на 

сградите и Количествено - стойностни сметки. 

Услугата включва обследване на 20 сгради в рамките на 20 календарни дни, 

което означава по 1 сграда на ден. 

За изпълнението на настоящата поръчка се предлага срок за изпълнение от 7 

календарни дни за обследване на 4 сгради, което е около ден и половина на сграда. 

От опита на фирмата до сега, се вижда, че срокът е достатъчен за изпълнение на 

поставените задачи. 

Посочено е техническото оборудване, което ще бъде на раположение при 

изпълнението на договора. Посочени са и други ресурси на „ ЕНЕРДЖИДИЗАЙН “ 

ЕООД, включващи - Голям високопроходим автомобил; - Офис, оборудван със 

високоспециализирани компютри - за изготвянето на графичната, изчислителната и 

текстовата част.;  - Техника за заснемане - дружеството разполага с нужната 

техника /апаратура и инструменти/ за изготвянето на архитектурното заснемане, 

както и за необходимите проверки по инсталациите на сградата по съответните 

части;  - Техника за разпечатване; - Човешки ресурс - участникът разполага с 

екип от висококвалифицирани специалисти, които са предвидени за изпълнение на 

поръчката. Екипът се състои от специалисти по съответните части. За подпомагане 

работата на основният екип от експерти, дружеството разполага с помощен персонал 

на трудов договор, който при необходимост ще вземе участие в разработването на 

проектните части с цел качествено и изпълнение в срок на поставените задачи. При 

изпълнение на поръчката, изпълнителят ще спазва изискванията на актуалната и 

приложима нормативна уредба. 

3. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ И КАЧЕСТВОТО 

Целта на процесите по управление на качеството е да бъдат задоволени нуждите, 

заради които се реализира проектът. Тези процеси включват всички дейности от 

цялостното управление на проекта. 

• Планиране на качеството - идентифициране на стандартите за качество за 

конкретния проект и начините за спазването им. Това е един от ключовите процеси 

при планиране на качеството и ще се извършва редовно, успоредно с останалите 

процеси по планиране на проекта. 

• Гарантиране на качеството - всички планирани и систематични действия в рамките 

на системата за качество, които дават увереност, че проектът ще отговаря на 

съответните стандарти. 

• Качествен контрол - проследяване на конкретни резултати, за да се определи дали 

отговарят на зададените стандарти и да се набележат начини за отстраняване на 

причините за незадоволителните резултати. Ще се извършва в хода на целия проект. 

Би било полезно да се знае разликата между: 

- Управление на човешките ресурси 
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Управлението на човешките ресурси включва процесите, които осигуряват най- 

ефективното използване на хората, участващи в проекта. Състои се от, 

Организационно планиране — идентифициране, документиране и определяне на 

роли, отговорности и канали за отчитане. Развитие на екипа — развиване на 

индивидуални и групови умения, с цел подобряване на изпълнението. 

- Управление на комуникациите 

Процесите по управление на комуникациите осигуряват навременното и адекватно 

генериране, събиране, разпространение, съхранение на информацията по проекта. Те 

осъществяват критичната за успеха връзка между хора, идеи и данни. Всеки 

участник в проекта трябва да е готов да изпраща и приема комуникации и трябва да 

разбира как каналът на комуникация, в която участва, се отразява на целия проект. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е съобразена с изискванията на възложителя. 

Участникът е представил дейностите по изпълнение на поръчката в тяхната 

последователност, като за всяка дейност са описани и предвижданите етапи за 

изпълнението й. Описанието е направено въз основа на техническите спецификации, 

представени от възложителя, като е посочен брой на участващите експерти при 

изпълнение на всяка дейност и е направена препратка към План-Графика по 

отношение на срока. Описанието се свежда до дословно възпроизвеждане на 

дейностите от техническото задание, като за всяка посочена от възложителя дейност 

е посочен брой експерти и като срок за изпълнение е посочено – съгласно план-

графика. Например за Дейност 2 - Изготвяне на обследвания за енергийна 

ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с 

нормативните изисквания за енергийна ефективност, участникът е преписал всички 

посочени от възложителя етапи и дейностите, които следва да са включени в тях и 

срещу всяка дейност е отбелязано – Ангажирани експерти – 5 бр. и срок за 

изпълнение – съгласно Приложение 1 – План-график. Следва да отбележим, че с 

представеното по този начин описание, участникът не е представил своята визия за 

изпълнение на поръчката, тъй като липсва описание на организацията на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката, обвързано с конкретния подход за 

изпълнение на услугите по поръчката и начина на координация с възложителя, 

мерките за осигуряване на сроковете и качеството. Съгласно изискванията на 

възложителя участникът следва да представи описание на предложеното 

разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на 

задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно планираните дейности и 

начина на координация с възложителя. Представеното предложение на участника в 

този аспект съдържа несъответствия/противоречия по отношение на непълно 

представяне на разпределението на задачите и отговорностите на отделните експерти 

съгласно планираните дейности, както следва: липсва представяне на организацията 

на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, с представяне на 

разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката и разпределение на задачите 

и отговорностите на отделните експерти съгласно планираните дейности. Както бе 

отбелязано за Дейност 2 - Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и 

предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните 

изисквания за енергийна ефективност, участникът е преписал всички посочени от 

възложителя етапи и дейностите, които следва да са включени в тях и срещу всяка 
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дейност е отбелязано – Ангажирани експерти – 5 бр., като не може да бъде 

установено как се разпределят задачите и отговорностите между тези 5 експерти. В 

отделна точка на стр. 21 от офертата са разписани задължения и отговорности на 

експертите „Топлотехника“ и енергийна ефективност, но те са 3 бр. /двама основни и 

един допълнителен/, като задълженията им са описани общо и не е видно как се 

разпределят задачите и отговорностите между тях, съгласно планираните дейности.  

Единствено за допълнителния експерт „Топлотехника“ и енергийна ефективност на 

стр. 7 и стр. 22 от офертата е посочено, че ще помага при обработка на първичните 

данни, но това предвиждане противоречи на предвижданията на участника посочени 

в описанието на дейностите на стр. 7-10 и в план-графика, където е предвидено 

участието му във всичките посочени 20 поддейности за Дейност 2 - Изготвяне на 

обследвания за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в 

съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност.  

Съгласно изискванията на възложителя, офертата на участника трябва да съдържа 

предложенията на участника как ще се организира работата на екипа по изпълнение 

на дейностите по поръчката, методите за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

поръчка.  

Участникът не е посочил конкретни методи за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, предвижданията в тази насока се свеждат единствено до изявлението, 

че ще бъде назначен ръководител, който ще поддържа непрекъсната връзка с 

представител на възложителя без посочване на съответни комуникационни канали, 

без предвиждания за действия по координация и съгласуване на дейностите. Липсват 

и предвиждания, свързани с организационни аспекти, необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената поръчка. Предвижданията за качественото и 

срочно изпълнение се свеждат до позоваване на участника на предходен опит в 

подобни услуги, при които за 20 дни са обследвани 20 сгради, а в случая се предлага 

обследване на 4 сгради за 7 дни, т.е. около ден и половина на сграда и от опита на 

фирмата се виждало, че срокът е достатъчен, а доказателството, че участникът е в 

състояние да извърши качествено и в срок услугата, е приложената референция от 

община Ботевград.  

Следва да отбележим, че изпълнението на дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката е относимо към Техническите и професионални 

способности на участниците и всеки от допуснатите до разглеждане на техническото 

предложение участник е удостоверил сходен опит в съответствие с изискванията на 

възложителя на предходен етап от процедурата. Изискванията на възложителя 

относно съдържанието на техническото предложение е всеки участник да представи 

описание на своята визия за изпълнение на настоящата поръчка, като наличието на 

преходен опит и съответно организация при друг възложител не може да замести 

изискванията на възложителя за минимално съдържание на техническото 

предложение в настоящата обществена поръчка.  

Мерки за осигуряване на сроковете и качеството не са представени и в последната 

точка 3 от предложението, която е с това наименование, но същата не съдържа 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение 

на възложената поръчка, а са посочени теоретични дефиниции на понятията – 

планиране, гарантиране и контрол на качеството, разлика между управление на 

човешките ресурси и управление на комуникациите, без предвиждания за 

приложение на тези процеси при изпълнението на настоящата поръчка. 

Отделно от това за всяка от основните дейности е посочен обхватът и съдържанието 
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на документацията, която ще се изготви като краен продукт от дейността и броя на 

екземплярите, в които ще се изготви, а именно – за дейност 1 – 5 оригинални 

екземпляра на хартиен носител и 2 на електронен носител, за дейност 2 – 3 

оригинални екземпляра на хартиен носител и 2 на електронен носител и за дейност 3 

– 3 оригинални екземпляра на хартиен носител и 2 на електронен носител. В т. 10 – 

„Оформяне и разпечатване документацията на хартиен носител, окомплектоване в 

папки, качване на документацията на електронен носител /CD/“ на стр.21 от 

офертата и План-графикът, към който се препраща, участникът предвижда така 

изготвената документация за всички дейности да се представи на Възложителя в 

последния ден от изпълнението на дейност 3, от всички експерти, участващи при 

изпълнението на дейности 1, 2 и 3. Това предвиждане на участника противоречи на 

изискванията на Възложителя, закрепени в Техническото задание и одобрения проект 

на договор. Съгласно Техническото задание – „Започването на изпълнението на 

всяка дейност е обусловено от приемането на изпълнението на предходната“, което 

изискване е посочено и в чл. 5 и чл. 19 от проекта на договор, а в чл. 20 са разписани 

правомощията на възложителя при констатирани несъответствия за дадена дейност.  

Предвижданията на участника да предаде изпълнението на всички дейности 

едновременно в последния ден от изпълнението на дейност 3, освен че противоречи 

на изискванията на възложителя за начина на предаване на крайния продукт за всяка 

дейност, същото и препятства възможността на възложителя да упражни 

правомощията си по чл. 20 от проекта на договор.  

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която  

да  отговаря  на  предварително  обявените  условия,  както  и  че  не  е изпълнил  

задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  обявените  

от възложителя  условия. При  констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността за допускане на офертата, тъй като тя не 

съдържа в себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 
 

 

 

 

3.4. 

 

„СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99“ ЕООД 

 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложениe, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, съдържащо 

предвижданията на участника за предложената система за организацията и 

ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на 

работите, предмет на обществената поръчка, Декларации за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец 3, Декларации за срока 

на валидност на офертата, изготвена съгласно Oбразец 4 и Декларации, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
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опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена 

съгласно Образец 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 
 Срок за извършване на архитектурните заснемания на многофамилните жилищни 

сгради в обхвата на обособената позиция: 25 /словом двадесет и пет/ календарни 

дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в обхвата на 

обособената позиция: 20 /словом двадесет/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на техническите паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ на 

многофамилните жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 20 /словом 

двадесет/ календарни дни. 

Кратко описание на предвижданията на участника за предложената система за 

организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка: 

Дейности за изпълнение на поръчката 

Дейност 1: Извършване на архитектурни заснемания 

Екипът на Консултанта ще изпълни архитектурно заснемане на сградите и ще 

изготви документацията към него за установяване на точните геометрични 

характеристики на сградите и актуалното състояние на външните ограждащи 

елементи. По този начин ще се постигне пълна информация за основните обемно-

планировъчни и функционални показатели на всяка от сградите - застроени площи и 

обеми, височина на етажите, брой на етажите, надстроявания, пристройки и корекции 

на застроените площи и обеми, включително остъклявания на тераси. 

В документацията ще бъдат отразени всички видове дограми (прозорци и 

врати), разположени по външните ограждащи елементи, както и участъците с 

положена от собствениците топлоизолация, описана по вид и дебелина. 

Конкретните действия за изпълнение на тази основна дейност от предмета на 

поръчката се свеждат до точно измерване на: 

- всички ограждащи елементи (стени, отвори, нива и др. елементи) в 

помещенията на обекта, 

- височина на помещенията и обекта като цяло 

- материали на подови настилки, стени, тавани, покрив и фасади 

- конструкция. 

Измерването ще бъде изпълнено от квалифициран специалист - архитект на височина 

160 см от пода, с помощта на прецизни лазерни измервателни уреди и точно 

определен алгоритъм. Заснемането ще бъде извършено на четири етапа: 

1) първоначално събиране на информация; 

2) обработка и подготовка на точна подложка; 

3) повторно заснемане на ключови елементи и допълване на подробна 

информация; 

4) пълно изчертаване с CAD приложение в мащаб 1:100 или 1:50 и подготвяне на 

документацията; 

Готовото архитектурно заснемане ще се изготви и предаде на Възложителя в 5 

оригинални екземпляра на хартиен носител и в 2 екземпляра на електронен носител 

(CD) като ще бъде съблюдавана софтуеърна съвместимост с Microsoft Office 2007, 
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AutoDesk AutoCAD 10 или еквивалентно. Архитектурното заснемане ще съдържа: 

□ ситуация М: 1:500 

□ разпределения М: 1:50 с указани квадратури и материали в помещенията 

□ план на покрива М: 1:50 

□ вертикални разрези М: 1:50 

□ фасади М: 1:100 

□ характерни детайли 

□ снимков материал. 

Дейност 2: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна 

ефективност. 

Екипът на Консултанта ще изпълни обследване за енергийна ефективност на 

четирите сгради и ще предпише енергоспестяващи мерки в съответствие с 

нормативните изисквания за енергийна ефективност. Обследването за енергийна 

ефективност в обхвата на настоящата обществена поръчка ще бъде извършено по 

реда, правилата и процедурите, регламентирани от действащото законодателство: 

Закона за енергийната ефективност и подзаконовите нормативни актове за неговото 

прилагане. 

С обследването за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ще 

бъде установено нивото на потребление на енергия, ще бъдат определени 

специфичните възможности за намаляването му и ще бъдат препоръчани мерки за 

повишаване на енергийната ефективност. В резултат ще бъде издаден Сертификат за 

енергийни характеристики на сгради в експлоатация, който ще удостоверява 

енергийните характеристики на сградите, актуалното потребление на енергия и 

съответствието му със скалата на класовете на енергопотребление. Ще бъде 

направена и оценка на енергийните спестявания с цел доказване на енергийни 

спестявания вследствие изпълнение на отделна мярка или на група мерки за 

повишаване на енергийната ефективност. 

Обследването за енергийна ефективност на четирите сгради, в зависимост от 

конкретното състояние на ограждащите им елементи и системите за осигуряване на 

микроклимат ще се състои в: 

 Идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи - ще бъде 

изготвен пълен опис на ограждащите елементи на сградите, схеми на всички 

видове стени, тавани и подове, състояние и вид на дограми, стени, подове и 

тавани, описание и сравнение с нормативните коефициенти към момента на 

въвеждане на сградата в експлоатация, подобряване или влошаване през 

изминалите години, в които сградата е експлоатирана; 

 Описание и идентифициране на системите за осигуряване на микроклимата - 

отоплителни системи, котелно и нафтово стопанство; състояние на 

климатичните системи ако има такива; състояние на електрическите 

инсталации - силнотокови, слаботокови, осветителни, озвучителни, звънчеви, 

телефонни и т.н.; състояние на водопроводната инсталация и инсталацията за 

битово горещо водоснабдяване; 

 Измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и 

определяне на потенциала за намаляване разхода на енергия; 

 Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност за 

ограждащите елементи на сградата - дограма, стени, подове и тавани; 

 Технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната 

ефективност и на съотношението "разходи - ползи"; 

 Подмяна на осветителните тела с такива с ниска консумация на енергия, и 
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снабдяването им с индикатор за движение. Консултантът ще изготви 

препоръки за подмяна на съоръженията, консумиращи най-много енергия с 

енергоефективни; подобряване на регулирането на помпи и вентилатори и 

предвиждане на честотно регулиране; 

 Оценка на спестените емисии СО2 в резултат на прилагането на мерки за 

повишаване на енергийната ефективност; 

 Анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми 

източници за доказване на техническа възможност и икономическа 

целесъобразност. Анализът на възможностите за използване на енергия от 

възобновяеми източници ще бъде част от оценката на показателите за годишен 

разход на енергия в сградата. 

Екипът на Консултанта ще изпълни обследването за енергийна ефективност с 

поредица от под-дейности обособени в етапи както следва: 

1) Подготвителен етап - включва следните под-дейности: 

- Оглед на сградата; 

- Събиране и обработка на първична информация за функционирането на 

сградата и разходите за енергия за представителен предходен период от време, както 

и проверка за изпълнение на възможностите, предвидени в чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ. 

2) Етап на установяване на енергийните характеристики на сградата - включва 

следните под-дейности: 

- Анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението; 

- Изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на 

енергопотребление; 

- Огледи и измервания за събиране на подробна информация за 

енерго- преобразуващите процеси и системи; 

- Обработване и детайлизиран анализ на данните; 

- Анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението; 

- Определяне на енергийните характеристики на сградата и потенциала за 

тяхното подобряване. 

3) Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност - 

включва следните под-дейности: 

- Изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

- Остойностяване на мерките, включително и задължителните строително-

монтажни работи, съпътстващи съответната енергоспестяваща мярка, определяне на 

годишния размер на енергоспестяването, подреждане на мерките по показател "срок 

на откупуване"; 

- Формиране на пакети от мерки, определяне на годишния размер на 

енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки и технико- 

икономическа оценка на пакетите от мерки; 

- Анализ и оценка на количеството спестени емисии С02 в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

4) Заключителен етап - включва следните под-дейности: 

- Изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването; 

- Представяне на доклада и резюмето на общината и Сдружението на 

собствениците на сградата. Резултатите от обследването за енергийна ефективност 

ще бъдат отразени в доклад и резюме. Докладът ще съдържа: 

 подробно описание на сградата, вкл. режими на обитаване, конструкция и 

енергоснабдяване; 

 анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи конструкции и 

елементи; 
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 анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за производство, 

пренос, разпределение и потребление на енергия; 

 енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление за 

основните енергоносители; 

 сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с референтните; 

 оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода за енергия; 

 подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за повишаване 

на енергийната ефективност; 

 анализ и оценка на годишното количество спестени емисии СОг в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

 информация за собственика, собствеността. 

- Представяне на попълнено Приложение № ЕО 1 /образец/, в което приложение 

ще бъдат описани предвидените видовете работи - задължителни и съпътстващи. 

Резюмето ще бъде изготвено по образец - Приложение № 2 от Наредба № Е-РД-04-1 

от 22.01.2016г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на 

енергийните спестявания на сгради и ще съдържа кратка информация относно: 

□ адреса на сградата; 

□ идентификацията на изпълнителя; 

□ кратко описание на сградата; 

□ обща информация за енергопотреблението; 

□ базовата линия на енергопотреблението и специфичния разход на енергия на 

сградата; 

□ класа на енергопотребление на сградата; 

□ предлаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

□ информация за собственика, собствеността. 

При изпълнение на Дейност 2 Консултантът ще съблюдава изискванията на 

всички действащи нормативни актове и по-конкретно разпоредбите на раздел II 

„Обследване и сертифициране на сгради” от ЗЕЕ и при условията и по реда, 

определен от Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016г. за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. В 

съответствие с изискванията на тази наредба докладът за енергийното обследване ще 

представи минимум два алтернативни пакета от мерки със съответстваща технико-

икономическа и екологична оценка. Алтернативните пакети от мерки ще включват 

приоритетно енергоспестяващи мерки (ЕСМ) в областта на съхранението на 

енергията от съществуващите енергоизточници, като всеки пакет от мерки ще 

осигурява постигането на клас на енергопотребление „С“ в съответствие с 

действащите към момента наредби за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите. 

Докладите от обследването за енергийна ефективност на сградите, резюмето и 

сертификатите за енергийните характеристики ще бъдат подготвени на български 

език на хартиен носител в 3 оригинални екземпляра комплектовани в папки, както и 

на 2 бр. електронен носител - CD. 

Дейност 3: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики. 

свързани с изискванията по чл. 169. ал. Е т.1-3 от ЗУТ и съставяне на технически 

паспорти съгласно чл. 1766, ал. 2 от ЗУТ, 

За целите на обследванията ще бъдат използвани безразрушителни методи и уреди за 

изпитване на конструктивните елементи на сградите. Техническите паспорти на 

обектите ще бъдат изготвени в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 5 от 

28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите. Обследването ще послужи за: 
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 установяване на конструктивната устойчивост на сградата; 

 даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация 

съобразно допустимите за финансиране дейности; 

 изготвяне на технически паспорт на съответната сграда; 

 даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други 

ремонтни дейности, необходими за правилното функциониране на сградата. 

Техническите паспорти на съществуващите жилищни сгради ще бъдат изготвени 

след проведено обследване за установяване на техническите им характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ. Обследването ще включва: 

 Съставяне на информационна база данни за нормативните стойности на 

техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. тези, свързани със 

съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, в т. ч. оценка за 

сеизмичната осигуреност на строежа. Минималната информация, необходима 

за оценката на сеизмичната осигуреност на строежа, се съдържа в Приложение 

№ 1 от Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012г. за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони. 

 Установяване на действителните технически характеристики на строежа по 

разделите на част А от техническия паспорт; 

 Анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на 

съответствието им с нормативните стойности, определени в т. 2.1.1; 

 Разработване на мерки за подобряване състоянието на сградите; 

 Съставяне на доклад за резултатите от обследването; 

 Изготвяне на технически паспорт на всяка сграда. 

Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата ще 

бъде извършено по части на инвестиционния проект, както следва: 

 Част „Архитектурна” - Обследването по тази част ще бъде извършено в 

рамките на Дейност 1 за архитектурно заснемане на сградите. Ще бъдат 

отразени всички промени по фасадите и в разпределенията, извършени по 

време на експлоатацията. Ще бъдат отразени размерите и видът на дограмата. 

 Част „Конструктивна” - В тази част на обследването ще бъде направен преглед 

на носещата и сеизмичната устойчивост на конструкцията и доказване на тази 

устойчивост за достатъчно дълъг експлоатационен период. 

 Част „ВиК” - Ще бъдат прегледани всички водопроводни и канализационни 

щрангове, отводняването на покрива, състоянието на противопожарните 

кранове и др. Ще бъде направена съпоставка на действащите норми по време 

на построяването на сградата с действащите в момента норми. Ще бъдат 

дадени предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

 Част „Ел. инсталации” - Ще бъдат обследвани вътрешните силнотокови и 

слаботокови инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни табла, 

звънчева и домофонна инсталация и др. Прегледано ще бъде и състоянието на 

мълниезащитната инсталация. Ще бъде изготвена съпоставка с действащите 

норми по време на построяването на сградата и с действащите в момента 

норми. Обследването по тази част ще завърши с предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

 Част „ОВК” - Ще бъде обследвана отоплителната инсталация, ако има 

изградена такава в съответната сграда, състоянието на мрежите, типът и 

състоянието на абонатната станция. Ще бъдат обследвани и други 

топлоизточници и уреди за БГВ. Ще бъдат отразени извършените ремонтни 

работи по фасадите за частично полагане на топлоизолационна система - вид, 

размери и др. Обследването по тази част ще завърши с предписания за 
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привеждане в съответствие с действащите норми. 

 Част „Пожарна безопасност” - Всяка сграда ще бъде обследвана съгласно 

изискванията за пожарна безопасност. Ще бъде прегледано състоянието на 

пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната опасност на 

асансьорната уредба, пътищата за евакуация. Ще бъдат дадени предписания за 

привеждане в съответствие с действащите норми. 

Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и ВиК, ЕЛ и ОВК ще 

бъде извършено обследване на ограждащите конструкции и елементи на сградата и 

на използваните строителни продукти по отношение на защитата от шум на сградата. 

Ще бъде направена съпоставка с действащите норми по време на построяването на 

сградата и с действащите минимални изисквания за шумоизолиране на сградите и ще 

бъдат дадени предписания за привеждане в съответствие с действащите норми и за 

обосновка на избраните строителни продукти. 

По време на експлоатацията на сградите е възможно да са настъпили ограничени 

повреди и дефекти, които застрашават сигурността на конструкцията. Такива 

повреди или дефекти могат да бъдат наличие на недопустими пукнатини в носещи и 

неносещи конструктивни елементи, недостатъчна натискова якост на бетона, 

начална, средна или висока степен на корозия на бетона и/или на армировката, 

значителни провисвания и премествания, слягане на основите, недостатъчна 

дебелина на армировката.  Отстраняването на подобни повреди ще бъде предписано 

като задължително в техническото обследване. 

Изготвената конструктивна оценка на всяка сграда ще определи необходимия 

обхват на дейностите по проектиране и изпълнение на възстановяване/ усилване/ 

основен ремонт на носещите и неносещите конструктивни елементи и на земната 

основа, както и целесъобразните мерки, като локална или цялостна замяна на 

повредените елементи, връзки или части, добавяне на нови конструктивни елементи, 

връзки, дървени, стоманени или стоманобетонни пояси в зидани конструкции и др., 

премахване на уязвими елементи или връзки и др. 

Същевременно, в обхвата на дейностите по конструктивно възстановяване/ 

усилване/основен ремонт след техническа обосновка може да бъдат включени други 

дейности, свързани с ремонт на обекти на техническа инфраструктура, разположени в 

непосредствена близост до сградата, но които е обосновано, че застрашават 

конструкцията и сигурността на сградата. 

Конструктивните обследвания ще бъдат изпълнени по безразрушителен метод и ще 

следват разработената от КИИП "Методика за единните критерии за обследване за 

съществуващи сгради, съоръжения и инсталации" : 

- Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата 

конструкция на сградата: 

 идентифициране на конструктивната система 

 идентифициране на типа на фундиране, 

 анализиране на наличната информация относно хидрогеоложките условия на 

фундиране на обследвания обект, и др. 

- Извършване при необходимост на конструктивно заснемане, технически 

оглед, визуално 

- Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата 

конструкция - междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на 

дилатационни фуги и др. 

- Установяване на основните размери на напречните сечения на главните 

конструктивни елементи от сградата и сравняване с тези от проекта по част 

„Конструкции“, ако има налична проектна документация. 



 

 

417 

- Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в 

конструкциите материали в главните елементи на конструкцията (бетон, армировка, 

стомана и др.). 

- Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. При наличие на такива 

се извършва инструментално обследване и документиране на наличните дефекти, 

пукнатини и повреди в елементите на конструкцията на сградата, участъци с открита 

армировка, промени в структурата на бетона или стоманата, недопустими 

деформации и провисвания на отделни елементи и др., свързани с досегашния 

експлоатационен период. 

- Установяване на състоянието на характерни дюбелни съединения - 

уплътняващ състав, наличие на корозия по носещите пръти, състояние на ел. 

заварките - параметри и обработка, брой и вид на носещите пръти в дадено дюбелно 

съединение. 

- Конструктивна оценка на сградата 

- Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на 

проектиране, използвани при първоначално проектиране на носещата конструкция на 

сградата и/или при извършване на промени или интервенции в конструкцията по 

време на досегашния период. 

- Установяване на типа и значимостта на минали конструктивни повреди, 

включително проведени ремонтни дейности. 

- Установяване на извършвани преустройства в партерните етажи и засегнати 

ли са носещи конструктивни елементи. 

- Проверка на носещата способност и сеизмична осигуреност на ЕПЖС 

секцията и на характерни елементи на конструкцията при отчитане на актуалните 

характеристики на вложените материали. 

- Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни 

препоръки за привеждането й в съответствие с изискванията на съвременните 

нормативни актове. 

- Заключение за съотношението между действителната носеща способност и 

антисеизмична устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата й експлоатация. 

В случай, че за дадена сграда обследването установи изменения и повреди, настъпили 

по време на експлоатацията на сградата, Консултантът ще предпише и ще остойности 

мерки, които са задължителни за възстановяване на нейната носеща и сеизмична 

устойчивост. В доклада за резултатите от обследването ясно ще бъдат разграничени 

повредите, настъпили по време на експлоатацията на сградата и повредите, в 

следствие от нерегламентирана намеса от страна на собствениците, които са оказали 

влияние върху конструктивната устойчивост на сградата. 

Техническият паспорт на всяка сграда ще бъде изготвен съгласно изискванията на 

Наредба № 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите - в частност на 

съществуващ строеж по смисъла на допълнителните разпоредби към същата наредба 

и ще съдържа следните части: 

Част А „Основни характеристики на строежа”: Идентификационни данни и 

параметри: 

• Година на построяване - начало и край на строителството; извършени промени 

по време на експлоатацията - реконструкция (в т.ч. пристрояване, надстрояване), 

основно обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението, година на 

извършване на промените, опис на наличните документи, вкл. и за извършените 

промени: разрешения за строеж и за въвеждане в експлоатация, проектна 

документация, протоколи по време на строителството, констативен акт по чл. 176, ал. 

1 от ЗУТ, окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на лицето, упражняващо 
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строителен надзор, удостоверение за търпимост на строежа и др. 

Особено внимание тук ще бъде обърнато ако са правени промени по носещите 

конструктивни елементи на сградата - пробиване на отвори в носещи стени и 

елементи, укрепване на греди и колони, разрушаване на стени и т.н., както и по 

отношение на покрива на сградата, където е недопустимо изолиране, без да е 

предписан ремонт, укрепване или пълна подмяна на покривната конструкция и 

връхното покритие. 

• Опис на наличните документи - инвестиционни проекти, разрешения за 

строителство, екзекутивна документация и отклонения от основната проектна 

документация, разрешения за ползване / удостоверения за въвеждане в експлоатация, 

удостоверения за търпимост и др. 

• Основни обемно планировъчни и функционални показатели: 

- застроени площи и обеми, височина на етажите, брой на етажите. 

- надстроявания, пристройки и корекции на носещи елементи, корекции на 

застроените площи и обеми. 

- инсталационна и технологична осигуреност на сградата - състояние на 

инсталации по водопровод и канализация, електрически, телефонни, силнотокови и 

слаботокови инсталации, гръмоотводна и всички останали електрически инсталации, 

отоплителна и вентилационна инсталация, състояние на абонатни. 

• Основни технически характеристики: 

Вид на строителната система, тип на конструкцията, носимоспособност, сеизмична 

устойчивост и дълготрайност на строежа, граници (степен) на пожароустойчивост 

(огнеустойчивост). Санитарно-хигиенни изисквания и околна среда - осветеност, 

качество на въздуха, санитарно-защитни зони, гранични стойности на шум в 

околната среда, енергийни характеристики, коефициенти на топлопреминаване на 

сградните ограждащи елементи - еталонни и сградни стойности - сравнение. 

Сертификати - Сертификат за енергийна ефективност, Сертификат за пожарна 

безопасност, други сертификати, паспорти на техническото оборудване. 

Част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на 

ремонти" : 

Резултати от извършени обследвания, необходими мерки за поддържане на 

безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки, 

данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и 

реконструкция на строежа, срокове за извършване на основни и текущи ремонти по 

отделните конструкции и елементи на строежа, срокове за извършване на технически 

прегледи по отделните конструкции и елементи на строежа. 

Част В „Указания и инструкции за безопасна експлоатация относно“: 

- Съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на повреди 

или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, 

премахване на елементи и др.) на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, 

плочи и др. 

- Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която 

води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, 

вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата и 

съоръжението. 

- Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от 

шум и опазване околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от 

падащи предмети от покрива или фасадата и др. 

- Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и 

системите. 
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- Поддържане в експлоатационна годност на пътнически и товарни асансьори, 

на подвижни платформи, подемници и др. 

- Правилна експлоатация и поддържане на съоръжения с повишена опасност. 

При изготвянето на доклада от обследването и техническия паспорт, препоръките и 

указанията за привеждане на сградата и нейната експлоатация в съответствие със 

съвременните нормативни изисквания задължително ще бъдат съобразени и с 

разпоредбите на Наредба № 1з- 1971 от 29.10.2009г. за строително-технически 

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар в обхвата на разрешението 

за строеж и на Наредба № 8121з-647/2014г. за правилата и нормите за пожарна 

безопасност при експлоатация на обектите. 

Докладът от обследването на техническите характеристики на всяка сграда, 

евентуалните приложения към него и техническият паспорт ще бъдат предоставени 

на Възложителя на български език на хартиен носител в 3 оригинални екземпляра 

комплектовани в папки, както и на електронен носител - 2 бр. CD. 

2.1. Организация на екипа за изпълнение на поръчката 

За изпълнение изискванията на Възложителя, Консултантът възнамерява да ангажира 

в екипа си специалисти от списъка на правоспособните физически лица към 

Удостоверението за упражняване на дейността на фирмата. На този екип ще бъде 

възложено изпълнението на Дейности 1 и 3 от предмета на поръчката. 

Дейност 2 по изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на сградите ще 

бъде възложена на фирма - подизпълнител, която разполага с екип от 

висококвалифицирани експерти с богат опит в тази дейност, както и с Удостоверение 

за вписване в публичния регистър на лицата извършващи обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания съгласно 

чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, издаден от Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие. 

Предвиден е също така и допълнителен административен и технически персонал, 

който има за задача да осигурява експертния екип и да оказва оперативна помощ на 

специалистите при съставянето и подреждането на документацията на сградите. 

Консултантът ще използва вертикална организационно-управленска структура, 

съгласно приложената по-долу организационна схема, като Управителят на 

Дружеството (Ръководител на екипа) ще координира и контролира изпълнението на 

дейностите и ще гарантира пред Възложителя за качеството на резултатите. 

Организационната структура на Дружеството за изпълнение на договора - фиг. 1, се 

състои от Ръководител екип, осем експерта основен персонал, вкл. тези на 

подизпълнителя и един допълнително предложен експерт по част Пожарна 

безопасност. 

Ръководителят на екипа ще има основната задача да разпределя задачите към 

ключовите експерти, да следи за правилното им изпълнение и да осъществява 

комуникацията с Възложителя и представителя на Сдружението на собствениците на 

всяка сграда. Задачите се разпределят устно, по електронен път и на редовните 

оперативки на екипа на Консултанта. 

Ръководителят на екипа задава задачите на екипа, в тази си задача той е 

подпомаган от ключовите експерти, те от своя страна задават задачи на помощния 

персонал и отговарят за завършените задачи пред Ръководителя на екипа. 

Възложителят и останалите заинтересовани страни от изпълнението на договора 

комуникират с Ръководителя на екипа, което е видно от представената 

организационна схема. 

Ръководителят на екипа е в центъра на ръководството на целия процес, през 
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него минава комуникацията с Възложителя и останалите заинтересовани страни от 

изпълнението на договора, както и основната комуникация с ключовите експерти. 

2.2.1. Разпределение на задачите и отговорностите 

Ръководител на екипа: инж. Янка Янкова - ще ръководи своя екип във връзка с 

изпълнението на дейностите в обхвата на поръчката, като осъществява необходимата, 

своевременна и компетентна връзка с Възложителя и Сдруженията на собствениците. 

Ще разпределя задачите и ще организира посещенията на сградите съгласувано със 

Сдруженията на собствениците. Инж. Янкова ще съблюдава за законосъобразното 

изпълнение на дейностите по обследване на сградите, спазване на сроковете или ако 

е необходимо експресна промяна на план-графика за изпълнение на договора. 

В компетентността на Ръководителя на консултантския екип попадат всички въпроси 

по цялостната организация и координация на всички участници в процеса, 

разпределяне и контрол на поставените задачи и отчет. Комуникацията с останалите 

участници е сериозна предпоставка за успешното изпълнение на договора. 

Ръководителят на екипа ще информира Възложителя за постигнатия напредък по 

изпълнението на договора. 

Като ръководител на екипа инж. Янкова ще подсигурява реализирането на задачата, 

което включва: 

- Мобилизиране на екипа и осигуряване на същия да действа в обхвата на 

задълженията регламентирани в актуалната нормативна уредба; 

- Координиране комуникацията на всички участници в проекта; 

- Своевременно информиране на Възложителя за проблеми, които възникват в 

процеса на работа; 

- Указания за изготвянето, проверката и подписване на всички съставени от 

екипа документи. 

- Докладване на Възложителя за напредъка по договора; 

- Проверка, подписване и предаване на изготвената документация на 

Възложителя; 

- Цялостен контрол по време на изпълнение на възложените на екипа дейности. 

За конкретната задача съгласно Техническото задание на Възложителя, Консултантът 

ще ползва следния екип от ключови експерти със съответното разпределение на 

задачи и отговорности: 

Архитект: арх. Теодор Пеев 

Като един от ключовите експерти в екипа с богат практически опит арх. Теодор Пеев 

ще има за задача да изпълни архитектурните заснемания на сградите, като за целта 

ще изпълни следните задачи: 

- първоначално събиране на информация; 

- точно измерване на всички ограждащи елементи и височини; 

- обработка и подготовка на точна подложка; 

- повторно заснемане на ключови елементи и допълване на подробна 

информация; 

- пълно изчертаване с CAD приложение в мащаб 1:100 и/или 1:50 

- подготвяне и окомплектоване на документацията по заснемането съгласно 

изискванията на Възложителя 

- изготвяне на пакет от задължителни и препоръчителни мерки по част 

Архитектура за подобряване състоянието на сградите; 

- участие в съставянето и подписване на Техническия паспорт и Доклада за 

техническо обследване на всяка сграда. 

Експерт Технически контрол по част Конструктивна: инж. Светла Петкова 

Като един от ключовите експерти в екипа с богат практически опит инж. Петкова ще 
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има за задача да изпълни обследването на конструкциите на сградите, като за целта 

ще изпълни следните задачи: 

- първоначално събиране на информация относно проектиране и строителство 

на всяка сградата, строителна система, изпълнена конструкция, изпълнени ремонти 

засягащи конструктивните елементи; 

- съставяне на информационна база данни за нормативните стойности на 

техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. оценка за сеизмичната 

осигуреност на строежа; 

- преглед на носещата и сеизмичната устойчивост на конструкцията на всяка 

сграда и доказване на тази устойчивост за достатъчно дълъг експлоатационен период; 

- извършване при необходимост на конструктивно заснемане; 

- установяване на основните размери на напречните сечения на главните 

конструктивни елементи на всяка сграда; 

- установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в 

конструкциите материали в главните елементи на конструкцията; 

- установяване на дефекти и повреди в конструкцията и състоянието на 

характерни дюбелни съединения; 

- изготвяне на Конструктивно становище за всяка от сградите с пакет от 

задължителни и препоръчителни мерки по част Конструктивна за подобряване 

състоянието на конструкциите на сградите; 

- участие в съставянето и подписване на Техническия паспорт и Доклада за 

техническо обследване на всяка сграда. 

Експерт по част„ВиК“: инж. Станислав Читарлиев 

Като ключов експерт по част „Водоснабдяване и канализация“ инж. Читарлиев ще 

подсигурява реализирането на задачата, което включва: 

- първоначално събиране на информация 

- преглед на всички водопроводни и канализационни щрангове, отводняване на 

покривите, състоянието на противопожарните кранове и др. 

- съпоставка на действащите норми по време на построяването на сградата с 

действащите в момента норми. 

- изготвяне на предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

- изготвяне на пакет от задължителни и препоръчителни мерки по част ВиК за 

подобряване състоянието на сградните инсталации; 

- участие в съставянето и подписване на Техническия паспорт и Доклада за 

техническо обследване на всяка сграда. 

Експерт по част „Електрическа“: инж. Димитър Димитров 

Като ключов експерт по част „Електрическа“ инж. Димитров ще подсигурява 

реализирането на задачата, което включва: 

- първоначално събиране на информация; 

- преглед на състоянието на всички електрически, телефонни, силнотокови и 

слаботокови инсталации и табла; 

- преглед на състоянието на мълниезащитната инсталация на всяка сграда; 

- съпоставка на действащите норми по време на построяването на сградата с 

действащите в момента норми и изготвяне на предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

- изготвяне на пакет от задължителни и препоръчителни мерки по част 

Електрическа за подобряване състоянието на сградните инсталации; 

- участие в съставянето и подписване на Техническия паспорт и Доклада за 

техническо обследване на всяка сграда. 

Експерт по част „ОВК“: инж. Александър Маринов 
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Като ключов експерт по част „ОВК“ инж. Маринов ще подсигурява реализирането на 

задачата, което включва: 

- първоначално събиране на информация; 

преглед на състоянието на всички отоплителни, вентилационни, климатични 

инсталации и оборудване; 

- обследване на всички топлоизточници и уреди за осигуряване на битова 

гореща вода 

- изготвяне на справка за извършените ремонтни работи по фасадите за 

частично полагане на топлоизолационна система - вид, размери; 

- съпоставка на действащите норми по време на построяването на сградата с 

действащите в момента норми и изготвяне на предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

- изготвяне на пакет от задължителни и препоръчителни мерки по част ОВК за 

подобряване състоянието на сградните инсталации; 

- участие в съставянето и подписване на Техническия паспорт и Доклада за 

техническо обследване на всяка сграда. 

Експерт по част „Пожарна безопасност“ (допълнителен): инж. Юрий Георгиев 

Като допълнителен ключов експерт по част „Пожарна безопасност“ инж. Георгиев 

ще подсигурява реализирането на задачата, което включва: 

- първоначално събиране на информация; 

-  преглед на конструктивните елементи, използваните материали, 

архитектурните разпределения, евакуационните изходи и др. имащи отношение към 

пожарната безопасност на всяка сграда; 

-  преглед на състоянието на всички електрически, осветителни, водопроводни, 

отоплителни, вентилационни и климатични инсталации и оборудване, имащи 

отношение към пожарната безопасност на всяка сграда; 

- съпоставка на действащите норми по време на построяването на всяка сграда с 

действащите в момента норми; 

- изготвяне на пакет от задължителни мерки по част Пожарна безопасност за 

привеждане на сградите в съответствие с действащите норми; 

- участие в съставянето и подписване на Техническия паспорт и Доклада за 

техническо обследване на всяка сграда. 

Екип на фирмата - подизпълнител „АЛЕК-М-2013“ ЕООД 

Подизпълнителят на Консултанта ще има за задача цялостното изпълнение на 

Дейност 2 по изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспествящи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна 

ефективност. 

Като участник в екипа подизпълнителят ще подсигури реализирането на 

следните задачи: 

- оглед на сградата; 

- събиране и обработка на първична информация за функционирането на 

сградата и разходите за енергия за представителен предходен период от време, както 

и проверка за изпълнение на възможностите, предвидени в чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ. 

- анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението; 

- изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на енерго- 

потребление; 

-  огледи и измервания за събиране на подробна информация за енерго- 

преобразуващите процеси и системи; 

- обработване и детайлизиран анализ на данните; 

- анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението; 
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- определяне на енергийните характеристики на сградата и потенциала за 

тяхното подобряване. 

- изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

- остойностяване на мерките, вкл. СМР, съпътстващи съответната 

енергоспестяваща мярка, определяне на годишния размер на енергоспестяването, 

подреждане на мерките по показател "срок на откупуване"; 

-  формиране на пакети от мерки, определяне на годишния размер на 

енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки и технико- 

икономическа оценка на пакетите от мерки; 

- анализ и оценка на количеството спестени емисии СО2 в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

- изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването; 

2,2.2. Методи за координация, съгласуване на дейностите и комуникация с 

Възложителя 

Установяването на работни контакти за ефективно взаимодействие с 

Възложителя и представителите на Сдруженията на собствениците ще осигури 

условия за поддържане на постоянна обратна връзка и периодично докладване и 

обсъждане на напредъка. Това от своя страна е от изключителна важност за 

идентифициране на ключовите моменти по всеки от възникналите специфични 

казуси, като задължително условие резултатите от дейностите ни като Консултант да 

отговорят пълно и адекватно на реалните потребности. 

Чрез осигуряване на взаимодействието със заинтересованите страни се 

гарантира качеството както на изпълнение, така и повишаване на степента на 

информираност с оглед ограничаването на някои от възможните рискове при 

изпълнение на последващи дейности по проекта (например работно проектиране, 

изпълнение на мерките за енергийна ефективност и др.) 

Под взаимодействие се има предвид не само осигуряване на информация, но и 

обратна връзка и отчитане мнението и позицията на страните, заинтересовани от 

изпълнението на мерките за енергийна ефективност на сградите. В тази връзка 

Консултантът ще работи за ефективното взаимодействие с останалите страни в 

процеса, като ще заложи на непрекъсната комуникация, когато това се налага, 

инициирането на обратна връзка и организиране на редовни (свързани с хода на 

изпълнението на договора) и извънредни работни срещи при евентуално възникнал 

проблем и търсене на неговото решаване. 

В началото на изпълнението на договора, Консултантът ще извърши подробно 

идентифициране на всички заинтересовани страни: Екипът за управление на проекта 

към Възложителя и представителите на Сдруженията на собствениците - 

упълномощени лица с представителни функции. Кореспонденцията и комуникацията 

(като част от отношенията и връзките на взаимодействие с останалите 

заинтересовани страни) с тези лица е официална при възникване и решаване на 

ключови за изпълнението на предмета на настоящия договор, въпроси и проблеми. 

Консултантът предпочита този подход, тъй като остава одитна следа и има 

проследимост на документооборота. При въпроси, които следва да бъдат решени в 

кратки срокове, кореспонденцията може да бъде устна или по електронен път, но 

винаги през Ръководителя на екипа. 

За нуждите на ефикасната координация и комуникация между страните в 

процеса Консултантът ще инициира провеждането на встъпителна среща, на която 

ще бъдат уточнени каналите и формите за комуникация, ще бъдат разменени 

подробни списъци с данни за контакт, функции и правомощия на членовете на 

отделните екипи, ще бъде съгласуван и фиксиран график за провеждане на 
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посещения на сградите за изпълнение на дейностите по оглед и обследване. 

2.2.3. Мерки за осигуряване на контрол по сроковете и качеството 

Вътрешният контрол при участника ще се извършва въз основата на 

йерархичната зависимост. Експертите и подизпълнителят са отговорни пред 

Ръководителя на екипа, а последният взима решенията с цел успешното изпълнение 

на договора. Оперативните решения, които изискват експертно мнение и познания се 

взимат от Ръководителя на екипа на участника, който ще бъде подкрепян в работата 

си от ключовите експерти, както и от останалите служители в офиса на участника. 

При установяване на некачествена и/или неизпълнена задача/работа управителят 

възлагат качественото й и срочно повторно изпълнение ако е възможно или налага 

дисциплинарно наказание. 

Вътрешният контрол при изпълнението на договора ще бъде гарантиран от 

ръководителите на дружествата на участника и подизпълнителя. С цел нормалното 

управление на договора с Възложителя, участникът определя едно лице - 

Ръководителя на екипа за комуникация с Възложителя и Сдруженията на 

собствениците. Ще се прилагат мерки и дейности за вътрешен контрол по време на 

изпълнението на договора, които включват: 

• Определяне на линиите за комуникация, отговорност, отчитане, обмен на 

информация; 

• Съставяне на подробен списък на наличната информация и документация на 

четирите сгради, проекти, становища и други данни. 

• Съгласуване, контрол и актуализиране на план-график за изпълнение на 

дейностите; 

• Стандартни формати за доклади, писма, деловодство и др.; 

При възникване на проблем или въпрос за решаване, Ръководителят на екипа 

предлага начин на действие, съгласуван с ангажираните по договора експерти. 

Отговорността за допуснати некачествени дейности и/или неизпълнени задачи се 

носи от Дружеството и неговия управител. 

Приложен е Индикативен план-график за изпълнение на поръчката, който 

отразява периода за изпълнение на съответните дейности. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени 

от възложителя. 

Участникът е представил дейностите по изпълнение на поръчката в тяхната 

последователност и взаимна обусловеност, както следва: ДЕЙНОСТ 1: Извършване 

на архитектурни заснемания. ДЕЙНОСТ 2: Изготвяне на обследвания за енергийна 

ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с 

нормативните изисквания за енергийна ефективност. ДЕЙНОСТ 3: Изготвяне на 

обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169. ал. 3 т.1-3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти 

съгласно чл. 1766, ал. 2 от ЗУТ. От представеното изложение на участника за 

изпълнение на дейностите по задачи и отговорности и натовареност на експертите е 

изложено по – подробно начинът на изпълнение на предмета на обществената 

поръчка, като същото представяне е онагледено на Индикативния План-график за 

изпълнение на поръчката. Участникът предвижда да започне изпълнението на 

предмета на поръчката с ДЕЙНОСТ №1 - Извършване на архитектурни заснемания. 

Екипът на Консултанта ще изпълни архитектурно заснемане на сградите и ще 
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изготви документацията към него за установяване на точните геометрични 

характеристики на сградите и актуалното състояние на външните ограждащи 

елементи. По този начин ще се постигне пълна информация за основните обемно-

планировъчни и функционални показатели на всяка от сградите - застроени площи и 

обеми, височина на етажите, брой на етажите, надстроявания, пристройки и корекции 

на застроените площи и обеми, включително остъклявания на тераси. Дейност 2: 

Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна 

ефективност. Екипът на Консултанта ще изпълни обследването за енергийна 

ефективност с поредица от под-дейности обособени в етапи както следва: 1) 

Подготвителен етап - включва следните под-дейности; 2) Етап на установяване на 

енергийните характеристики на сградата; 3) Етап на разработване на мерки за 

повишаване на енергийната ефективност; 4)Заключителен етап. Дейност 3: Изготвяне 

на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169. ал. 3 т.1-3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти 

съгласно чл. 1766, ал. 2 от ЗУТ. Техническите паспорти на съществуващите жилищни 

сгради ще бъдат изготвени след проведено обследване за установяване на 

техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ. 

Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата ще бъде 

извършено по части на инвестиционния проект, както следва: Част „Архитектурна”;  

Част „Конструктивна”; Част „ВиК”;  Част „Ел. инсталации”;  Част „ОВК”;  Част 

„Пожарна безопасност”. 

Участникът е представил организация на екипа за изпълнение на поръчката: За 

изпълнение изискванията на Възложителя, Консултантът възнамерява да ангажира в 

екипа си специалисти от списъка на правоспособните физически лица към 

Удостоверението за упражняване на дейността на фирмата. На този екип ще бъде 

възложено изпълнението на Дейности 1 и 3 от предмета на поръчката. Дейност 2 по 

изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на сградите ще бъде възложена 

на фирма - подизпълнител, която разполага с екип от висококвалифицирани експерти 

с богат опит в тази дейност. Консултантът ще използва вертикална организационно-

управленска структура, съгласно приложена организационна схема, като 

Управителят на Дружеството (Ръководител на екипа) ще координира и контролира 

изпълнението на дейностите и ще гарантира пред Възложителя за качеството на 

резултатите. Организационната структура на Дружеството за изпълнение на договора 

- фиг. 1, се състои от Ръководител екип, осем експерта основен персонал, вкл. тези на 

подизпълнителя и един допълнително предложен експерт по част Пожарна 

безопасност. Разпределението на задачите и отговорностите съдържа конкретни 

задължения за всеки един от предвидените експерти.  

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките 

ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка е 

в съответствие на етапите на изпълнение, видовете дейности и тяхната 

последователност съгласно техническото задание и приложенията към тях, по 

отношение на последователността и/или взаимозависимостта на процесите както 

следва: 

- участникът  е представил описание на дейностите в тяхната последователност и 

конкретни действия по изпълнение и Индикативния План-график за изпълнение на 

поръчката. Индикативният План-график за изпълнение на поръчката представя 

сроковете за действие. Предложената Организация за изпълнение и Индикативния 

План-график за изпълнение на поръчката обосновават предложените срокове за 

изпълнение на отделните дейности в обхвата на поръчката съгласно клаузите на 
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проекта на договор. В случая в описателната част са представени конкретни действия 

за изпълнение на дейностите, включени в предмета на настоящата поръчка, а в 

Индикативния План-график за изпълнение на поръчката е представено времето за 

изпълнението им.  

Предложената от участника Организацията  за  изпълнение  и  Индикативния 

План-график за изпълнение на поръчката обосновават предложените срокове за 

изпълнение на отделните дейности в обхвата на поръчката съгласно клаузите на 

проекта на договор. План графикът предвижда предмета на обществената поръчка да 

бъде изпълнен за общ срок от 65 календарни дни, като не е налице паралелно 

изпълнение при нито една от трите основи дейности: Дейност 1: Извършване на 

архитектурни заснемания; Дейност 2: Изготвяне на обследвания за енергийна 

ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с 

нормативните изисквания за енергийна ефективност и Дейност 3: Изготвяне на 

обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на технически паспорти 

съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ. Започването на изпълнението на всяка дейност е 

обусловено от приемането на изпълнението на предходната. Предвижданата от 

участника организация за изпълнение предлагат възможността да се спази това 

изискване. 

Налице са мерки за осигуряване на сроковете и качеството. Участникът е 

представил предвижданията си за качествено и срочно изпълнение на предмета на 

поръчката.  Вътрешният контрол при участника ще се извършва въз основата на 

йерархичната зависимост. Експертите и подизпълнителят са отговорни пред 

Ръководителя на екипа, а последният взима решенията с цел успешното изпълнение 

на договора. Оперативните решения, които изискват експертно мнение и познания се 

взимат от Ръководителя на екипа на участника, който ще бъде подкрепян в работата 

си от ключовите експерти, както и от останалите служители в офиса на участника. 

При установяване на некачествена и/или неизпълнена задача/работа управителят 

възлагат качественото й и срочно повторно изпълнение ако е възможно или налага 

дисциплинарно наказание. 

Вътрешният контрол при изпълнението на договора ще бъде гарантиран от 

ръководителите на дружествата на участника и подизпълнителя. С цел нормалното 

управление на договора с Възложителя, участникът определя едно лице - 

Ръководителя на екипа за комуникация с Възложителя и Сдруженията на 

собствениците. Ще се прилагат мерки и дейности за вътрешен контрол по време на 

изпълнението на договора, които включват: Определяне на линиите за комуникация, 

отговорност, отчитане, обмен на информация; Съставяне на подробен списък на 

наличната информация и документация на четирите сгради, проекти, становища и 

други данни; Съгласуване, контрол и актуализиране на план-график за изпълнение на 

дейностите;Стандартни формати за доклади, писма, деловодство и др. При 

възникване на проблем или въпрос за решаване, Ръководителят на екипа предлага 

начин на действие, съгласуван с ангажираните по договора експерти. Отговорността 

за допуснати некачествени дейности и/или неизпълнени задачи се носи от 

Дружеството и неговия управител. 

Налице са и методи за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. 

Участникът е предвидил установяването на работни контакти за ефективно 

взаимодействие с Възложителя и представителите на Сдруженията на собствениците. 

Участникът ще инициира провеждането на встъпителна среща, на която ще бъдат 
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уточнени каналите и формите за комуникация, ще бъдат разменени подробни 

списъци с данни за контакт, функции и правомощия на членовете на отделните 

екипи, ще бъде съгласуван и фиксиран график за провеждане на посещения на 

сградите за изпълнение на дейностите по оглед и обследване. 

Посочените обстоятелства обуславят редовност на офертата, в съответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът е представил оферта, която 

отговаря на предварително обявените условия на  възложителя,  както  и  че  е 

изпълнил  задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  

обявените  от възложителя  условия. При  констатираното следва техническото 

предложение на участника да се допусне до етап оценка на техническото 

предложение, тъй като техническото предложение съдържа в себе си гаранции за 

изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Констатации на комисията: 
Техническото предложение на участника съответства на предварително обявените oт 

възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия 

и изисквания за изготвянето му. Посочените обстоятелства обуславят редовност на 

офертата, в съответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът е 

представил оферта, която  отговаря  на  предварително  обявените  условия  на  

възложителя,  както  и  че  е изпълнил  задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  

се  придържа  точно  към  обявените  от възложителя  условия. При  констатираното 

следва техническото предложение на участника да се допускане до етап оценка на 

техническото предложение, тъй като техническото предложение съдържа в себе си 

гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 

 

 

 

 

3.5. 

 

„Т7 КОНСУЛТ“ЕООД 

 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложениe, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, съдържащо 

предвижданията на участника за предложената система за организацията и 

ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на 

работите, предмет на обществената поръчка, Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец 3, Декларация за срока 

на валидност на офертата, изготвена съгласно Oбразец 4 и Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена 

съгласно Образец 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 
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 Срок за извършване на архитектурните заснемания на многофамилните жилищни 

сгради в обхвата на обособената позиция: 20 /словом двадесет/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващите мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в обхвата на 

обособената позиция: 20 /словом двадесет/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на обследванията за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на техническите паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ на 

многофамилните жилищни сгради в обхвата на обособената позиция: 20 /словом 

двадесет/ календарни дни. 

Кратко описание на предвижданията на участника за предложената система за 

организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка: 
 Цел на поръчката 

Целта на настоящата обществена поръчка е сключване договор по обществена 

поръчка за изготвяне на технически обследвания, технически паспорти, обследвания 

за енергийна ефективност и архитектурни заснемания на многофамилни жилищни 

сгради на територията на град Смолян, във връзка с изпълнение на Инвестиционен 

приоритет „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град 

Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 

2020 г.“ 

 Очаквани резултати 

Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

ще допринесе за: 

-  по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни 

сгради и намаляване на разходите за енергия; 

- подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на 

жизнения цикъл на сградите; 

- осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за 

устойчиво развитие. 

 Дейности в обхвата на поръчката 

Съгласно изискванията на техническата спецификация на Възложителя за 

постигане на целите и резултатите от поръчката, Консултантът предлага екип от 

високо квалифицирани експерти, с богат опит в съответната област, необходим за 

постигане на максимални резултати в рамките на дейностите по поръчката: 

Дейност 1: Извършване на архитектурни заснемания 

Дейност 2: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна 

ефективност. 

Дейност 3: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на 

технически паспорти съгласно чл. 1766, ал.2 от ЗУТ. 

Допустими за енергийно обновяване са: 

- многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани 

преди 26 април 1999 г., в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън 

обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради; 
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- многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта с жилищно 

предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно 

жилищно строителство); ППП (пакетно- повдигани плочи); ЕПК (едроплощен 

кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то 

йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за 

енергийна ефективност, на многофамилни жилищни сгради. 

- При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за 

извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем 

или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, 

собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална 

помощ, съгласно Закона за държавните помощи. 

- При наличие на собственици на самостоятелни обекти в сградата, в 

които се упражнява стопанска дейност, но които са извън обхвата на схемата 

за минимална помощ, собствениците ще заплащат на общината съответната 

част от разходите за обновяването на припадащите им се общи части и 

разходите за дейностите в съответния самостоятелен обект. 

- При наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-секции 

или сгради (блокове),  които са свързани помежду си, т.е. не са 

отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва 

групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно при спазване на 

изискванията за брой самостоятелни обекти. 

❖ Допустимите дейности за финансиране са: 

1. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които са 

предписани като задължителни за сградата в техническото обследване. 

2. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като 

задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност: 

2.1. По външните сградни ограждащи елементи: 

- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); 

- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, 

покриви, подове и др.). 

2.2. По системите за поддържане на микроклимата: 

- основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на 

топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на GCO, 

вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект; 

- изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми 

източници за енергийните потребности на сградата, ако това е технически възможно 

и икономически целесъобразно; 

- ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, 

охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност; 

- реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се 

осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата; 

- ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата 

и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части; 

- инсталиране на система за автоматично централизирано управление на 

топлоподаването при локални източници, собственост на ССО; 

- инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на 

осветлението в общите части на жилищната сграда; 

- газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към 

градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата; 

Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на 
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мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите 

части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. 

Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с 

възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на 

обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния 

обект. 

3. Извършване на обследвания за енергийна ефективност, вкл. оценка на 

разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания на многофамилни 

жилищни сгради. 

4. Подобряване достъпа за лица с увреждания. 

 Необходими ресурси за изпълнение на дейностите 

За изпълнение на предвидените дейности дружеството предвижда да осигури 

необходимите входни ресурси, които да обезпечи успешното постигане на крайните 

резултати. Основните планирани ресурси са: 

- Финансово обезпечаване на дейностите, гаранциите и застраховките; 

- Осигуряване на транспортното обслужване на дейностите по поръчката; 

- Осигуряване на необходимата нормативна база, която да е на разположение по 

всяко време на членовете на екипа; 

- Осигуряване на необходимия софтуер; 

- Осигуряване на необходимата офисна техника, печатни и копирни машини; 

- Осигуряване на необходимите технически средства за измерване, вкл. и 

калибриране; 

Основни входни дейности: 

- Мобилизация на екипа от експерти; 

- Запознаване на екипа от експерти с техните отговорности, задължения 

и ранг по отношение изпълнението на поръчката; 

- Внедряване на система за управление на качеството, вътрешен контрол 

и постоянно подобряване; 

- Една от основните цели е да се създаде готовност за ефективна работа 

по поръчката непосредствено след стартиране. 

 Екип за изпълнение 

- Експерт по част „Архитектура“ - Архитект; 

- Експерт по част „Конструктивна”, притежаващ удостоверение за технически 

контрол по част Конструктивна, ръководител на екипа; 

- Експерт по част „Електрическа“ и част „Пожарна безопасност“ - 

Електроинженер; 

- Експерт по част „Отопление, вентилация и климатизация“ - Инженер ОВК; 

- Експерт по част „Водоснабдяване и канализация“ - Инженер ВиК, ; 

- Експерт, упражняващ технически контрол по част Конструктивна. 

 Методология за изпълнение 

-  ДЕЙНОСТ №1 - Извършване на архитектурни заснемания. 

Когато не се разполага с техническа информация за сградата, която ще се 

обследва и паспортизира, е наложително да се извърши възстановяване на 

документацията чрез извършване на архитектурно /екзекутивно заснемане. 

Възстановената документация ще послужи за изработване на техническата 

проектна документация за обновяването на сградата и при обследване за енергийна 

ефективност. 

Целта е установяване на точните геометрични характеристики на сградата и 

актуалното състояние на външните ограждащи елементи. Чрез него ще се постигне 

пълна информация за основните обемно-планировъчни и функционални показатели 
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на съответната сграда - застроени площи и обеми, височина на етажите, брой на 

етажите, надстроявания, пристройки и корекции на застроените площи и обеми, 

включително остъклявания на тераси. 

В документацията да бъдат отразени: 

1. всички видове дограми, разположени по външните ограждащи елементи - 

прозорци и врати 

/дървени, алуминиеви, метални, PVC/;   

2. участъците с положена от собствениците топлоизолация, описана по вид и 

дебелина. 

ДЕЙНОСТ 2: Детайлни обследвания за енергийна ефективност/ Изготвяне на 

обследвания за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи 

мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност. 

При обследването за енергийна ефективност, Консултантът изготвя Доклад с 

предписания за необходимите енергоспестяващи мерки за постигане на съответствие 

с изискванията за енергийна ефективност, съгласно разпоредбите на раздел II 

„Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради” от ЗЕЕ и при 

условията и по реда, определен от Наредба № Е-РД-04-01 от 22.01.2016 г. за 

обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните 

спестявания на сгради. В съответствие с изискванията на тази наредба докладът за 

енергийното обследване ще съдържа формирани алтернативни пакети от мерки със 

съответстваща технико- икономическа и екологична оценка. 

Обследването за енергийна ефективност и сертифицирането на сградния фонд 

ще се извърши само за сградите, за които обследването за установяване на 

техническите характеристики, извършено по реда на Наредба № 5 от 2006 г. за 

техническите паспорти на строежите, установи, че сградата е конструктивно 

устойчива и в изправност. 

СМР по общите части на многофамилните жилищни сгради, които обхващат: 

ремонт на покрив; подмяна на асансьори; ремонт на стълбищна клетка, площадки, 

коридори, асансьори, могат да бъдат финансирани само ако сградата постигне най-

малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% енергийни спестявания. 

Изискването за минимум 60% енергийни спестявания следва задължително да се 

спазва, когато описаните СМР не са пряко свързани с изпълнението на 

задължителните мерки за енергийна ефективност, но тези СМР са предписани в 

техническото   обследване. 

Дейности и конкретни задачи: 

- подготвителен етап, който включва следните дейности:  

o оглед на сградата; 

o събиране и обработка на първична информация за сградата и за разход 

на енергия по видове горива и енергии и финансови разходи за енергия 

за представителен предходен период от време, но не по-малко от три 

календарни години, предхождащи обследването; 

- етап на установяване на енергийните характеристики на сградата, по 

време на който се извършват дейностите: 

o анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението; 

o изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовото 

енергопотребление, анализ на текущото и базовото енергийно 

потребление, определяне на видовете измервания, които е необходимо 

да се направят в сградата, за да се установят характеристиките по 

основното й предназначение към момента на обследването, както и 

експлоатационните параметри на техническите системи, потребяващи 



 

 

432 

енергия; 

o измервания за събиране на данни и подробна информация, необходима 

за инженерни изчисления на енергийните характеристики на 

ограждащите конструкции и елементи на сградата и за 

енергопреобразуващите процеси и системи; 

o обработване и детайлизиран анализ на данните, събрани от 

измерванията в сградата, и систематизирането им по начин, 

позволяващ изчисляване на енергийните й характеристики в 

съответствие с методиката от приложение №3 в наредбата по чл.31, 

ал.4 от ЗЕЕ; 

o анализ на съществуващата система за управление на 

енергопотреблението; 

o изчисляване на енергийните характеристики на сградата и определяне 

на потенциала за тяхното подобряване; 

o анализ на възможностите за оползотворяване на енергията от 

възобновяеми източници и определяне на дела на възобновяемата 

енергия в общия енергиен баланс на сградата. 

- етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност, по време на който се извършват дейностите: 

o изготвяне на списък от мерки с оценен енергоспестяващ ефект за повишаване 

на енергийната ефективност; 

o определяне на годишния размер на енергоспестяването за всяка мярка, 

остойностяване на единични мерки, подреждане на мерките по показател 

„срок на откупуване“; 

o формиране на пакети от енергоспестяващи мерки, определяне на годишния 

размер на енергоспестяването за всеки пакет с отчитане на взаимното влияние 

на отделните мерки в пакета, технико-икономическа оценка на всеки от 

пакетите от мерки, определяне на класа на енергопотребление, съответстващ 

на изпълнението на всеки пакет, в т. ч. на инвестициите за неговото 

изпълнение;  

o сравнителен анализ на оценените пакети от мерки и определяне на 

икономически целесъобразния пакет от енергоспестяващи мерки за достигане 

на нормативно определения минимален клас на енергопотребление по скалата 

на класовете на енергопотребление за съответната категория сгради, към която 

сградата принадлежи по предназначение; избор на пакет от енергоспестяващи 

мерки, съгласуван с възложителя, въз основа на който ще бъде издаден 

сертификатът за енергийни характеристики на сградата;  

o анализ и оценка на количеството спестени емисии С02 в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност - оценката се 

извършва по потребна енергия и поотделно за всеки от разработените пакети с 

енергоспестяващи мерки; 

- заключителен етап, по време на който се извършват дейностите: 

o изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от 

обследването;  

o представяне на доклада и резюмето на собственика на сградата. 

 Предмет на обследването за енергийна ефективност на сгради в 

експлоатация е: 

- Идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи - 

пълен опис на ограждащите елементи на сградите, схеми на всички видове 

стени, тавани и подове, състояние и вид на дограми, стени, подове и тавани, 
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описание и сравнение с нормативните коефициенти към момента на 

въвеждане в действие на сградата, подобряване или влошаване през 

изминалите години, в които сградата е експлоатирана; 

- Описание и идентифициране на системите за осигуряване на 

микроклимата - отоплителни системи, котелно и нафтово стопанство; 

състояние на климатични системи (ако има такива); състояние на 

електрическите инсталации - силнотокови, слаботокови, осветителни, 

озвучителни, звънчеви, телефонни и т.н.; състояние на водопроводната 

инсталация и инсталацията за битово горещо водоснабдяване; 

- Измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и 

определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия; 

- Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност за 

ограждащите елементи на сградата - дограма, стени, подове и тавани; 

- Технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на 

енергийната ефективност и на съотношението "разходи - ползи"; 

- Подмяна на осветителните тела с такива с ниска консумация на 

енергия, и снабдяването им с индикатор за движение; препоръки за подмяна 

на съоръженията, консумиращи най-много енергия с енергоефективни; 

подобряване на регулирането на помпи и вентилатори и предвиждане на 

честотно регулиране; 

- Оценка на спестените емисии С02 в резултат на прилагането на мерки 

за повишаване на енергийната ефективност; 

- Анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми 

източници за доказване на техническа възможност и икономическа 

целесъобразност; анализът на възможностите за използване на енергия от 

възобновяеми източници е част от оценката на показателите за годишен 

разход на енергия в сградата; 

 Обследването на сгради в експлоатация обхваща следните технически 

средства и системи: 

- средствата за измерване и контрол на енергийните потоци в сградата; 

- системите за изгаряне на горива и преобразуване на входящите в 

сградата енергийни потоци, в т.ч. от възобновяеми източници;  

- топлопреносните системи - водни, парокондензни, въздушни;  

- електроснабдителните системи;  

- осветителните системи;  

- системите за осигуряване на микроклимата;  

- системите за гореща вода за битови нужди;  

- сградните ограждащи конструкции и елементи. 

ДЕЙНОСТ 3: Технически паспорт, техническо обследване за установяване на 

техническите характеристики на сградата, препоръки за обхват. /Изготвяне на 

обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 и ал.З от ЗУТ, и съставяне на технически паспорти 

съгласно чл. 1766, ал.2 от ЗУТ. 

Извършеното обследване ще послужи за: 

- установяване на конструктивната устойчивост на сградата; 

- даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа 

документация съобразно допустимите за финансиране дейности; 

- изготвяне на технически паспорт на съответната сграда; 

- даване на предписания и определяне на график за изпълнението на 

други ремонтни дейности, които не са допустими за получаване на финансова 
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помощ, но изпълнението на които е необходимо за правилното 

функциониране на сградата. 

Дейности и конкретни задачи: 

1) съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) 

стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, 

свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, в т.ч. оценка 

за сеизмичната осигуреност на строежа; 

2) установяване на действителните технически характеристики на строежа по 

разделите на част А от техническия паспорт; 

3) анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на 

съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативните актове, 

действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация; 

4) разработване на мерки; 

5) съставяне на доклад за резултатите от обследването. 

❖ Действаща нормативна уредба: 

При изпълнение на поръчката Консултантът ще спазва Националното 

законодателство и основните подзаконови нормативни актове, които определят 

правната и техническата основа за изпълнение на изискванията на поръчката. 

План за работа 

1. Подписване на договор за обществената поръчка, първа среща и представяне 

на екипа от експерти. Начална дата за изпълнение на договора; 

2. Преглед на наличната техническа документация; 

3. Извършване на архитектурно/екзекутивно/ заснемане на сградата / извършва се при 

липса на техническа документация/; 

4. Извършване на обследване на съществуващата сграда за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.(1-5) и ал.З 

ЗУТ; 

5. Изготвяне на доклад за резултатите от обследването на сградата и предаване на 

Възложителя с приемо-предавателен протокол за одобрение; 

6. Изготвяне на технически паспорт на сградата, след одобрение на доклада от 

Възложителя 

7. Регистриране на техническия паспорт по реда на Наредба №5/28.12.2006г. за 

изготвяне на технически паспорти на строежите; 

8. Преглед на документацията по чл.11, ал.1 и 2 от Наредба № Е-РД-04-01 от 

22.01.2016г.  

9. Извършване на обследване за енергийна ефективност на сградите в експлоатация 

като част от общото обследване на сградите (чл.176в, ал.4) от ЗУТ; 

- Установяване на енергийните характеристики на сградата; 

- Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност.  

10. Изготвяне на доклад и резюме за резултатите от обследване за енергийна 

ефективност сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация и 

предаване на Възложителя и приемането им; 

- Отстраняване и приемане на забележките на Възложителя; 

 ДЕЙНОСТ №1 - Извършване на архитектурно заснемане. 

При липсва на първична техническа документация за обекта/сградата, Консултантът 

извършва архитектурно заснемане. Със заснемането се възстановят техническите 

чертежи на сградата. 

 В рамките на заснемането, се извършват следните дейности: 

1. Измерват се всички стени, отвори (прозорци и врати), нива и други елементи в 

помещенията на всеки самостоятелен обект в сградата и общите помещения. Измерва 



 

 

435 

се височина, обследват се материалите и конструкция. Обръща се специално 

внимание на конструкцията и носещите елементи, на дограмата на помещенията, на 

остъкленията на терасите и на покрива. 

2. Събраните данни се изчертават на компютър в специализирано приложение. 

3. Подготвя се точна подложка. 

4. Извършва се повторно заснемане с нанасяне и потвърждаване на ключовите 

елементи и допълване на подробна информация 

Готовото архитектурно заснемане съдържа: 

- разпределения по всички нива на сградата, включително сутеренни и 

покривни, с дадени квадратури и материали в помещенията; 

- разрези през стълбищни клетки и всички други зони, изясняващи смяна на 

нива и различни етажни височини; 

- фасади на сградите с всички отвори и коти на цокъл, главен корниз /стреха/, 

било; 

- Ситуация (Вертикална планировка), поясняваща връзката на сградите с 

прилежащия терен, обозначен с теренни коти и подходите към отделните подобекти. 

- обяснителна записка, 

 ДЕЙНОСТ 2: Детайлни обследвания за енергийна ефективност/ 

Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност. 

При обследването за енергийна ефективност на сграда, Консултантът, чрез екипа 

от специалисти извършва следните основни дейности: 

А. Ред, етапи и дейности на обследването за енергийна ефективност: 

За целите за извършване на обследването за енергийна ефективност 

собствениците на сгради или техни —представители предоставят следните 

документи, ако има такива: 

- доклад/и от извършена проверка на отоплителни инсталации с водогрейни котли 

по чл. 50, ал.1 ЗЕЕ и климатични инсталации по чл. 51, ал. 1 ЗЕЕ. 

- За целите на обследването собствениците на сгради или техните 

представители предоставят данни за енергопотреблението на сградата за последните 

три календарни години. 
-  За сгради в експлоатация, за които се установи, че нямат разход на енергия за 

отопление/охлаждане за нито една от последните три календарни години, 

предхождащи обследването, енергийният баланс на сградата се съставя по базово 

енергийно потребление. 

В. Обследването за енергийна ефективност включва следните основни етапи 

и дейности: 

- подготвителен етап, който включва следните дейности: 

а) оглед на сградите, включени в списъка с обекти, запознаване с резултатите от 

конструктивното обследване на сградите; 

б) събиране и обработка на първична информация за сградата и за разход на 

енергия по видове горива и енергии и финансови разходи за енергия за 

представителен период от време, но не по-малко от три календарни години, 

предхождащи обследването. 

- етап на установяване на енергийните характеристики на сградата, които 

включва следните дейности: 

а) анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението; 

б) изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовото енергопотребление, 

анализ на текущото и базовото енергийно потребление, определяне на видовете 
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измервания, които е необходимо да се направят в сградата, за да се установят 

характеристиките по основното й предназначение към момента на обследването, 

както и експлоатационните параметри на техническите системи, потребяващи 

енергия; 

в) измервания за събиране на данни и подробна информация, необходима за 

инженерни изчисления на енергийните характеристики на ограждащите конструкции 

и елементи на сградата и за енергопреобразуващите процеси и системи; 

г) обработване и детайлизиран анализ на данните, събрани от измерванията в 

сградата, и систематизирането им по начин, позволяващ изчисляване на енергийните 

й характеристики в съответствие с методиката от приложение №3 в наредбата по 

чл.31, ал.4 от ЗЕЕ; 

д) анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението; 

е) изчисляване на енергийните характеристики на сградата и определяне на 

потенциала за тяхното подобряване; 

ж) анализ на възможностите за оползотворяване на енергията от възобновяеми 

източници и определяне на дела на възобновяемата енергия в общия енергиен баланс 

на сградата; 

- етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, 

който включва следните дейности: 

а) изготвяне на списък от мерки с оценен енергоспестяващ ефект за повишаване 

на енергийната ефективност; 

б) определяне на годишния размер на енергоспестяването за всяка мярка, 

остойностяване на единични мерки, подреждане на мерките по показател „срок на 

откупуване“; 

в) формиране на пакети от енергоспестяващи мерки, определяне на годишния 

размер на енергоспестяването за всеки пакет с отчитане на взаимното влияние на 

отделните мерки в пакета, технико-икономическа оценка на всеки от пакетите от 

мерки, определяне на класа на енергопотребление, съответстващ на изпълнението на 

всеки пакет, в т. ч. на инвестициите за неговото изпълнение; 

г) сравнителен анализ на оценените пакети от мерки и определяне на 

икономически целесъобразния пакет от енергоспестяващи мерки за достигане на 

нормативно определения минимален клас на енергопотребление по скалата на 

класовете на енергопотребление за съответната категория сгради, към която сградата 

принадлежи по предназначение; 

д) избор на пакет от енергоспестяващи мерки, съгласуван с възложителя, въз 

основа на който ще бъде издаден сертификатът за енергийни характеристики на 

сградата; 

е) анализ и оценка на количеството спестени емисии С02 в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност - оценката се 

извършва по потребна енергия и поотделно за всеки от разработените пакети с 

енергоспестяващи мерки; 

- заключителен етап, който включва следните дейности: 

а) изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването; 

б) изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сградата; 

в) представяне на доклада и резюмето на Възложителя. 

С. Резултатите от обследването за енергийна ефективност се отразяват в 

доклад и резюме: 

- Докладът съдържа: 

а) обща информация за историята на сградата и собствеността, 

местоположението и адреса, собственика на сградата, лицето, отговорно за възлагане 
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на обследването, неговата длъжност и данни за контакт; 

б) подробно описание на сградата, включително режими на обитаване, брой 

обитатели, конструкция, енергоснабдяване, информация за извършвани ремонти, 

когато е приложимо, история за извършени предходни обследвания и за изпълнени 

енергоспестяващи мерки, когато е приложимо; 

в) анализ и оценка на състоянието на енергийните им характеристики на 

сградните ограждащи конструкции и елементи; 

г) данни и доказателства за извършени измервания, анализ и оценка на 

енергийните характеристики при съществуващото състояние на системите за 

производство, пренос, разпределение и потребление на енергия в количество и обем, 

съответстващи на сложността на системите и необходими за установяване на 

техническото им състояние и ефективност; 

д) енергиен баланс на сградата и базово енергопотребление за основните 

енергоносители; 

е) клас на енергопотребление въз основа на изчислената стойност на 

интегрирания енергиен показател „специфичен годишен разход на първична енергия“ 

в kWh/m
2
 по базово енергопотребление. 

ж) оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода за енергия; 

з) подробно описание с технико-икономически анализ на пакетите от мерки за 

повишаване на енергийната ефективност; 

и) клас на енергопотребление въз основа на изчислената стойност на 

интегрирания енергиен показател „специфичен годишен разход на първична енергия“ 

в kWh/m
2
 в резултат от прилагането на всеки предложен пакет от енергоспестяващи 

мерки; сравнителен анализ на пакетите от енергоспестяващи мерки; 

й) анализ и оценка на годишното количество спестени емисии СО2 в резултат на 

разработените пакети от мерки за повишаване на енергийната ефективност в 

сградата; 

к) заключение и препоръки, когато е приложимо. 

- Резюмето съдържа кратка информация относно: 

а) общи идентификационни данни за сградата, вида собственост, данни за 

контакт със собственика;, клас на енергопотребление, специфичен годишен разход на 

енергия в kWh/m
2
, основни геометрични характеристики, брой обитатели и брой 

етажи; 

б) идентификацията на изпълнителя на обследването на енергийна ефективност; 

в) състояние на сградата към момента на обследването; 

г) разпределение на потреблението на потребна енергия по видове горива и 

енергии и по видове системи, потребяващи енергия; 

д) базово енергопотребление и особености на енергийния баланс на сградата; 

е) клас на енергопотребление, съответстващ на базовото енергопотребление на 

сградата, и клас след изпълнение на пакета от енергоспестяващи мерки, въз основа на 

който е издаден сертификатът за енергийни характеристики; 

ж) предлаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност, включени в 

избрания пакет за изпълнение в сградата; 

з) основни параметри на технико-икономическия анализ на мерките за 

енергоспестяване; 

и) консултантите по енергийна ефективност, извършили обследването (име, 

фамилия,специалност), дата на изготвяне на резюмето; 

D. След извършеното обследване за енергийна ефективност се съставя 

Сертификат за енергийни характеристики на сградата в експлоатация и 

съдържа данни за: 



 

 

438 

- Пореден номер, дата на издаване и срок на валидност на сертификата; 

- Означение, идентифициращо сградата като такава с близко до нулата 

потребление на енергия; 

- Годината на въвеждане на сградата в експлоатация; 

- Срок за освобождаване от данък сгради върху недвижимите имоти по Закона 

за местните данъци и такси; 

- Общи геометрични характеристики, включително разгъната застроена площ, 

отопляваната 

площ и площта на охлаждания обем; 

-  Клас на енергопотребление, съответстващ на базовото енергопотребление на 

сградата, и клас, съответстващ на прогнозираното ниво а енергопотребление след 

изпълнение на енергоспестяващите мерки в сградата; 

- Стойност на интегрираната енергийна характеристика на сградата на 

годишната база по потребна и по първична енергия в kWh/m
2
, специфичния разход на 

потребна енергия за отопление, вентилация и битово горещо водоснабдяване в 

kWh/m
2
, общия годишен разход на енергия в MWh, изразен като първична енергия, 

генерираните от сградата емисии от С02 към момента на издаване на сертификата, 

еквивалентни на годишния разход на потребна енергия; 

- Разпределение в относителен дял на годишния разход на потребна енергия по 

компоненти на енергийния баланс на сградата, вкл. Дял на енергията от 

възобновяеми източници; 

- Площ на плътните и прозрачните ограждащи конструкции и елементи, 

коефициентите на топлопреминаване през ограждащите елементи преди и след 

изпълнение на енергоспестяващи мерки, включително референтите им стойности за 

сравнение; 

- Специфични показатели на енергопреобразуващите системи за осигуряване на 

микроклимата, включително показатели за технологичните процеси за отопление и 

вентилация, ефективностите на генераторите на топлина и студ в сградата и 

приложимите норми за сравнение; 

- Дял на енергията от възобновяеми източници, оползотворена и предвидена за 

оползотворяване в сградата. 

-  Използваните енергийни ресурси и генераторите на топлина и студ по видове 

системи за поддържане на микроклимата в сградата, в системата за осветление и за 

уредите, потребяващи енергия; 

-  Разпределението на годишния разход на потребна енергия по основни 

компоненти на енергийния баланс на сградата - специфичния годишен разход на 

потребна енергия за отопление, вентилация, охлаждане, гореща вода, осветление и 

уреди, потребяващи енергия, в kWh/m2 HkWh/год.; 

-  Отоплителни денградуси; 

-  Общ годишен специфичен разход на енергия за отопление и вентилация, 

изразен като kWh/m3DD 

- Базово енергопотребление, представено графично чрез базова линия; 

- Годишно разпределение на специфичното енергийно потребление, 

представено графично по компоненти на енергийния баланс на сградата; 

- Технически и икономически параметри на оценените за сградата единични 

енергоспестяващи мерки и групирането им в пакети, оценените инвестиции, спестена 

потребна енергия, спестени емисии С02, разходноефективен пакет, избран от 

собственика на сградата измежду препоръчаните за изпълнение пакети, специфичен и 

общ годишен разход на потребна и на първична енергия след изпълнение на избрания 

пакет от енергоспестяващите мерки, генерирани емисии С02 от сградата след 
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изпълнение на мерките от избран пакет; 

- Други данни и препоръки за сградата - по преценка на лицето, което издава 

сертификата; 

- Наименоването на лицето, издало сертификата, и регистрационен номер на 

удостоверението за вписването му в публичния регистър по чл.44, ал.1 ЗЕЕ, име и 

фамилия на физическото лице с представителна власт, подписало сертификата. 

E. Ред за предоставяне и приемане на документите от обследването за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради: 

- доклад от обследването за енергийна ефективност - на хартиен и/или 

електронен носител; 

 резюме от обследването за енергийна ефективност - на хартиен носител и на 

електронен носител във формат на файла .xls; 

 доклад/и, съставен/и при условията и по реда на наредбата по чл.56 ЗЕЕ - на 

хартиен носител; 

 сертификат за енергийни характеристики - в оригинал на хартиен носител; 

 оригинал на декларация за липса на обстоятелствата по чл. 43, ал. 4 и 6 ЗЕЕ; 

 оригинал на протокол за потвърдени количества спестена енергия в сградата - 

на хартиен носител и на електронен носител във формат .xls - документът се 

предоставя на собственика на сградата само при условие, че обследването за 

енергийна ефективност е извършено за доказване на постигнати енергийни 

спестявания в сградата. 

Собственикът приема с протокол по образец, резултатите от обследването и 

документите в срок не по-късно от 14 дни от предоставянето им. 

Собственикът с придружително писмо предоставя в Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие (АУЕР) до 7 дни от подписване на протокола за приемане на 

резултатите от обследването. 

 заверено копие на резюмето - на хартиен носител и на електронен носител във 

формат на файла .xls; 

 заверено копие от сертификата за енергийни характеристики; 

 заверено копие на доклад/и, съставен/и по реда на наредбата по чл.56 ЗЕЕ - на 

хартиен носител; 

 заверено копие на протокола по чл.21, ал.3; 

ДЕЙНОСТ 3 : Технически паспорт, техническо обследване за установяване на 

техническите характеристики на сградата, препоръки за обхват. /Изготвяне на 

обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 и ал.З от ЗУТ, и съставяне на технически паспорти 

съгласно чл. 1766, ал.2 от ЗУТ. 

1. Съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) 

стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, 

свързани със съществените изисквания по чл.169, ал.1 и 3 от ЗУТ; 

2. Обследване (архитектурно, конструктивно, електро и ВиК) на 

съществуващите сгради за установяване на действителните технически 

характеристики на строежа по разделите на част А от техническия паспорт; 

3. Анализ на действителните технически характеристики на строежа и 

оценка на съответствието им с нормативните характеристики по съществените 

изисквания на чл. 169, ал. 1, т.1-5 от ЗУТ се документират в табличен вид за всеки 

строеж в зависимост от неговото предназначение: 

- събиране, проучване и анализ на наличната техническа документация - Виза за 

проектиране, Инвестиционен проект, Доклад за оценка на съответствието, 

Разрешение за строеж, Строителни книжа създадени при изпълнение на СМР, 



 

 

440 

Екзекутивна документация, Разрешение за ползване. 

- екзекутивно заснемане - при липса на техническа документация; 

- оглед и измервания на строежа чрез неразрушителни методи и изследвания 

за събиране на технически данни (описват се видът и размерите на дефектите, 

повредите или разрушенията в строежа); 

- извършване на необходимите  изчислителни проверки (свързани с измервания, 

пробни натоварвания и др.). ; 

- систематизирано изложени констатации от извършените проучвания, 

заснемания, 

-  измервания, изчисления и анализи за актуалното състояние на сградата; 

4. Оценката на техническите характеристики на строежа за съответствие или 

несъответствие със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т.1-5 от ЗУТ се състои 

в провеждане на сравнителни анализи и проверки за определяне на количествените 

измерения и на качествените показатели за удостоверяване на: 

- размера на повредите или разрушенията в строежа и отклоненията от 

действащите нормативни актове; 

- допуснатите грешки и недостатъци при проектирането, изграждането и 

експлоатацията на 

- степента на риска за настъпване на аварийни събития; 

- опасността за обитателите и опазването на имуществените ценности в 

строежа, както и за неблагоприятните въздействия върху околната среда; 

- технико-икономическата целесъобразност, културната и социалната значимост 

при избора на решението за възстановяване или премахване (разрушаване) на 

строежа. 

5. Разработване на мерки за подобряване състоянието на сградата: 

- Препоръки за необходимите коригиращи и/или превантивни действия и мерки, 

които са необходими за удовлетворяване на нормативните актове за съществените 

изисквания към обследваната сграда, за недопускане влошаване на техническото и 

състояние или настъпването на аварийни събития. 

6. Съставяне на доклад с резултатите от обследването, който включва оценка 

на техническите характеристики на строежа за съответствие с изискванията на 

нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в 

експлоатация, както и възможностите за изпълнение на съществените изисквания по 

чл. 169, ал. 1 т.1-5от ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на строежа в 

съответствие с действащите към момента на обследването нормативни актове. 

Консултантът ще изготви доклад за резултатите от обследването, който 

включва оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие с 

изискванията на нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на 

строежите в експлоатация, както и възможностите за изпълнение на съществените 

изисквания по чл. 169, ал. 1 ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на строежа 

в съответствие с действащите към момента на обследването нормативни актове. 

Оценката на техническите характеристики на строежа за съответствие или 

несъответствие със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т.1-5 от ЗУТ се състои 

в провеждане на сравнителни анализи и проверки за определяне на количествените 

измерения и на качествените показатели за удостоверяване на: 

1. размера на повредите или разрушенията в строежа и отклоненията от 

действащите нормативни актове; 

2. допуснатите грешки и недостатъци при проектирането, изграждането и 

експлоатацията на строежа; 

3. степента на риска за настъпване на аварийни събития; 
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4. опасността за обитателите и опазването на имуществените ценности в 

строежа, както и за неблагоприятните въздействия върху околната среда; 

5. технико-икономическата целесъобразност, културната и социалната значимост 

при избора на решението за възстановяване или премахване (разрушаване) на 

строежа. 

Обследването завършва с приемане на доклада от Възложителя и съставяне на 

техническия паспорт. 

❖ Съставяне на технически паспорти на строежа; 

Консултантът ще изготви техническия паспорт на съществуващите сгради, предмет 

на поръчката, съгласно Наредба №5/28.12.2006г. за техническите паспорти на 

строежите, включваща: 

Част А "Основни характеристики на строежа" 

1. Идентификационни данни и параметри: 

- година на построяване - начало и край на строителството, което дава представа 

за използваните материали и вида на конструкцията; извършени промени 

(строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията - реконструкция (в 

т.ч. пристрояване, надстрояване), основно обновяване, основен ремонт, промяна на 

предназначението, година на извършване на строеж и за въвеждане в експлоатация, 

проектна документация, протоколи по време на строителството, констативен акт по 

чл.176, ал.1 от ЗУТ, окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ на лицето, 

упражняващо строителен надзор, удостоверение за търпимост на строежа и други 

данни в зависимост от вида и предназначението на строежа;  

- ще се обърне внимание, ако са правени промени по носещите конструктивни 

елементи на сградата - пробиване на отвори в носещи стени и елементи, укрепване 

на греди и колони, разрушаване на стени и т.н. 

- ще се обърне сериозно внимание на покрива на сградата, недопустимо е 

изолиране на покрива, без да е предписан ремонт, укрепването му или пълна подмяна 

на покривната конструкция на сградата и връхното покритие; 

- опис на наличните документи - инвестиционни проекти, разрешения за 

строителство, екзекутивна документация и отклонения от основната проектна 

документация, разрешения за ползване/удостоверения за въвеждане в експлоатация - 

година, удостоверения за търпимост, други данни в зависимост от вида и 

предназначение на сградата. 

2. Основни обемно планировъчни и функционални показатели: 

- Застроени площи и обеми, височина на етажите, брой на етажите, 

надстроявания, пристройки и корекции на носещи елементи, корекции на застроените 

площи и обеми. 

- Инсталационна и технологична осигуреност на сградата - състояние на 

инсталации по водопровод и канализация, Електрически, телефонни, силнотокови и 

слаботокови инсталации, гръмоотводна и всички останали електрически инсталации, 

отоплителна и вентилационна инсталация, състояние на абонатни (ако има такива). 

- Съоръжения на техническата инфраструктура - местоположение — 

подземни надземни, габарити, пропускателни възможности, сервитути и други 

характерни показатели. 

3. Основни технически характеристики 

Вид на строителната система, тип на конструкцията, носимоспособност, сеизмична 

устойчивост и дълготрайност на строежа, граници (степен) на пожароустойчивост 

(огнеустойчивост). Санитарно-хигиенни изисквания и околна среда - осветеност, 

качество на въздуха, санитарно-защитни зони, гранични стойности на шум в 

околната среда, енергийни характеристики, коефициенти на топлопреминаване на 
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сградните ограждащи елементи - еталонни и сградни стойности - сравнение. 

Сертификати - Сертификат за енергийна ефективност, Сертификат за пожарна 

безопасност, Други сертификати, паспорти на техническото оборудване. 

Част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти" 

Резултати от извършени обследвания, необходими мерки за поддържане на 

безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки, 

данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и 

реконструкция на строежа, срокове за извършване на основни ремонти по отделните 

конструкции и елементи на строежа, срокове за извършване на текущи ремонти по 

отделните конструкции и елементи на строежа, срокове за извършване на технически 

прегледи по отделните конструкции и елементи на строежа. 

Част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" относно: 

1. Съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на 

повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, 

премахване на елементи и др.) на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, 

плочи и др. Ако такива са допуснати до този момент, да се предвиди укрепването и 

обезопасяването им. 

2. Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, 

която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и 

въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от 

сградата и съоръжението. 

3. Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от 

шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от 

падащи предмети от покрива или фасадата и др. Да се обърне особено внимание на 

безопасността при провеждане на учебния процес, и в частност на малките ученици - 

тези от първи до осми клас 

4. Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и 

системите. 

5. Поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните 

асансьори, на подвижните платформи, на подемниците и др.- ако има такива. 

6. Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност 

- ако има такива 

 ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА СЕ ПРЕДЛАГА 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ 

ПРОЕКТАНТИ И ЕКСПЕРТИ, КАКТО СЛЕДВА: 

За постигането на целите и резултатите от поръчката Консултантът предлага екип в 

рамките на дейностите по поръчката: 

- Експерт по част „Архитектура“ - Архитект; 

- Експерт по част „Конструктивна”, ръководител на екипа; 

- Експерт по част „Електрическа“ и част „Пожарна безопасност“ – 

Електроинженер 

- Експерт по част „Водоснабдяване и канализация“ - Инженер ВиК ; 

- Експерт, упражняващ технически контрол по част Конструктивна. 

 Отговорности на всеки от членовете на екипа: 

При извършване на архитектурното/екзекутивно/ заснемане, обследването за 

установяване на техническите характеристики на съществуваща сграда, и 

обследването за ен.ефективност следва да се извършва по части на инвестиционния 

проект и всеки специалист ще извършва следното: 

Експерт по част „Архитектура“ - Архитект, притежаващ удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност. 
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Архитектът ще има следните Отговорности и конкретни задачи: 

- Участва в екзекутивното заснемане на сградата и обследване за установяване 

на техническите характеристики на съществуващ строеж, свързани с изискванията на 

чл.169, ал. 1 т.1-5 и ал.З, от ЗУТ и част „Архитектура“; 

o Отразява всички промени по фасадите и в разпределенията, извършени по 

време на експлоатацията; 

o Отразява размерите и видът на дограмата; 

o Извършва сравнение с действащите норми по време на построяването на 

сградата и с действащите в момента норми. Дава предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

- Участва в съставяне на докладите за резултатите от техническото 

обследване; 

- Участва в изготвянето на техническия паспорт; 

- Изпълнява всички други дейности, които са в полза на поръчката и 

Възложителя, и не противоречат на Българското законодателство; 

Експерт по част „Конструктивна”, притежаващ удостоверение за технически 

контрол по част Конструктивна и ръководител на екипа, притежава удостоверение за 

пълна проектантска правоспособност: 

Отговорности и конкретни задачи на конструктора: 

- Участва в екзекутивното заснемане на сградата и обследване за установяване 

на техническите характеристики на съществуващ строеж, свързани с изискванията на 

чл.169, ал. 1 т.1-5 и ал.З, от ЗУТ и част „Конструктивна“; 

- Участва в съставяне на докладите за резултатите от техническото обследване; 

- Участва в изготвянето на техническия паспорт; 

- Изпълнява всички други дейности, които са в полза на поръчката и 

Възложителя, и не противоречат на Българското законодателство. 

Изготвя конструктивното обследване на сградата: 

1. Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата 

конструкция на сградата - идентифициране на конструктивната система, 

идентифициране на типа на фундиране, анализиране на наличната информация 

относно хидрогеоложките условия на фундиране на обследвания обект, и др. 

2. Извършване на конструктивно заснемане/при необходимост/, технически 

оглед, визуално. 

3. Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата 

конструкция - междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на 

дилатационни фуги и др. 

4. Установяване на основните размери на напречните сечения -на главните 

конструктивни елементи от сградата и сравняване с тези от проекта по част 

„Конструкции“, ако има налична 

проектна документация. 

5. Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в 

конструкциите материали в главните елементи на конструкцията (бетон, армировка, 

стомана и др.).  

6. Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. При наличие на такива 

се извършва инструментално обследване и документиране на наличните дефекти, 

пукнатини и повреди в елементите на конструкцията на сградата, участъци с открита 

армировка, промени в структурата на бетона или стоманата, недопустими 

деформации и провисвания на отделни елементи и др., свързани с досегашния 

експлоатационен период. Установяване на състоянието на характерни дюбелни 

съединения - уплътняващ състав, наличие на корозия по носещите пръти, състояние 
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на ел. заварките - параметри и обработка, брой и вид на носещите пръти в дадено 

дюбелно съединение. 

7. Конструктивна оценка на сградата, вкл.: 

7.1.Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на 

проектиране, използвани при първоначално проектиране на носещата конструкция на 

сградата и/или при извършване на промени или интервенции в конструкцията по 

време на досегашния период. 

7.2а.Установяване на типа и значимостта на минали конструктивни повреди, 

включително и проведени ремонтни дейности. 

7.26.Установяване на извършвани преустройства в партерните етажи и засегнати ли 

са носещи конструктивни елементи. 

7.3. Проверка на носещата способност и сеизмична осигуреност на ЕПЖС секцията и 

на характерни елементи на конструкцията при отчитане актуалните характеристики 

на вложените материали. 

8. Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни 

препоръки за привеждането й в съответствие с изискванията на съвременните 

нормативни актове. 

9. Заключение за съотношението между действителната носеща способност и 

антисеизмична устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата й експлоатация. 

Екипът на консултанта ще бъде оглавяван от Ръководител на екипа, чийто принос 

ще оказва основно влияние при изпълнение на поръчката. Ръководителят ще носи 

пълна отговорност и ще бъде в постоянен контакт с Възложителя при разрешаването 

на възникнали въпроси по време на  изпълнението на обществената поръчка. 

Основните задължения на ръководителя на екипа са следните: 

- Всички задължения и цялостната отговорност по отношение на ангажиментите 

на Консултанта за изпълнението на договора; 

- Административно управление на договора за услуги, включително 

координация на дейностите на екипа; 

- Комуникация и отговорност пред Възложителя; 

- Представяне на докладите по Договора за консултантски услуги пред 

възложителя; 

Освен горепосочените, ръководителят на екипа ще изпълнява и следните 

допълнителни задължения: 

- Осъществява обмена на информация между Консултанта и Възложителя; 

- Управлява и координира дейностите на експертите от екипа; 

- Информира Възложителя за възникнали проблеми и дава решение за 

преодоляването им; 

- Съгласува докладите от обследването с Възложителя; 

- Инициира, организира и подготвя всички документи за срещи с Възложителя; 

Ръководителят на екипа е отговорен за общото изпълнение и реализация на 

поръчката. 

Експертите ще докладват на ръководителя на екипа, но и ще имат правомощия да 

отговарят директно на въпроси на Възложителя. 

Експерт по част „Електрическа“ и част „Пожарна безопасност“ – 

Електроинженер. 

Отговорности и конкретни задачи на електроинженера: 

- Участва в екзекутивното заснемане на сградата и обследване за установяване 

на техническите характеристики на съществуващ строеж, свързани с изискванията на 

чл.169, ал. 1 т.1-5 и ал.З, от ЗУТ и част „Електрическа“; 

o обследва вътрешните силнотокови и слаботокови инсталации, връзки, 
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електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна инсталация и 

др.;  

o Обследва състоянието на мълниезащитната инсталация; 

o Извършва сравнение с действащите норми по време на построяването на 

сградата и с действащите в момента норми  

o Дава предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

- Участва в съставяне на докладите за резултатите от техническото обследване; 

- Участва в изготвянето на техническия паспорт; 

- Изпълнява всички други дейности, които са в полза на поръчката и 

Възложителя, и не противоречат на Българското законодателство; 

Електроинженерът ще участва в изпълнение на дейностите по „Пожарна 

безопасност“, като Отговорности и конкретни задачи по част „ПБ“: 

- Участва в екзекутивното заснемане на сградата и обследване за установяване 

на техническите характеристики на съществуващ строеж, свързани с изискванията на 

чл.169, ал. 1 т.1-5 и ал.З, от ЗУТ и част „ПБ“; 

o обследва се сградата за пожарна опасност, състоянието на пожарогасителната 

инсталация, ако има такава, пожарната опасност на асансьорната уредба, 

пътищата за евакуация. 

o Дава предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

- Участва в съставяне на докладите за резултатите от техническото обследване; 

- Участва в изготвянето на техническия паспорт; 

- Изпълнява всички други дейности, които са в полза на поръчката и 

Възложителя, и не противоречат на Българското законодателство; 

Експерт по част „Отопление, вентилация и климатизация“ - Инженер ОВК, 

притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност и удостоверение 

рег.№00274/2016 за Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на 

сгради, от АУЕР. 

Отговорности и конкретни задачи на машинния инженер: 

- Участва в екзекутивното заснемане на сградата и обследване за установяване на 

техническите характеристики на съществуващ строеж, свързани с изискванията на 

чл.169, ал. 1 т.1-5 и ал.З, от ЗУТ и част „ОВК“ 

o обследва отоплителната инсталация, ако има изградена такава, състоянието на 

мрежите, типът и състоянието на абонатната станция; 

o Обследва други топлоизточници и уреди за БГВ; 

o Отразява извършените ремонтни работи по фасадите за частично полагане на 

топлоизолационна система - вид, размери и др; о предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

- Участва в съставяне на докладите за резултатите от техническото обследване; 

- Участва в изготвянето на технически паспорт на сградата; 

- Участва в обследването за енергийна ефективност на сградата в експлоатация 

и съставянето на 

- докладите и резюмето за резултатите от обследването; 

- Участва в съставянето на сертификат за енергийни характеристики на сгради в 

експлоатация;   

- Изпълнява всички други дейности, които са в полза на поръчката и 

Възложителя, и не противоречат на Българското законодателство; 

Експерт по част „Водоснабдяване и канализация“ - Инженер ВиК, притежава 

удостоверение за пълна проектантска правоспособност 

Отговорности и конкретни задачи на ВиК инженера: 

- Участва в екзекутивното заснемане на сградата и обследване за установяване на 
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техническите характеристики на съществуващ строеж, свързани с изискванията на 

чл.169, ал. 1 т.1-5 и ал.З, от ЗУТ и част „ВиК; 

o обследва всички водопроводни и канализационни щрангове, отводняването на 

покрива, състоянието на противопожарните кранове и др. 

o Извършва сравнение с действащите норми по време на построяването на 

сградата и с действащите в момента норми. 

o Дава предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

- Участва в съставяне на докладите за резултатите от техническото обследване; 

- Участва в изготвянето на техническия паспорт; 

- Изпълнява всички други дейности, които са в полза на поръчката и 

Възложителя. 

Експерт, упражняващ технически контрол по част Конструктивна, притежава 

удостоверение за пълна проектантска правоспособност и е включен в регистъра на 

лицата по технически контрол по част „Конструктивна“. Експертът, притежаващ 

технически контрол по част „Конструктивна“ ще извършва контрол и заверява 

конструктивните изчисления, във връзка с обследването за установяване на 

техническите характеристики на съществуващия строеж, свързани с изискванията на 

чл.169, ал. 1 т.1-5 и ал.З, от ЗУТ. 

И още: 

Специалистите по всяка една от частите - Архитектурна, Конструктивна и 

Инсталационните (ВиК, Електро- и ОВК) извършават обследване на ограждащите 

конструкции и елементи на сградата и на използваните строителни продукти по 

отношение на защитата от шум на сградата. 

- Извършват сравнение с действащите норми по време на построяването на 

сградата и с 

действащите минимални изисквания за шумоизолиране на сградите. 

- Дават предписания за привеждане в съответствие с действащите норми и за 

обосновка на 

избраните строителни продукти. 

 Взаимодействие и взаимовръзки с останалите участници при 

изпълнението на обществената поръчка. 

Консултантът за качественото изпълнение на поръчката възлага основно на 

професионализма на членовете на екипа, точното определяне на отговорностите, 

задълженията и подчинеността на  отделните членове от
:
 екипа, създаването и 

поддържането на добри комуникационни връзки, внедряването и действието на 

система за управление на качеството, самоконтрол и постоянно подобряване, както и 

на материалното и логическото обезпечаване на работата по поръчката. 

За изпълнение на предвидените дейности Консултантът ще приложи комплексен 

подход, който осигурява третирането на всяка основна дейност като самостоятелен 

комплекс от действия с ясно измерими конкретни резултати, така и логическото 

свързване на дейностите по такъв начин, че изпълнението на всяка от тях да улеснява 

извършването на следващите и да надгражда резултатите от предишните. Този 

подход ще гарантира като постигането на целите на договора, така и текущото и 

периодично проследяване на напредъка от гледна точка на вътрешната система за 

самоконтрол на Консултанта. 

 мерки за осигуряване на качеството: 

Консултантът за качественото изпълнение на поръчката възлага основно на 

професионализма на членовете на екипа, точното определяне на отговорностите, 

задълженията и подчинеността на отделните членове от екипа, създаването и 

поддържането на добри комуникационни връзки, внедряването и действието на 
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система за управление на качеството, самоконтрол и постоянно подобряване, както и 

на материалното и логическото обезпечаване на работата по поръчката. 

Конкретната цел на поръчката и основната задача на консултанта е да предостави 

професионални консултантски услуги по съставяне на технически паспорти на 

съществуващите сградиЗа изпълнение на предвидените дейности Консултантът ще 

приложи комплексен подход, който осигурява третирането на всяка основна дейност 

като самостоятелен комплекс от действия с ясно измерими конкретни резултати, така 

и логическото свързване на дейностите по такъв начин, че изпълнението на всяка от 

тях да улеснява извършването на следващите и да надгражда резултатите от 

предишните. Този подход ще гарантира като постигането на целите на договора, така 

и текущото и периодично проследяване на напредъка от гледна точка на вътрешната 

система за самоконтрол на Консултанта. 

- Ключови моменти от изпълнение на поръчката са: 

- Професионализъм - успешната реализация на поръчката е свързана с 

професионалния подход при изпълнение на работата, непрекъснат контрол и 

постоянно подобряване на резултатите при изпълнение на всеки етап. Водещ 

принцип на всички експерти е професионализма и постигането на максимални 

резултати. Експертите са задължени да следят всички изменения в нормативната 

уредба, касаещи обследване и оценка на сгради и съставянето на технически 

паспорти. Консултантът ще разработи детайлен набор от методи и инструменти, 

свързани със спецификата на всяка една дейност в рамките на поръчката. 

- Административен капацитет - за успешното постигане на целите на 

поръчката Консултантът счита за важно изграждането на детайлно конструирана 

организационна схема между всички участници в поръчката особено комуникацията 

с Възложителя. Ще се осигури непрекъсната двустранна връзка с възможност за 

обмен на информация в двете посоки и взаимодействие при управление на 

дейностите и при решаване на възникнали проблеми. Организационната схема ще се 

съгласува и детайлизира с Възложителя веднага след стартиране на поръчката. 

- Коректност и откритост. 

За успешната реализация на поръчката е разработен подход, състоящ се от отделни 

елементи и задачи, свързани помежду си. Отговорното и професионално отношение 

към тези елементи ще доведе до успешното изпълнение на поръчката. 

- Комуникации 

Изключително важно е структурата на изпълнение да се познава добре и да се спазят 

точно консултантските процедури, за да се отговори на потребностите на 

Възложителя. 

Ефективните комуникации ще са водещи при подхода и изпълнението на поръчката. 

Комуникацията вътре в екипа, както и комуникацията с Възложителя и другите 

заинтересовани страни е от съществено значение за осъществяване на 

безпроблемното изпълнение на поръчката Ще бъдат спазвани ясни линии на 

комуникация между всички участници в процеса. По време на изпълнение на 

поръчката ще бъде установена добра координация между всички участници с цел 

максимално използване на договореното време и постигане на ефективни резултати. 

Ще се изгради ясна регламентирана схема за комуникация и подчиненост на екипа на 

Възложителя - вътре в самия екип, пряка подчиненост на Възложителя за 

недопускане на дейности извън правомощията на Консултанта. Като особено важен 

ключов момент в дейността е изграждането на добри, професионални и колегиални 

отношения с всички участници в изпълнението на поръчката за постигане на 

крайната цел в зададения времеви хоризонт и при добро финансово управление. 

Консултантът е изградил организационна структура, изразяваща общо връзките както 
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следва: 

Ръководителят на проекта под пряко подчинение на Възложителя осъществява 

връзките според дадените правомощия; 

Останалите членове на екипа контактуват според дадените им правомощия: 

Предвижда се отговорник по документацията, който да приема всички 

съобщения и документи адресирани към Консултанта, като има правомощия само да 

регистрира получаването им; 

При необходимост Ръководителят на проекта има правомощия от 

управляващия дружеството - кандидат да привлича и други експерти от лицензния 

списък на Консултанта; 

Въпреки съществуването на подчиненост и необходимост от официален 

формат на комуникация, ще се насърчават експертите за постоянен контакт с 

Възложителя, така и помежду си. Това улеснява екипната работа и решаването в 

работен порядък на повечето въпроси. Държи се както на формалната, така и на 

неформалната комуникация с оглед своевременно и оперативно решаване на 

евентуални проблеми, като при всяка форма на комуникация ще се държи сметка за 

оставянето на одитна следа. 

Ще бъде създадена деловодна система, която ще регистрира всяка входяща и 

изходяща поща. Цялата кореспонденция ще се класифицира по подходящ начин. 

Кореспонденцията може да бъде във вид на писма, факсове, електронни съобщения. 

Когато е необходимо кореспонденцията на хартиен носител ще бъде сканирана за по-

лесно разпространение между страните. 

- Доклади 

Изготвянето и представянето на докладите на Възложителя е от съществена 

необходимост за Възложителя и за изпълнението на поръчката, Консултантът 

стриктно ще изготвя и представя докладите. Ще се съблюдава съдържанието и 

информацията на докладите да изпълняват специфицираните изисквания на 

Възложителя. 

- Архивиране на документацията 

За целите на архивирането на документацията генерирана по време на изпълнението 

на поръчката, Консултантът ще ползва специална информационна система за 

управление на данни, която ще се основава на стандарта ISO. След успешното 

приключване на поръчката, цялата информация качена в информационната система 

ще бъде предадена на Възложителя. 

-  Нормативна рамка за изпълнение 

Ръководството на дружеството е ангажирано с материалното осигуряване на 

нормативните документи и изискванията на Възложителя и на всички други 

нормативни документи свързани с поръчката. В системата за управление на 

качеството, която ще се въведе от дружеството, се предвижда създаването на 

процедура, която да регламентира своевременното запознаване на членовете на екипа 

с настъпилите изменения в нормативната уредба. 

 Методи и организация на текущия вътрешен контрол на качеството при 

изпълнение на поръчката. 

При обследването за установяване на техническите характеристики на сградите 

Консултантът ще извършва по части на инвестиционния проект, както следва: 

1. По част „Архитектурна” - Извършва се архитектурно заснемане, при 

неналична проектна документация. Отразяват се всички промени по фасадите и в 

разпределенията, извършени по време на експлоатацията. Отразяват се размерите и 

видът на дограмата. Извършва се сравнение с действащите норми по време на 

построяването на сградата и с действащите в момента норми. Дават се предписания 
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за привеждане в съответствие с действащите норми. 

2. По част „Конструктивна” - изключително важна част, с която се цели 

доказване на носещата и сеизмичната устойчивост на конструкцията за достатъчно 

дълъг експлоатационен период - поне 40 години, Дават се предписания за 

привеждане в съответствие с действащите норми. Описват се мерките и 

предписанията за надеждност и експлоатационна годност 

3. По част „ВиК” - обследват ~ се всички водопроводни и канализационни 

щрангове, отводняването на покрива, състоянието на противопожарните кранове и 

др. Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на 

сградата и с действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

4. По част „Ел. инсталации” - обследват се вътрешните силнотокови и 

слаботокови инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и 

домофонна инсталация и др. Обследва се състоянието на мълниезащитната 

инсталация. Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването 

на сградата и с действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми. 

5.  По част „ОВК” - обследват се отоплителната инсталация, ако има изградена 

такава, състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция. 

Обследват се други топлоизточници и уреди за БГВ. Отразяват се извършените 

ремонтни работи по фасадите за частично полагане на топлоизолационна система - 

вид, размери и др. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите 

норми. 

6. По част „Пожарна безопасност” - обследват се сградата за пожарна опасност, 

състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната опасност 

на асансьорната уредба, пътищата за евакуация. Дават се предписания за привеждане 

в съответствие с действащите норми. 

7. Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и инсталационните 

(ВиК, Електро- и ОВК) се извършава обследване на ограждащите конструкции и 

елементи на сградата и на използваните строителни продукти по отношение на 

защитата от шум на сградата. Извършва се сравнение с действащите норми по време 

на построяването на сградата и с действащите „минимални изисквания за 

шумоизолиране на сградите. Дават се предписания за привеждане в съответствие с 

действащите норми и за обосновка на избраните строителни продукти. 

Консултант ще извършва обследванията на сградите за установяване на 

техническите им характеристики, съгласно разработената от КИИП 

"Методика за единните критерии за обследване за съществуващи сгради, 

съоръжения и инсталации", вкл. конструктивни обследвания. 

❖ Вътрешен контрол на качеството 

Консултантът ще прилага методите и практиките на въведените сертифицирани 

системи, с които се гарантират ясни и точни правила за мониторинг върху 

изпълнение на основните видове работи - сертификати ISO 9001: 2015; ISO 

14001:2015, BS OHSAS 18001:2007. 

 План за осигуряване на качеството 

Планът за осигуряване на качеството описва програмата на Консултанта за постигане 

на определеното ниво на качество на услугите и спазване на изискванията на 

одитиране на качествата. Той включва описание на дейностите и процедурите на 

одитиране на качествата за всеки етап на предоставяне на услугите, заетия персонал 

и сроковете за изпълнение на дейностите.  

 Одит на качеството 
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Периодът трябва да обхване дейностите, извършени от експертите осигуряващи 

качеството в офиса на Консултанта с цел качествена оценка на всяка професионална 

сфера, за да се гарантира качество на услугите, изпълнени от персонала и на 

съответните екипи по осигуряване на качество то в офиса и в съответната сфера. 

 Механизъм за вътрешен контрол 

Съгласно процедурата всички документи, становища, заключения от проверки и др. 

издавани от специалистите в работния екип, подлежат на последваща проверка и 

валидиране преди издаването/предоставянето им на клиента (Възложителя) или 

съответната заинтересована страна. Извършва се проверка за съответствие с 

изискванията на клиента (Възложителя), изискванията на действащата нормативна 

уредба и изискванията на другите заинтересовани страни. Вътрешният контрол е два 

вида - оперативна проверка и подробен анализ. Подробен анализ се прилага при 

констатиране на несъответствие в продукта (документ, становище, заключение от 

проверки, и др.) на дадено длъжностно лице. 

 Организация на работа. 

Взаимодействието между отделните членове на работния екип от експерти ще се 

основава на следните основни принципи: 

- Спазване на йерархичния ред при поставяне на задачите; 

- Спазване на йерархичния ред при отчитане на резултатите от извършените 

дейности и докладване; 

- Спазване на установените линии на комуникация между членовете на екипа;  

- Спазване на установените правила при извършване на вътрешен контрол на 

дейността на експертите; 

- Взаимодействие и комуникация в оперативен порядък; 

 Комуникационни и координационни отношения 

Предложените специалисти имат значителен опит в проектирането, строителството и 

контрола на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура, включително 

изготвяне на технически паспорти, което ще гарантира изпълнение на поръчката, 

съгласно изискванията на документацията при стриктно спазване на нормативната 

уредба. 

С оглед постигането на поставените цели и оптимизиране на работата в рамките на 

срока, за който трябва да се изпълнят дейностите се предлага следния подход при 

изпълнението на поръчката - всички дейности ще бъдат анализирани и приети от 

Консултанта съгласувано с Възложителя. 

Методите на изпълнение ще бъдат подложени на ежедневен и постоянен мониторинг 

от страна на консултантския екип. 

Консултантът ще прилага методите и практиките на въведените сертифицирани 

системи, с които се гарантират ясни и точни правила за мониторинг върху 

изпълнение на дейностите, предмет на поръчката - сертификати ISO 9001: 2015; ISO 

14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, „Правила за вътрешен мониторинг", които ще 

бъдат разработени конкретно за дейностите, предмет на поръчката, следва да 

осигурят условия за спазване на нормите и правилата на Българското и Европейско 

законодателство при обследванията за установяване на техническите характеристики, 

съгласно изискванията на ЗУТ и съставяне на технически паспорти на 

съществуващите строежи. 

Целта е чрез методите на мониторинг да се осигури планирано, синхронизирано и 

контролирано изпълнение на дейностите на специалистите по време на изпълнение 

на договора с цел успешно изготвяне на доклади от обследването и технически 

паспорт на сградите. 

Ще се осъществява контакт с Възложителя и специалистите по съответните части, 
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съгласно дейността. Ще се информира Възложителя за изпълнение на дейностите и 

при възникнали въпроси или  проблеми, ще търси решението им.  

Архитектът извършва архитектурното- заснемане на сградата, тъй като не е налична 

проектна документация и отразява промените по фасадите, в разпределенията, 

извършени по време на експлоатацията ремонти и др. 

Конструкторът извършва оглед, обследване и констатира дефекти в конструкцията 

на сградите (слягане, видими пукнатини, премахнати конструктивни елементи и др.), 

които се систематизират и се дава предписание в ТП за необходимост от пълно 

обследване и конструктивно укрепване. Електроинженерът извършва обследване на 

вътрешните силнотокови и слаботокови инсталации, връзки, електромерни табла, 

асансьорни табла, звънчева и домофонна инсталация и др. Обследва състоянието на 

мълниезащитата инсталация, сравнява с действащите норми и дава предписания в 

съответствие с действащите норми. ОВК инженерът извършва оглед и обследва 

отоплителната инсталация (ако има изградена) състоянието на мрежите, типът и 

състоянието на абонатната станция. Обследва други топлоизточници и уреди за БГВ. 

ОВК инженерът извършва и Обследване за енергийна ефективност и предписва 

необходимите енергоспестяващи мерки за постигане на съответствие с изискванията 

за енергийна ефективност съгласно разпоредбите на Раздел II “Обследване и 

сертифициране на сгради” от ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 

№ Е-РД-04-01 от 22.01.2016г. за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради и Наредба № Е-РД-

04-02 от 22.01.2016г. за показателите за разход на енергия и енергийните 

характеристики на сградите. ВиК инженерът обследва водопроводните и 

канализационни щрангове вътре в сградите, отводняването на покрива, състоянието 

на противопожарните кранове и др., сравнява с действащите норми и извършва 

предписания в съответствие с действащите норми. 

Специалистите по всички части, действат съвместно и извършват сравнение с 

действащите норми по време на построяването на. сградите и с действащите 

нормативни изисквания за сградите и дават предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми и за обосновка на избраните строителни продукти 

в Доклада от обследването, на базата на което се изготвя и Техническия поспорт, 

съгласно изискванията на Наредба №5/2006г. 

При изпълнение на обществената поръчка, екипът на Консултанта извършва 

основните дейности, като изпълнява: 

- Задължения на Консултанта, свързани с архитектурното заснемане 

- Задължения на Консултанта, свързани с извършване на обследване и оценка на 

сградите за установяване на характеристиките им свързани и изискванията на чл.169, 

ал.1(т.1-5) и ал.З от ЗУТ и по реда на глава трета от Наредба №5/28.12.2006г. за 

техническите паспорти на строежите и Задължения свързани със съставяне на 

технически паспорти на сградите, съгласно Наредба №5/2006г. за техническите 

паспорти на сградите; 

- Задължения на Консултанта, свързани с извършване на обследване за енергийна 

ефективност на сградите, като част от общото обследване на сградите (чл.176в, ал.4 

от ЗУТ) и съгл. Наредба № Е-РД-04-01 от 22.01.2016г. за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради и 

Наредба № Е-РД-04-02 от 22.01.2016г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите. 

Задачите които ще се изпълняват от Консултанта при реализацията на всяка дейност 

са следните: 

- Извършване на архитектурно/екзекутивно заснемане 
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- Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики и 

изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради; 

Извършването на обследването и оценката на сградите съгласно глава трета от 

Наредба № 5 от 28/12.2006 г. за техническите паспорти на строежите ще включва 

следните дейности: 

- Обследването включва всички дейности, посочени в чл. 21 от Наредба № 5. 

- Анализ на пожарната и аварийна безопасност на сградите в съответствие с 

изискванията на нормите и предписание на необходимите мерки за отстраняване на 

констатираните недостатъци. 

- Обследването обхваща състоянието на всички инсталационни системи на 

всяка сграда поотделно, в това число: електрически инсталации, СКС, водопровод и 

канализация, отопление и вентилация и др., както и мерки за тяхното поддържане, 

ремонт и обновяване. 

- Съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) 

стойности на техническите характеристики на обследваните съоръжения, в т.ч. и 

тези, свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал.З от ЗУТ; 

- Установяване на действителните технически характеристики на строежите по 

разделите на част А от техническия паспорт по чл.5 на Наредба №5, като при 

реализирането Изпълнителят задължително извършва: 

о Събиране, проучване и анализиране на наличната техническа документация; 

о Екзекутивно заснемане - при недостатъчна проектна обезпеченост по отношение на 

наличната техническа документация; 

о Оглед и измервания на сградите за събиране на технически данни, както и други 

проучвания с цел получаване на достоверна картина на състоянието на обекта 

(описват се видът и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в 

о Анализиране на нормите и критериите използвани в процеса на началното 

проектиране и всички извършвани по време на експлоатацията промени и/или 

въздействия върху конструктивните елементи; 

о направа на изчислителни проверки (свързани с измервания, пробни натоварвания и 

др.), за установяване на носимоспособността, сеизмичната устойчивост, типа и 

значението на минали конструктивни повреди: проучвателните работи се извършат 

от акредитирана строителна лаборатория; 

- Документиране на действителните технически характеристики на строежа и 

сравняването им е нормативните характеристики по съществените изисквания на чл. 

169. ал.1(т.1-5) и ал.З от ЗУТ в табличен вид за всеки строеж в зависимост от 

неговото предназначение. 

- Инженерен анализ на действителните технически характеристики на строежите и 

оценка на съответствието им със съвременните и актуални към настоящия момент в 

България нормативни изисквания /чл. Г69. алЛ(тЛ-5) и ал.З от ЗУТ / и провеждане на 

проверки за определяне на количествените измерения и на качествените показатели 

за удостоверяване на: 

- размера на повредите или разрушенията в строежа и отклоненията от действащите 

нормативни актове; 

- допуснатите грешки и недостатъци при проектирането, изграждането и 

експлоатацията на строежа; 

- степента на риска за настъпване на аварийни събития; 

- опасността за обитателите и опазването на имуществените ценности в строежа, 

както и за неблагоприятните въздействия върху околната среда; 

- технико-икономическата целесъобразност, културната и социалната значимост при 
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избора на решението за възстановяване или премахване (разрушаване) на строежа; 

- изработване на мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на 

ремонти, съгласно част Б от техническия паспорт, съгласно Наредба №5 по следните 

позиции: 

- изготвяне на конструктивна оценка на строежа и предложение при 

необходимост за привеждане в съответствие с действащите в момента норми; 

- предписания за недопускане на аварийни събития, застрашаващи обитателите 

на строежите; 

- необходими мерки за поддържане на безопасна експлоатация на строежите 

график за изпълнение на неотложните мерки; 

- данни и характеристики на изпълнение дейности по поддържане, 

преустройство и реконструкция на строежите; 

- срокове за извършване на основни и текущи ремонти на строежите и на 

отделните конструкции. 

- Изготвяне на указания и инструкция за безопасна експлоатация, съгласно част 

„В“ от техническия паспорт по чл.7 на Наредба №5 от 28.12.2006г.; 

- Обследването завършва с доклад до Възложителя, който включва оценка на 

техническите характеристики на строежа за съответствие с изискванията на 

нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в 

експлоатация, както и възможностите за изпълнение на съществените изисквания по 

чл. 169, ал. 1(т.1-5) и ал.З от ЗУТ. в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на 

строежа в съответствие с действащите към момента на обследването нормативни 

актове. Приемането на доклада и документацията по извършеното екзекутивно 

заснемане се осъществява е приемо-предавателен протокол, подписан от 

представители на страните по договора; 

- Консултантът ще представи на Възложителя доклад за резултатите от 

обследването на хартиен носител и на магнитен носите; 

- Ще осигури за своя сметка извършването на всички дейности, включени в 

предмета на обществената поръчка; 

- Няма да разпространява информация за другата страна, станала й известна при 

или по повод изпълнението на тази поръчка. 

 Изготвяне на технически паспорт на съществуващ строеж, съгл. Наредба №5 

от 28.12.2006г за техническите паспорти на строежите: 

След проведеното обследване на строежите за установяне на характеристиките им, 

свързани е изискванията на чл. 169, ал. 1 (т.1-5) и ал.2 от ЗУТ, Консултантът ще 

изготви Технически паспорти на всяка сграда съгласно чл. 1766 (2) на ЗУТ, в 

съответствие е изискванията на Наредба №5 от 28:12.2006 г. за техническите 

паспорти на строежите. 

- Консултантът ще представи на Възложителя Техническите паспорти заедно с 

придружаващите ги доклади, на хартиен носител, подписани от съставителя на 

паспорта, както и на магнитен носител; 

- Консултантът ще съгласува с Възложителя (собственика на сградата), 

техническите паспорти; 

- Техническите паспорти ще се изготвят след одобряване от Възложителя на 

доклада от обследването й и документацията по извършеното екзекутивно заснемане; 

- Техническите паспорти ще се регистрират (впишат) в съответния общински 

регистър. 

 Извършване на Обследване за енергийна ефективност на сграда 

Извършването на обследването за енергийна ефективност се извършва по реда на 

глава трета, раздел II от Наредба № Е-РД-04-01 от 22.01.2016г. за обследване на 
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енергийната ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на 

сградите и ще включва следните дейности: 

- подготвителен етап, който включва следните дейности: 

- оглед на сградата 

- събиране и обработка на първична информация за сградата и за разход на енергия 

по видове горива и енергии и финансови разходи за енергия за преставителен 

предходен период от време, но не по-малко от три календарни години, предхождащи 

обследването; 

- етап на установяване на енергийните характеристики на сградата, по време на който 

се извършват дейностите: 

- анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението; 

- изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовото енергопотребление, анализ 

на текущото и базовото енергийно потребление, определяне на видовете измервания, 

които е необходимо да се направят в сградата, за да се установят характеристиките по 

основното й предназначение към момента на обследването, както и 

експлоатационните параметри на техническите системи, потребяващн енергия; 

- измервания за събиране на данни и подробна информация, необходима за 

инженерни изчисления на енергийните характеристики на ограждащите конструкции 

и елементи на сградата и за енергопреобразуващите процеси и системи; 

- обработване и детайлизиран анализ на данните, събрани от измерванията в сградата, 

и систематизирането им по начин, позволяващ изчисляване на енергийните й 

характеристики в съответствие с методиката от приложение №3 в наредбата по чл.31, 

ал.4 от ЗЕЕ; 

- анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението; 

- изчисляване на енергийните характеристики на сградата и определяне на 

потенциала за тяхното подобряване; 

анализ на възможностите за оползотворяване на енергията от възобновяеми : д _ 

източници и определяне на дела на възобновяемата енергия в общия енергиен ^ 

баланс на сградата; 

- етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, по 

време на който се извършват дейностите: 

- изготвяне на списък от мерки с оценен енергоспестяващ ефект за повишаване 

на енергийната ефективност; 

- определяне на годишния размер на енергоспестяването за всяка мярка, 

остойностяване на единични мерки, подреждане на мерките по показател „срок на 

откупуване“; 

- формиране на пакети от енергоспестяващи мерки, определяне на годишния 

размер на енергоспестяването за всеки пакет с отчитане на взаимното влияние на 

отделните мерки в пакета, технико-икономическа оценка на всеки от пакетите от 

мерки, определяне на класа на енергопотребление, съответстващна изпълнението на 

всеки пакет, в т. ч. на инвестициите за неговото изпълнение;  

- сравнителен анализ на оценените пакети от мерки и определяне на 

икономически целесъобразния пакет от енергоспестяващи мерки за достигане на 

нормативно определения минимален клас на енергопотребление по скалата на 

класовете на енергопотребление за съответната категория сгради, към която сградата 

принадлежи по предназначение; 

- избор на пакет от енергоспестяващи мерки, съгласуван с възложителя, въз 

основа на който ще бъде издаден сертификатът за енергийни характеристики на 

сградата;  

- анализ и оценка на количеството спестени емисии С02 в резултат на 
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разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност - оценката се 

извършва по потребна енергия и поотделно за всеки от разработените пакети с 

енергоспестяващи мерки; 

- заключителен етап, по време на които се извършват дейностите: 

- изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването;  

- представяне на доклада и резюмето на собственика на сградата. 

Определяне на показателите за разход на енергия на сградите, съгласно наредба №Е-

РД-04- 2/22.01.2016г. за показателите за разход на енергия и енергийните 

характеристики на сградите, като всяка сграда се разглежда като интегрирана 

система, в която разходът на енергия е резултат на съвместното влияние на следните 

основни компоненти:  

- Сградните ограждащи конструкции и елементи; 

- Системите за осигуряване на параметрите на микроклимата;  

- Вътрешните източници на топлина;  

- Обитателите;  

- Климатичните условия; 

- Енергийните характеристики на сгради се определят по единна методология, 

която включва: 

о Ориентацията, размерите и формата на сградата; 

о Характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните 

пространства, в т.ч. топлинни и оптически характеристики; въздухопропускливост;  

о системите за отопление и гореща вода за битови нужди;  

о системите за охлаждане;  

о системите за вентилация;  

о системите за осветление; 

о пасивните слънчеви системи и слънчевата защита; 

о естествената вентилация; 

о системите за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници;  

о външните и вътрешните климатични условия; 

- Консултантът ще представи на Възложителя доклад за резултатите от 

обследването и резюме на хартиен и магнитен носител; 

- Издаване на сертификат за енергийни характеристики на сграда в 

експлоатация след извършено обследване за енергийна ефективност на хартиен 

носител 

 Резултати: 

Резултатите от изпълнението на дейностите по настоящата поръчка са: 

- Изработена документация от архитектурни заснемания; 

- Изготвени обследвания за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал.З от ЗУТ; 

- Конструктивна оценка на сградата и основни препоръки за привеждането й в 

съответствие с изискванията на действащите нормативни актове; 

- Изготвен технически паспорти, съгласно чл. 1766, ал.2 от ЗУТ; 

- Изготвени обследвания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ; 

- Избран икономически най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за 

сградите, с който се постига клас на енергопотребление „С“, в съответствие с 

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 

енергия в сгради. 

- Размер на инвестицията за мерки за конструктивно укрепване (ако е 

приложимо); 

- Размер на инвестицията за икономически най-ефективният пакет от 
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енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление 

„С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, 

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. 

- Изготвени всички документи, в резултат на настоящата обществена поръчка, 

(архитектурни заснемания, доклади, оценки, технически паспорти, предписания, 

мерки и др.), съгласно изискванията, заложени в нормативните документи и тези на 

Възложителя, посочени в настоящата документация. Когато сградата се състои от две 

или повече блок-секции, изготвени документи поотделно за всяка от блок-секциите и 

обобщено за цялата сграда. 

При изпълнение на обществената поръчка, Консултантът ще представи: 

По дейност 1: архитектурно заснемане за всяка сграда от обособената позиция, 

като Документация, която ще съдържа: 

-ситуация М: 1:500 

-разпределения М: 1:50 

-план на покрива М: 1:50 

-вертикални разрези М: 1:50 

- фасади М: 1:100 и ще се представи в 

- 5 /пет/ оригинални екземпляра на хартиен носител / в папки или класьори/ 

- 2 /два/ броя на електронен носител /CD/ /софтуерна съвместимост Microsoft 

Office 2007, Auto Desk AutoCAD 10 или еквивалентно/ 

По дейност 2: За всяка сграда от обособената позиция ще се представят 

резултатите от енергийното обследване: - на хартиен носител - в папки, 3 /три/ 

оригинала на хартиен носител и 2 /два/ екземпляра на електронен носител CD 

- Доклад от обследване за енергийна ефективност, вкл. Приложение № ЕО 1 

- Сертификат 

- Резюме 

- Декларация за липса на обстоятелства по чл. 43 ал. 4 и 6 от ЗЕЕ 

По дейност 3: За всяка сграда от обособената позиция ще се представят 

резултатите от техническото обследване: - на хартиен носител - в папки, 3 /три/ 

оригинала на хартиен носител и 2 /два/ екземпляра на електронен носител CD 

- Технически паспорт 

- Доклад за техническо обследване на сградата 

- Приложения към Доклада за техническо обследване /при необходимост/ 

 Представен е индикативен план-график с посочване на периодите за 

изпълнение на съответните дейности и експертите, ангажирани с изпълнението им. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени 

от възложителя. 

Встъпителната част на описанието е направено представяне на участника, целите на 

обществената поръчка, обхват на поръчката, очаквани резултати. Участникът е 

представил  в методологията за изпълнение всички дейности по изпълнение на 

поръчката в тяхната последователност и взаимна обусловеност, както следва: 

ДЕЙНОСТ 1: Извършване на архитектурни заснемания. ДЕЙНОСТ 2: Детайлни 

обследвания за енергийна ефективност/ Изготвяне на обследвания за енергийна 

ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с 

нормативните изисквания за енергийна ефективност. ДЕЙНОСТ 3: Технически 

паспорт, техническо обследване за установяване на техническите характеристики на 

сградата, препоръки за обхват. /Изготвяне на обследвания за установяване на 
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техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 и ал.З от 

ЗУТ, и съставяне на технически паспорти съгласно чл. 1766, ал.2 от ЗУТ. От 

представеното изложение на участника за изпълнение на дейностите по задачи и 

отговорности и натовареност на експертите е изложено по – подробно начинът на 

изпълнение на предмета на обществената поръчка, като същото представяне е 

онагледено на Индикативния План-график за изпълнение на дейностите. Участникът 

предвижда да започне изпълнението на предмета на поръчката  

с ДЕЙНОСТ №1 - Извършване на архитектурно заснемане. В рамките на 

заснемането, се извършват следните дейности: 1.Измерват се всички стени, отвори 

(прозорци и врати), нива и други елементи в помещенията на всеки самостоятелен 

обект в сградата и общите помещения. Измерва се височина, обследват се 

материалите и конструкция. Обръща се специално внимание на конструкцията и 

носещите елементи, на дограмата на помещенията, на остъкленията на терасите и на 

покрива. 2. Събраните данни се изчертават на компютър в специализирано 

приложение. 3. Подготвя се точна подложка. 4. Извършва се повторно 

заснемане с нанасяне и потвърждаване на ключовите елементи и допълване на 

подробна информация.  ДЕЙНОСТ 2: Детайлни обследвания за енергийна 

ефективност/ Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна 

ефективност. При обследването за енергийна ефективност на сграда, Консултантът, 

чрез екипа от специалисти извършва следните основни дейности: 

 Ред, етапи и дейности на обследването за енергийна ефективност; Обследването за 

енергийна ефективност включва следните основни етапи и дейности: подготвителен 

етап; етап на установяване на енергийните характеристики на сградата; етап на 

разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; заключителен 

етап;  

ДЕЙНОСТ 3: Технически паспорт, техническо обследване за установяване на 

техническите характеристики на сградата, препоръки за обхват. 1. Съставяне на 

информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на техническите 

характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със съществените 

изисквания по чл.169, ал.1 и 3 от ЗУТ; 2. Обследване (архитектурно, конструктивно, 

електро и ВиК) на съществуващите сгради за установяване на действителните 

технически характеристики на строежа по разделите на част А от техническия 

паспорт; 3. Анализ на действителните технически характеристики на строежа и 

оценка на съответствието им с нормативните характеристики по съществените 

изисквания на чл. 169, ал. 1, т.1-5 от ЗУТ се документират в табличен вид за всеки 

строеж в зависимост от неговото предназначение; 4. Оценката на техническите 

характеристики на строежа за съответствие или несъответствие със съществените 

изисквания по чл. 169, ал. 1, т.1-5 от ЗУТ; Разработване на мерки за подобряване 

състоянието на сградата; Съставяне на доклад с резултатите от обследването.  

Участникът е представил разпределението на задачите и отговорностите на 

отделните проектанти и експерти, както следва: екип в рамките на дейностите по 

поръчката: Експерт по част „Архитектура“ - Архитект; Експерт по част 

„Конструктивна”, ръководител на екипа; Експерт по част „Електрическа“ и част 

„Пожарна безопасност“ – Електроинженер; Експерт по част „Водоснабдяване и 

канализация“ - Инженер ВиК; Експерт, упражняващ технически контрол по част 

Конструктивна. Участникът е описал отговорностите и конкретните задачи на всеки 

от членовете от екипа. Отделно от това участникът е представил в Индикативния 

План-график за изпълнение на дейностите - експертите –по съответната специалност, 

като за всяка една от дейностите, и включените в нея задачи е посочил кой или кои 
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експерти отговарят при изпълнението й. Предвижданията на участника за 

организацията и управлението на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на 

работите, предмет на обществената поръчка е в съответствие на етапите на 

изпълнение, видовете дейности и тяхната последователност съгласно техническото 

задание и приложенията към тях, по отношение на последователността и/или 

взаимозависимостта на процесите както следва: 

- участникът  е представил описание на дейностите в тяхната последователност и 

конкретни действия по изпълнение и Индикативния План-график за изпълнение на 

дейностите. Индикативният План-график за изпълнение на дейностите представя 

сроковете за действие. Предложената Организация за изпълнение и Индикативния 

План-график за изпълнение на дейностите обосновават предложените срокове за 

изпълнение на отделните дейности в обхвата на поръчката съгласно клаузите на 

проекта на договор. В случая в описателната част са представени конкретни действия 

за изпълнение на дейностите, включени в предмета на настоящата поръчка, а в 

Индикативния План-график за изпълнение на дейностите е представено времето за 

изпълнението им.  

Предложената от участника Организацията  за  изпълнение  и  Индикативния 

План-график за изпълнение на дейностите обосновават  предложените срокове за 

изпълнение на отделните дейности в обхвата на поръчката съгласно клаузите на 

проекта на договор. План графикът предвижда предмета на обществената поръчка да 

бъде изпълнен за общ срок от 60 календарни дни, като не е налице паралелно 

изпълнение при нито една от трите основи дейности: Дейност 1: Извършване на 

архитектурни заснемания; Дейност 2: Изготвяне на обследвания за енергийна 

ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с 

нормативните изисквания за енергийна ефективност и Дейност 3: Изготвяне на 

обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и съставяне на технически паспорти 

съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ. Започването на изпълнението на всяка дейност е 

обусловено от приемането на изпълнението на предходната. Предвижданата от 

участника организация за изпълнение предлагат възможността да се спази това 

изискване. 

Налице са мерки за осигуряване на сроковете и качеството. Участникът е представил 

предвижданията си за качествено и срочно изпълнение на предмета на поръчката. 

Консултантът за качественото изпълнение на поръчката възлага основно на 

професионализма на членовете на екипа, точното определяне на отговорностите, 

задълженията и подчинеността на отделните членове от екипа, създаването и 

поддържането на добри комуникационни връзки, внедряването и действието на 

система за управление на качеството, самоконтрол и постоянно подобряване, както и 

на материалното и логическото обезпечаване на работата по поръчката. 

Конкретната цел на поръчката и основната задача на консултанта е да предостави 

професионални консултантски услуги по съставяне на технически паспорти на 

съществуващите сградиЗа изпълнение на предвидените дейности Консултантът ще 

приложи комплексен подход, който осигурява третирането на всяка основна дейност 

като самостоятелен комплекс от действия с ясно измерими конкретни резултати, така 

и логическото свързване на дейностите по такъв начин, че изпълнението на всяка от 

тях да улеснява извършването на следващите и да надгражда резултатите от 

предишните. Този подход ще гарантира като постигането на целите на договора, така 

и текущото и периодично проследяване на напредъка от гледна точка на вътрешната 

система за самоконтрол на Консултанта. 

Налице са методи за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 
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съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. Участникът е представил  

взаимодействие и взаимовръзки с останалите участници при изпълнението на 

обществената поръчка.  

Посочените обстоятелства обуславят редовност на офертата, в съответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът е представил оферта, която  

отговаря  на  предварително  обявените  условия  на  възложителя,  както  и  че  е 

изпълнил  задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  се  придържа  точно  към  

обявените  от възложителя  условия. При  констатираното следва техническото 

предложение на участника да се допускане до етап оценка на техническото 

предложение, тъй като техническото предложение съдържа в себе си гаранции за 

изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Констатации на комисията: 
Техническото предложение на участника съответства на предварително обявените oт 

възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия 

и изисквания за изготвянето му. Посочените обстоятелства обуславят редовност на 

офертата, в съответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът е 

представил оферта, която  отговаря  на  предварително  обявените  условия  на  

възложителя,  както  и  че  е изпълнил  задължението  при  изготвяне  на  офертата  да  

се  придържа  точно  към  обявените  от възложителя  условия. При  констатираното 

следва техническото предложение на участника да се допускане до етап оценка на 

техническото предложение, тъй като техническото предложение съдържа в себе си 

гаранции за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 

 
 

 3. При разглеждането на техническата оферта не се установи необходимост от искане на 

разяснения за данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, включително 

чрез изискване на информация от други органи и лица. 
  

 4. След като беше определено съответствието на представената оферта, както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

техническите изисквания на възложителя, комисията пристъпи към оценка на допуснатите 

оферти на участниците съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите: 
 

 Резултатите от прилагането на критериите за оценка по показателя са закрепени 

таблично, както следва: Срок за  извършване на архитектурните заснемания (О2) - 

тежест в комплексната оценка; Срок за  изготвяне на обследванията за енергийна 

ефективност и предписване на енергоспестяващите мерки в съответствие с 

нормативните изисквания за енергийна ефективност (О3) и Срок за  изготвяне на 

обследванията за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1 - 3 от ЗУТ, и съставяне на техническите паспорти 

съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ  (О4) са закрепени таблично по обособени позции, както 

следва: 
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Обособена позиция № 1:  

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. КОНСТАНТИН 

ИРЕЧЕК № 6, БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. КАРЛЪК № 5; ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР 

БЕРОН № 10, БЛОК „ОРФЕЙ-3”; ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 12, БЛОК 

„ОРФЕЙ 2“ 

Оценяван участник 

 

Предложен 

срок за  

извършване на 

архитектур-

ните 

заснемания в 

календарни 

дни 

Оценка по 

показателя 

Срок за  

извършване 

на архитек-

турните 

заснемания 

(О2) 

Предложен срок 

за  изготвяне на 

обследванията 

за енергийна 

ефективност и 

предписване на 

енергоспестя-

ващите мерки в 

съответствие с 

нормативните 

изисквания за 

енергийна 

ефективност 

в календарни 

дни 

Оценка по 

показателя 

Срок за  

изготвяне на 

обследванията 

за енергийна 

ефективност и 

предписване на 

енергоспестя-

ващите мерки в 

съответствие с 

нормативните 

изисквания за 

енергийна 

ефективност 

(О3) 

Предложен срок 

за изготвяне на 

обследванията 

за установяване 

на техни-

ческите 

характерис-

тики, свързани 

с изискванията 

по чл.169, ал.1, 

т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на 

техническите 

паспорти 

съгласно 

чл.176б, ал.2 от 

ЗУТ 

в календарни 

дни 

Оценка по показателя 

срок за изготвяне на 

обследванията за 

установяване на 

техническите 

характеристики, 

свързани с 

изискванията по 

чл.169, ал.1, т.1 - 3 от 

ЗУТ, и съставяне на 

техническите 

паспорти съгласно 

чл.176б, ал.2 от ЗУТ 

(О4) 

 

„ГЕОДЕТ“ 

ЕООД 

 

 

4  

кал. дни 

 

15  

точки 

 

5  

 кал. дни 

 

15  

точки 

 

5  

кал. дни 

 

15  

точки 

 

Обособена позиция № 2: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 41, БЛ. 

22; ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК ”КИТКА”; ГР. СМОЛЯН, 

ЖК НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 14, БЛ. 50; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 

№ 27, ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДАП“ 
Оценяван участник 

 

Предложен 

срок за  

извършване 

на 

архитектур

-ните 

заснемания 

в 

календарни 

дни 

Оценка по 

показателя 

Срок за  

извършване на 

архитек-

турните 

заснемания 

(О2) 

Предложен срок 

за  изготвяне на 

обследванията 

за енергийна 

ефективност и 

предписване на 

енергоспестя-

ващите мерки в 

съответствие с 

нормативните 

изисквания за 

енергийна 

ефективност 

в календарни 

дни 

Оценка по 

показателя 

Срок за  изготвяне 

на обследванията 

за енергийна 

ефективност и 

предписване на 

енергоспестя-

ващите мерки в 

съответствие с 

нормативните 

изисквания за 

енергийна 

ефективност (О3) 

Предложен 

срок за 

изготвяне на 

обследваният

а за 

установяване 

на техни-

ческите 

характерис-

тики, 

свързани с 

изискванията 

по чл.169, ал.1, 

т.1-3 от ЗУТ, 

и съставяне 

на 

техническите 

паспорти 

съгласно 

чл.176б, ал.2 

от ЗУТ 

в календарни 

дни 

Оценка по 

показателя срок 

за изготвяне на 

обследванията за 

установяване на 

техническите 

характеристики, 

свързани с 

изискванията по 

чл.169, ал.1, т.1 - 

3 от ЗУТ, и 

съставяне на 

техническите 

паспорти 

съгласно чл.176б, 

ал.2 от ЗУТ 

(О4) 

"ЕФЕКТ 1" 

ЕООД 

5   

кал. дни 
15  

точки 

3  

 кал. дни 
15  

точки 

3   

кал. дни 
15  

точки 

"СИ ЕНД БИ 

ЕНЕРДЖИ-

КОНСУЛТ" 

ЕООД 

 

8   

кал. дни 

 

9.38  

точки 

 

4   

кал. дни 

 

11.25  

точки 

 

4   

кал. дни 

 

11.25  

точки 
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ДЗЗД 

„ОБЕДИНЕНИЕ 

ЕКОИНЖЕ-

НЕРИНГ –

ЕНЕРГО-

ЕФЕКТ“  

 

 

8   

кал. дни 

 

 

9.38  

точки 

 

 

4   

кал. дни 

 

 

11.25  

точки 

 

 

4   

кал. дни 

 

 

11.25  

точки 

 

Обособена позиция № 3: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Г. С. РАКОВСКИ № 31, 

ВОЕНЕН БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК 16; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ОСТРИЦА № 24, БЛОК „СТРОИТЕЛ-3“ 
Оценяван участник 

 

Предложен 

срок за  

извършване на 

архитектур-

ните 

заснемания в 

календарни 

дни 

Оценка по 

показателя 

Срок за  

извършване на 

архитек-

турните 

заснемания 

(О2) 

Предложен срок 

за  изготвяне на 

обследванията 

за енергийна 

ефективност и 

предписване на 

енергоспестя-

ващите мерки в 

съответствие с 

нормативните 

изисквания за 

енергийна 

ефективност 

в календарни 

дни 

Оценка по 

показателя 

Срок за  

изготвяне на 

обследваният

а за енергийна 

ефективност 

и предписване 

на 

енергоспестя-

ващите мерки 

в 

съответствие 

с 

нормативнит

е изисквания 

за енергийна 

ефективност 

(О3) 

Предложен срок 

за изготвяне на 

обследванията за 

установяване на 

техни-ческите 

характерис-тики, 

свързани с 

изискванията по 

чл.169, ал.1, т.1-3 

от ЗУТ, и 

съставяне на 

техническите 

паспорти 

съгласно чл.176б, 

ал.2 от ЗУТ 

в календарни дни 

Оценка по 

показателя срок 

за изготвяне на 

обследванията за 

установяване на 

техническите 

характеристики, 

свързани с 

изискванията по 

чл.169, ал.1, т.1 - 

3 от ЗУТ, и 

съставяне на 

техническите 

паспорти 

съгласно чл.176б, 

ал.2 от ЗУТ 

(О4) 

ДЗЗД 

„ПЛЕЯДЕС – 

ЕФЕКТИВА“  

3  

кал. дни 
15  

точки 

3  

кал. дни 
15  

точки 

2  

кал. дни 
15  

точки 

"СТРОЙКОНТ

РОЛ-ЯН 99" 

ЕООД 

25  

кал. дни 
1.80  

точки 

20  

кал. дни 
2.25  

точки 

20  

кал. дни 
1.50  

точки 

"Т 7 консулт" 

ЕООД 

20  

кал. дни 
2.25  

точки 

20  

кал. дни 
2.25  

точки 

20  

кал. дни 
1.50  

точки 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки комисията единодушно  

 

 

Р Е Ш И : 
 

 

I. На основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП и изложените в настоящия протокол 

мотиви, комисията предлага за отстарняване следните участници по обособени позиции:  
 

Обособена позиция № 1:  

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК 

№ 6, БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. КАРЛЪК № 5; ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН 

№ 10, БЛОК „ОРФЕЙ-3”; ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 12, БЛОК „ОРФЕЙ 

2“. 

„ВИ ЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД 

ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг-Лайф Енерджи” 

„КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД 
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ДЗЗД „ИНВЕСТ ГРУП“ 

„В М Л – КОНСУЛТ“ ЕООД 

ДЗЗД „ПЕ ЕНД ПЕ КОНТРОЛ” 
 

Обособена позиция № 2: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 41, БЛ. 

22; ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК ”КИТКА”; ГР. СМОЛЯН, ЖК 

НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 14, БЛ. 50; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 27, 

ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДАП“. 

„ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД 

„ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД 

ДЗЗД „ИКАР - ХИЙТ“ 

„СТРОЙ КОРЕКТ“ДЗЗД 

ДЗЗД „СМОЛЯН – ЕС ЕС ПИ” 
 

Обособена позиция № 3: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Г. С. РАКОВСКИ № 31, 

ВОЕНЕН БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК 16; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ОСТРИЦА № 24, БЛОК „СТРОИТЕЛ-3“. 

ДЗЗД „ЕН ЕКСПЕРТ“ 

„ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ЕООД  

 

II. На основание чл.57, ал.1 и 2 от ППЗОП допуска участниците до отваряне на ценовите 

им предложения, по обособени позиции, както следва: 
 

Обособена позиция № 1:  

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК 

№ 6, БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. КАРЛЪК № 5; ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН 

№ 10, БЛОК „ОРФЕЙ-3”; ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 12, БЛОК „ОРФЕЙ 

2“ 

„ГЕОДЕТ“ ЕООД 
 

 Обособена позиция № 2: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 41, БЛ. 

22; ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК ”КИТКА”; ГР. СМОЛЯН, ЖК 

НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 14, БЛ. 50; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 27, 

ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДАП“ 

"ЕФЕКТ 1" ЕООД 

"СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ" ЕООД 

ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ –ЕНЕРГОЕФЕКТ“ 
 

Обособена позиция № 3: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Г. С. РАКОВСКИ № 31, 

ВОЕНЕН БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК 16; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ОСТРИЦА № 24, БЛОК „СТРОИТЕЛ-3“ 

ДЗЗД „ПЛЕЯДЕС – ЕФЕКТИВА“ 

"СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99" ЕООД 

"Т 7 консулт" ЕООД 
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III. Ценовите предложения на допуснатите участници по обособени позиции да бъдат 

отворени на 18.03.2019 г. от 15:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, за 

която дата и час участниците да бъдат уведомени своевременно посредством съобщение в 

профила на купувача, съдържащо датата, часа и мястото на отварянето. 
 

Настоящият протокол е технически съставен на 12.03.2019г. 

 

Комисия в състав: 

 

Председател 

и член: 

 

инж. Васка Караджова /подпис/* 

 

 

 

Членове 

 

Милена Пенчева /подпис/* 

 

 

инж. Анастасия Василева /подпис/* 

 

 

Станка Делирадева /подпис/* 

 

 

Стефка Росенова /подпис/* 

 

 
 

 положен подпис и печат 

Дата: 13.05.2019 г.     Утвърдил: 

гр. Смолян      НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 

 
 

* Забележка: Налице са положени подписи и печат, заличени на основание чл. 36 а, ал.3 от 

ЗОП. 


