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Образец № 2

ДО:
КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ОТ:
«ГЕОДЕТ» ЕООД

/наименование на участника/

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава 123523879,

представляван от АНТОАНЕТА Т ДАМАСКИНОВА,
/трите имена/

в качеството й на УПРАВИТЕЛ ,
/длъжност или друго качество/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И 
ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

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 ЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“,

в частта по

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 Щ
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

След като получихме и проучихме условията на обществената поръчка с настоящата 
техническа оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената 
поръчка:

1. Изпълнението на поръчката ще осъществим при спазване на следните оферирани от 
нас срокове за изпълнение на отделните дейности в обхвата на поръчката:

1.1. Срок за извършване на архитектурните заснемания на многофамилните жилищни 
сгради в обхвата на обособената позиция: 4 /словом четири/ календарни дни.

1.2. 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.

1.3. 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.

2. Изпълнението на поръчката ще осъществим в съответствие със следните 
предвижданията за предложена система за организацията и ефективното управление на 
човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Ние, „ГЕОДЕТ” ЕООД, предлагаме на Вашето внимание настоящото предложение за 
изпълнение и управление на услуга с предмет „ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ 
ЗАСНЕМАНИЯ, ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ТЕХНИЧЕСКИ 
ОБСЛЕДВАНИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА 12 МНОГОФАМИЛНИ 
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН, РАЗДЕЛЕНИ В 3 /ТРИ/ 
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, във връзка с изпълнение на Инвестиционен приоритет „Енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RPOP001- 
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.“

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 -  Многофамилни жилищни сгради с административен 
адрес:
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“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

След като подробно се запознахме е условията на документацията за участие/в': обществената, 
поръчка, представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обежт$ ,гф 
обществената поръчка по обявената от Вас процедура.



Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с 
предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения 
проект на договор.
Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще 
се изпълняват в обем и съдържание, съгласно Техническата спецификация и настоящата 
оферта.
Настоящият план за работа и организация за изпълнение на дейностите, предвидени за 
изпълнение, се изготвиха в съответствие с:

Националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния 
сектор, което 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 89/106/ЕИО,

Директивите от „Нов подход” и стандартите от приложното им поле, както и технически 
норми, методи и принципи на добрите европейски практики.

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 на сгради;
° Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
° НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 8.06.2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане 
на хидроизолационни системи на строежите.

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
е 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 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. Т4 от 20 февруари 
2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.
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Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител, ще спазваме всички насоки 3jf 
изпълнение, посочени от Възложителя.

ИЗИСКВАНИЯ НА ФИНАНСИРАЩАТА ПРОГРАМА

Финансирането на настоящата обществена поръчка се осигурява от Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ (наричана по-долу Програмата), 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“.

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели 
чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот 
за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на 
жизнената среда.
Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще 
допринесе за:

® по-високо ниво на енергийната ефективност на много фамилните 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.

1. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Безвъзмездна финансова помощ могат да получават сдружения на собствениците, регистрирани 
по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради -  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

2. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

2.1. 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:

У 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;

У установяване на действителните технически характеристики на строежа по разделите на 
част А от техническия паспорт;

У анализ на действителните технически характеристики на строежа чг оценка ща 
съответствието им с нормативните стойности, определени в т. 1;

У разработване на мерки;
У съставяне на доклад за резултатите от обследването.
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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 екип от проектанти от различни специалности с 
пълна проектантска правоспособност, като в състава им се включват физическо лице, 
упражняващ технически контрол по част „Конструктивна“.
Проектантът 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.

2.1.1. 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 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 антисецНицйна 
устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата й експлоатация.
Обследванията на сградите за установяване на техническите им характеристики слйДва Да се 
извършват по безразрушителен метод, съгласно разработената от КИИП "Методика здединните' 
критерии за обследване за съществуващи сгради, съоръжения и инсталации"'._____________



По Програмата 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!

2.1.2. 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, 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.

2.2. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като 
задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:
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/. По системите за поддържане на микроклимата:
• основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелцй 
стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, вкл. смяна иа горйвната 
база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
• изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми изтоййшйи за
енергийните потребности на сградата, ако това е технически възможно .и., икономически 
целесъобразно;____________________________________________________ _______________
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• 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 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.

Въз основа на енергийното 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.
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 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 в р е ме т я с но т о  
изграждане, експлоатация и разрушаване;



S  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. При изчисляването на специфичния годишен разход 
на първична енергия се включват най-малко:

■S ориентацията, размерите и формата на сградата;
S  характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните 

пространства, в т.ч.:
К топлинни, включително на вътрешните конструктивни елементи: топлинен капацитет, 

изолация, пасивно отопление, охлаждащи компоненти и топлинни мостове;
S  въздухопропускливост;
S  влагоустойчивостта и водонепропускливостта;
К системите за отопление и гореща вода за битови нужди, включително изолационните 

характеристики;
К климатичните инсталации;
К системите за вентилация;
К естественото осветление и осветителните инсталации;
S  пасивните слънчеви системи и слънчевата защита;
S  естествената вентилация;
^  системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници;
^  външните климатични условия, в т.ч. разположението и изложението на сградата и 

вътрешните климатични условия;
■S вътрешните енергийни товари.

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”.

2.3. Извършване на обследвания за енергийна ефективност, вкл. оценка на 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 е прецизна оценка на 
инвестициите за подобряване на енергийната ефективност, които не трябва да надхвърлят 
приходите от осъщественото енергоспестяване и едновременно с това дд 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-
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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 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:

У централизирано отопление, използващо биомаса или геотермална енергия;
У 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;

S  слънчеви топлинни инсталации;
•/ термопомпи и повърхностни геотермални системи и др. приложими технологии.

Изискванията и последователността на стъпките при определяне на необходимите параметри и 
показатели по отношение на енергийната ефективност се прилагат при проектирането на нови, 
както и при реконструкции и обновяване на съществуващи сгради. Специфичното при 
съществуващите сгради е, че процесът стартира с възлагане на обследване за енергийна 
ефективност по реда на Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна 
ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, издадена на 
основание ЗЕЕ.
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.
Тук е важно да се отбележи, че избраният пакет от приоритетни енергоспестяващи мерки, 
предложени с енергийното обследване и съдържащи технически параметри на показателите за 
разход на енергия по същество представляват технико-икономическото задание за възлагане и 
разработване на инвестиционен строителен проект. Това означава, че за да се гарантира на 
това място осъществяването на правилна нормативна връзка между ЗЕЕ и ЗУТ, съответно 
правилна взаимовръзка между действията на отделните участници в процеса по обновяване на 
сградите, в техническите спецификации за провеждане и възлагане на обществени поръчки за 
проектиране и строителство следва да бъдат заложени именно техническите параметри от 
енергийното обследване, с които е изчислен енергоспестяващият и екологичен ефект от 
прилагане на всяка мярка от предложения като разходно най-ефективен пакет.
Проектантът, съответно консултантът или общинската администрация, в зависимост от 
категорията на строежа съгласно чл. 137 от ЗУТ, е компетентен/а да реши дали предложените 
енергоспестяващи мерки попадат в обхвата на дефинициите на реконструкция, модердизация, 
основно обновяване или основен ремонт, за които е необходимо разрешение за строеж, 
съответно разрешение или удостоверение за въвеждане в експлоатация.__________________

ISO 9001 ISO I'tOO! ISO/ffiC 27001

9



Необходимо е да се има предвид обаче, че нормативната уредба търпи изменения и динамично 
се хармонизира е европейското право. Предвид това нейното проследяване, познаване и 
правилно прилагане се превръща в ключов фактор за безпрепятствено реализиране на програми 
и проекти. На това място е важно да се отбележи, че в съответствие е Директива 2010/31 /ЕС в 
ЗЕЕ беше определен количествен измерител на понятието „основен ремонт“ и на основание т. 
21 д от § 1 от допълнителните разпоредби на ЗЕЕ „Основен ремонт” е ремонт на сграда, който 
обхваща над 25 % от площта на външните ограждащи елементи на сградата. Въведената 
легална дефиниция по смисъла на ЗЕЕ значително улеснява общинските власти, проектантите и 
консултантите при определяне на обхвата за основен ремонт и прилагане разпоредбите на ЗУТ, 
съгласно който за извършване на дейности по основен ремонт се изисква да се издаде 
строително разрешение. Необходимо е да се има предвид още, че по смисъла на ЗЕЕ: 
„Програми за повишаване на енергийната ефективност“ са дейности и мерки, насочени към 
групите крайни потребители на енергия, които водят до проверимо, измеримо или оценимо 
повишаване на енергийната ефективност. Означава, че параметрите за енергоспестяване, 
заложени в обследването за енергийна ефективност, по същество са и „индикатори за отчитане 
на постигнатите резултати” от програмата, които подлежат на последваща проверка и 
мониторинг.

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.

Извършването на обследването за енергийна ефективност, обследването за техническите 
характеристики и изготвяне на технически паспорти на сградите, ние ще организираме времево 
така, че екипите по отделните дейности да имат възможността да работят съгласувано за 
постигане на техническите изисквания към сградата.
Този процес включва и изготвяне на коректни количествено-стойностни сметки (КСС), 
изготвяне на икономическата оценка в доклада от енергийното обследване на база КСС е оглед 
гарантиране ефективността на разходите за енергийно обновяване. Този подход понякога 
изисква итеративни действия между екипите и детайлно съгласуване на всекй етап /От' 
инженерните процедури.
Коректните КСС-та ние ще изготвим на база извършеното архитектурно заснемане Щ^йнйст 1 
от техническото задание на Възложителя).
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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 ние 
ще приложим интегриран подход при изпълнение на нормите.

2.4. Подобряване достъпа за лица с увреждания.

По Програмата няма да се финансират:
• Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти.
• Подмяна на асансьори с нови или втора употреба.
Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти,
поради което не следва да са обект на работа по настоящата поръчка.

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 и съдържанието на съпътстващите 
документи, изчислителни модели, анкетни карти и др.

ЗАДАЧИ ПО ДЕЙНОСТ 1: Архитектурно заснемане, предлагаме извършването на следните
за д а ч и  (з а  в ся к а  е д н а  о т  ч е т и р и т е  с г р а д и  п о  О б о с о б е н а  п о зи ц и я .) п р е д с т а в е н и  в т а б л и ч е н  ви д-

ДЕЙ НО СТ 1 АРХИ ТЕКТУРНО  ЗАСНЕМ АНЕ (дейността 
подписване на договора)

започва от датата на

Главна задача Ч аст Архитектура
Задача А рхитектурно заснем ане

Във връзка с виж дането ни за реализиране на основните дей н ости  по проекта, 
идентиф ицирам е и сл едн и те варианти на практически казуси, които щ е трябва да  
анализирам е и отразим при изготвянето на документацията:
1. П оставена топлинна изолация с недостатъчна дебел и н а
2. П оставена топлинна изолация с достатъчна дебел и н а
3. П одм ен ен а  дограм а от  стар тип -  дървена слепена, метална, стара PV C
4. П одм ен ен а  догр ам а от  нов тип -  дървена съ с стъклопакет, алум иниева с 
прекъснат тер м ом ост, PV C  с коеф ициенти на топлопрем инаване U = < 2W /m 2K
5. О стъклени балкони б ез  поставена топлинна изолация с дограм и от  стар тип
6. О стъклени балкони б ез  поставена топлинна изолация с дограм и от нов тип
7. О стъклени балкони с поставена топлинна изолация с недостатъ чна-дебел ина с 
дограм и от  стар тип '
8. О стъклени балкони с поставена топлинна изолация с недостатъчна Д ебелина с/ 
дограм и от  нов тип
9. О стъклени балкони с поставена топлинна изолация с достатъ чна дебел и н а  с
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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 хидро изолация с недостатъчна дебелина
17. Покрив с поставена топлинна и хидро изолация с достатъчна дебелина
18. 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
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:

ДЕЙ НО СТ 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 ЕНЕРГИЙ НО  О БСЛЕДВАНЕ
Главна задача 3. И зчисляване 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. М оделно 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. Енергоспестяващ и мерки (ЕСМ)
Задача ЕСМ 1 -  Топлинно изолиране на външни стени
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Задача ЕСМ 2 -  Топлинно изолиране на покриви 6

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 РЕЗЮ М Е към доклада
Главна задача Съставяне на СЕРТИФ ИКАТ ЗА ЕН ЕРГИЙ НИ  ХАРАКТЕРИ СТИКИ
Главна задача Съставяне на ДОКЛАДА
Задача I. ВЪВЕДЕНИЕ
Задача П. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО
Задача 1. Климатични данни за района и ориентация на сградата
Задача 2. Описание на сградата

Подзадача Данни за обекта
Подзадача Ситуационно разположение
Подзадача Конструктивно описание
Подзадача ВиК инсталация
Подзадача Ел инсталация
Подзадача Т оплоснабдяване
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 -  

П риложение 5 от Н аредба №  16-1594 от 13.11.2013г.
Главна задача Съставяне на Протокол по чл. 19 от Н аредба №  16-1594 -  П риложение 4
Главна задача Окомплектоваие 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. Благодарение на тези системи са 
оптимизирани операциите за въвеждане на входните данни, човешките грешки са сведени до 
минимум, а изходните данни са в подходящ формат за директно съставяне на техническите1 
паспорти и докладите от обследванията за енергийна ефективност.
За да се удовлетворят изискванията на програмата и за да бъдат запазени интересите на йсидаси 
собственици на апартаменти, предвиждаме всички изчисления, включително 
енергоспестяващите мерки (ЕСМ), да бъдат извършени по апартаменти.__________________
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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 считаме за целесъобразно да се подменят старите осветителни тела с нови 
енергоспестяващи с интелигентно управление.

ЗАДАЧИ ПО ДЕЙНОСТ 3: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 
характеристики, свързани е 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:

ДЕЙ НО СТ 3 ТЕХН ИЧЕСКИ  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 конструкции и 
елементи на строежа

Главна задача Ч аст ОВК
Задача Заснемане на съшествувашото състояние
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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 Ч аст 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 Ч аст 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 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 Ч аст 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 Ч аст Б -  М ерки за поддържане на строежа и срокове за извърш ване на 
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 Ч аст 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
Задача Съгласуване с КТК
Задача Предаване

ПРЕДЛАГАНЕ ПА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В 
ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НО БИХА ПОВЛИЯЛИ КАЧЕСТВЕНО 

ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

След направения анализ на алгоритъма на работа и взимайки под внимание факта, че обектите 
по настоящата поръчка са жилищни сгради съставени от апартаменти всеки с по един или 
няколко собственика считаме, че са необходими няколко допълнителни дейности по 
осъществяване на проекта. Тези дейности минимизират основните рискове произлизащи от 
работата с много на брой хора с различен социален статус и образование.

Допълнителна дейност 1 -  Анкетни карти
За да бъде извършена оценка на състоянието на всеки апартамент, както и да бъдат оценени 
специфичните желания на всеки собственик сме разработили специална система за събиране на 
първична информация чрез попълване на анкетни карти на хартиен носител. Тя се състои рт 
няколко етапа:
1) Раздаване на анкетни карти на собствениците -  при раздаването на картите Ще 'оъде 
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 конкретните забележки към имотите си, ще преосмислят 
желанията си и отношението си към етажната собственост.

Допълнителна дейност 2 -  Встъпителна презентация
Ако бъдем избрани за изпълнител предлагаме във времето за подписване на договора за 
изпълнение да организираме встъпителна презентация, на която да бъдат поканени 
собствениците на апартаменти. Целта на презентацията ще бъде да запознаем собствениците с 
дейностите, които предстоят да бъдат извършени, графикът за изпълнение, експертите, които 
ще посетят домовете им, да разясним още веднъж целите на програмата, да раздадем анкетните 
карти, да разясним попълването им, да отговорим на спонтанно възникналите въпроси и да 
разсеем част от притесненията на собствениците. По време на презентацията ще раздадем 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 повиши интереса към програмата и 
ще повиши нивото на удовлетвореност на жителите.

Допълнителна дейност 3 -  Прецизиране на съпътстващите дейности
Често при разработване на линейните си графици участниците пропускат съпътстващите 
дейности, които се явяват значителна част от проектите с минимални срокове за изпълнение, 
какъвто е случая с настоящата обществена поръчка. Незначителните на вид съпътстващи 
дейности могат да достигнат 20% от времето за изпълнение, както и да доведат до значителни 
отклонения от бюджета на проекта и дори до финансови загуби както за Изпълнителя, така и за 
Възложителя. 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) . Мобилизиране на експертите и провеждане на инструктаж
3) . Инвентаризация на оборудването
4) . Организиране на командировките -  превоз, спане, храна

Графикът 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 съзират 
правоохранителните органи.

Допълнителна дейност 4 -  Превенция на престъпността
Мащабната организация и публичността на програмата създават изключително Ьларбпцйятни 
условия за измами целящи осигуряване на достъп до апартаментите на бенефициентите. 
Заплашени от измами са също така и апартаментите на не толкова добре запознати граждани, 
които не участват в програмата за обновяване на жилища. Измамите могат да бъдат 
осъществени като престъпникът убеди жертвата си, че е служител на фирмата изпълнител на
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поръчката и така да получи достъп до жилището, да извърши оглед, заснемане и кражба на 
дребни предмети -  техника, пари и бижута. Измамникът може да получи информация от 
живущите за техния график за отпуски и обитаване на жилището. Така да получи всички 
необходими данни за безпрепятствен обир.
Също така съществува и риск при извършване на обир в жилище, на което е извършено 
заснемане 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:
1) Вещфициране самоличността на експертите - 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
2) Предварително определен график за заснемане - графикът за изпълнение на договора с 
Възложителя ще бъде представен на Председателя на УС на СС при подписване на договора.
3) Декларации за липса на посегателства върху собствеността по време на заснеманията -  за да 
се гарантира неприкосновеността 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.
4) Сигурност на данните -  всички данни снети при извършване на заснеманията се записват в 
електронни файлове с различен формат. За да се гарантира сигурността на информацията, 
файловете се съхраняват на сървъри в интернет (cloud servers), които са защитени от 
неоторизиран достъп чрез потребителско име и парола.

ДЕЙНОСТИ п о  у п р а в л е н и е  и з п ъ л н е н и е т о  н а  д о г о в о р а

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Управлението на проекти е процес на планиране, организиране, мотивиране и контролиране на 
ресурси, процедури и протоколи за постигане на конкретни цели. Един проект е временно 
начинание, предназначено да произведе уникален продукт, услуга или да доведе с 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 проектите контрастира 
с 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 управлението на проекти 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.
Чрез нея се осъществяват следните дейности по управление на проектите:

•У Споделяне в реално време на информация и документи, независимо къде се Намират 
отделните членове на екипа

К 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______________________
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•S 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

■S Функции за гъвкаво управление на проектите с цел по-бърза и адаптивна реакция на 
външни фактори и динамични организационни промени 

■/ Осигуряване на прозрачна работна среда, както за екипа, така и за контрагентите, чрез 
ясно поставени задачи, срокове, приоритети и критерии за тяхното изпълнение.

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. Те са с ограничен достъп и са на разположение на ръководното 
ниво на фирмата до втора степен.
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.

МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

Добрият вътрешен контрол във фирмата е гарант за постигане на поставените цели.
Най-общо казано, вътрешният контрол е необходим, за да се създадат условия за използване на 
всички благоприятни възможности за подобряване изпълнението на дейностите във фирмата, 
при минимизиране на риска за непостигане на поставените цели.
Липсващите или слаби вътрешни контролни механизми водят до намалена производителност, 
усложняване на процесите, повече време за обработване на сделките и увеличено количество 
дейности без стойност. Те могат дори да попречат на постигането на целите и задачите на 
фирмата.
Ето защо създаването иа ефективно действаща система за вътрешен контрол е от изключително 
значение за постигането на мисията и целите на фирмата. То неминуемо изисква използването 
на модерни управленски техники и технологии, а така също и съпричастността на мениджмънта 
на фирмата.
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.

Основни компоненти на вътрешния контрол
Основните компоненти на вътрешния контрол са пет - контролна среда, управление на риска, 
контролни дейности, информация и комуникация, и мониторинг.

Контролна среда
Основополагащият компонент на системите за вътрешен контрол е контролната1 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
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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 
(органа 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.

Компонентите на контролната среда могат да бъдат илюстрирани по следния начин:

Управленска 
философия и 

стил на работа

Политики и КОНТРОЛНА Организационна
практики по УЧР СРЕДА структура

Компетентност Лична почтеност
на и професионална

персонала отговорност

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. Мениджърите 
идентифицират и анализират рисковете за постигане на целите. Те определят 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 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 фирл^а.'1 
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:
S  превантивни - предназначени да попречат на възникването на нежелани събития;
■S разкриващи - чрез които се установяват възникнали вече нежелани събития;
■S коригиращи - предназначени за поправяне на последиците от настъпили нежелани 

събития.

Контролни дейности, конто са приложени във фирмата:

S  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.

'Р 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 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.

•Р 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 съответните действия 
преди извършването им да се съпоставят с изискванията на законодателството с оглед 
тяхното спазване.

•Р 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.

'Р Преглед на процедури, дейности и операции - целта на тази контролна дейЦрст е да се 
осигури точността на изпълнение на операциите в дадена структура и също е част от 
оперативния контрол във фирмата.
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К Правила за достъп до активи и информация - въвеждат се е цел да регламентира? 
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.

•S 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.

К 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.

С 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 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.

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 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.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
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В конкретния случай ще се извършват дейностите за всеки отделен апартамент (което е 
изискване на Оперативната програма) и допълнително ще се направи и модел на целия блок 
и/или блок- секция.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ. 
МОБИЛИЗАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС

Организация за изпълнение на дейностите
Съгласно техническата спецификация са дефинирани три основни дейности -  извършване на 
архитектурно заснемане на сградите, извършване на обследване за енергийна ефективност и 
изготвяне на технически паспорт на сградите.

ДЕЙНОСТ 1 - АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ
Чрез Архитектурното заснемане на сградите и изработването на документацията ние ще 
установим 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:
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. 0 И. : X] .

ДЕЙНОСТ 2 - ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ
„ГЕОДЕТ“ ЕООД притежава Удостоверение № 00488/19.06.2017г., със срок на валидност до 
19.06.2022г., издадено от АУЕР.
Отговорните за обследването лица 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 5 бр. експерти, а именно:
Проектант по част „Архитектура” - арх. О И. X 
Проектант по част „Конструктивна” - инж. Р И Р
Проектант по част „ОВК” - инж. X Д X
Проектант по част „Електро” - инж. М М  Л
Проектант по част „ВиК” - инж. Т К М

ДЕЙНОСТ 3 - 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 да 
финансиране и Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите. По всяка проектна част е 
определен компетентен проектант с пълна проектантска правоспособност релевантна т  зДШТЙа 
от техническия паспорт, за която е ангажиран.
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Освен проектантите, към екипа за съставяне на техническите паспорти, е ангажиран 
лицензиран технически контрол по част конструктивна. Той отговаря за качеството на 
конструктивните обследвания съгласно действащото законодателство.
„ГЕОДЕТ“ ЕООД е вписан в регистъра на ДНСК/ МРРБ / по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ -  Удостоверение 
№ РК0505/23.06.2015г. с валидност до 23.06.2020г.

Списък на проектните части и ангажираните проектанти с пълна проектантска 
правоспособност:
Експерт упражняващ технически контрол по част „Конструктивна”: инж. С:
И И
Проектант по част „Архитектура” - арх. О И. X 
Проектант по част „Конструктивна” - инж. Р И Р
Проектант по част „ОВК” - инж. X i Д< X
Проектант по част „Електро” - инж. М М  Л
Проектант по част „ВиК” - инж. Т К М
Проектант по част „ПБ“ -  инж. П В Б

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 следните 
нива на контрол на изпълнението:
1) Единна софтуерна система -  осигурява проверка на входните и изходните данни за обекта в 
реално време между всички участници в процеса, намалява риска от човешка грешка на всички 
етапи от дейността, намалява времето за извършване на изчисленията и;
2) Длъжност Управител
-  осъществява непрекъснат контрол по изпълнението, взима управленски решения, одобрява 
разходите по проекта, възлага допълнителни задачи, осъществява комуникация с Възложителя, 
съгласува и предава изготвената документация.
-  следи за спазването на работния график, появата на рискове, докладва своевременно на 
горните нива на контрол, извършва допълнителни дейности свързани с качественото 
изпълнение на задачите;
-  разпределя задачите, контролира качеството на завършените задачи, следи изпълнението на 
бюджета, осъществява комуникацията между Възложителя, собствениците и Изпълнителя, 
управлява рисковете, взема текущи управленски решения и докладва изпълнението на горното 
ниво;

Също така „ГЕОДЕТ“ ЕООД разполага с технически изпълнители, които ще подпомагат 
реализацията на крайните продукти от дейностите.

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
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В следваща таблица са представени задачите за изпълнение, експертите и ролите:

ОБЩ И ДАН Н И  (за 4-те сгради  
на Обособена позиция №  I)

ЧО ВЕШ КИ  РЕСУРСИ

ЗАДАЧИ ОПИСАНИЕ ИМ Е, Ф АМ ИЛИЯ РО ЛЯ
Главна
задача

Сключване на договор и подготовка за 
изпълнение

А
Д

Управител

Задача Встъпителна презентация на екипа с 
представители на ЕС и раздаване на 
анкетни карти

А
Д

Управител

Задача Контрол по изпълнението А
д

Управител

Задача Мобилизиране на експертите и 
провеждане на инструктаж

А
д

Управител

Задача Инвентаризация на оборудването А
д

Управител

Главна
задача

Възлагане и започване на работа

Задача Получаване на входни данни от 
Възложителя

А
Д

Управител

Задача Обработка на входните данни за обекта и 
запознаване с наличната документация

арх. О X Експерт ЕЕ

Задача Организиране на командировките А
Д

Управител

ДЕЙ НО СТ I АРХИ ТЕКТУРНО  ЗАСНЕМ АНЕ  
(дейността започва от датата на 
подписване на договора)

Главна
задача

Ч аст Архитектура

Задача Архитектурно заснемане арх. 0 X Проектант
Архитектура

Задача Изчертаване на сградата арх. 0 X Проектант
Архитектура

Задача Спецификация на дограмите арх. 0 X; Проектант
Архитектура

Главна
задача

Окомплектоване и разпечатване

Задача Разпечатване Технически
изпълнители

Задача Окомплектоване Технически
изпълнители

Задача Съгласуване А
д

Управител

Задача Предаване на Възложителя -  подписване 
на приемо-предавателен протокол

А
д

Управител

ДЕЙ НО СТ 2 ЕН ЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ  
(дейността започва след подписване на 
приемо-предавателен протокол за 
извършено архитектурно заснемане)

Главна
задача

И зчисляване коефициентите на 
топлопреминаване

арх. 0 X Експерт ЕЕ

Задача Външни стени арх. 0 X Експерт ЕЕ
Задача Външни дограми арх. 0 X Експерт ЕЕ
Задача Подове арх. О X Експерт.ЕЕ
Задача Покриви арх. 0 X Експерт ЕЕ
Задача Еталон към годината на построяване арх. 0 X Експерт ЕЕ
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Задача Еталон към момента на обследване арх. 0 X. Експерт ЕЕ
Главна
задача

Енергоснабдяване и консуматори арх. 0 X Експерт ЕЕ

Задача Енергиен микс на отопление арх. О X. Експерт ЕЕ
Задача КПД на топлоснабдяването за отопление арх. 0 X. Експерт ЕЕ
Задача Разход на смесена вода за битови нужди арх. 0 X. Експерт ЕЕ
Задача КПД на топлоснабдяването за БГВ арх. О X. Експерт ЕЕ
Главна
задача

8. Анализ на енергопотреблението арх. О X Експерт ЕЕ

Задача Фактури за гориво, електрическа енергия 
и вода

арх. О X Експерт ЕЕ

Задача Енергопотребление по месеци арх. 0 X. Експерт ЕЕ
Задача Разпределение на потреблението арх. 0 X. Експерт ЕЕ
Задача Корелации на потреблението арх. 0 X. Експерт ЕЕ
Задача Референтен разход арх. 0 X. Експерт ЕЕ
Главна
задача

III. М оделно изследване на сградата арх. 0 X Експерт ЕЕ

Задача Съставяне на модел на сградата в ENSI 
НС

арх. 0] X Експерт ЕЕ

Задача Калибриране на модела арх. 0 Xi Експерт ЕЕ
Задача Изваждане на екрани за доклада арх. О X Експерт ЕЕ
Главна
задача

IV. Енергоспестяващ и мерки (ЕСМ) арх. 0 X Експерт ЕЕ

Задача ЕСМ 1 -  Топлинно изолиране на външни 
стени

арх. 0 X Експерт ЕЕ

Задача ЕСМ 2 — Топлинно изолиране на покриви арх. 0 X. Експерт ЕЕ
Задача ЕСМ 3 -  Подмяна на външни дограми арх. 0 X Експерт ЕЕ
Задача Симулиране на енергоспестяващите 

мерки
арх. 0 X Експерт ЕЕ

Задача Екологична оценка на мерките арх. 0 X. Експерт ЕЕ
Задача Технико-икономическа оценка на 

мерките
арх. 0 X Експерт ЕЕ

Главна
задача

V. Енергиен клас на сградата арх. 0 X : Експерт ЕЕ

Главна
задача

Съставяне РЕЗЮ М Е към доклада арх. 0 X] Експерт ЕЕ

Главна
задача

Съставяне на СЕРТИФ ИКАТ ЗА  
ЕН ЕРГИ Й Н И  ХАРАКТЕРИ СТИКИ

арх. 0 X Експерт ЕЕ

Главна
задача

Съставяне на ДОКЛАДА арх. 0: X Експерт ЕЕ

Задача I. ВЪВЕДЕНИЕ арх. 0 X. Експерт ЕЕ
Задача II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО арх. 0 X. Експерт ЕЕ
Задача Климатични данни за района и 

ориентация на сградата
арх. 0 X Експерт ЕЕ

Задача 6. Описание на сградата арх. 0 X Експерт ЕЕ
Подзадача Данни за обекта арх. 0 X Експерт ЕЕ
Подзадача Ситуационно разположение арх. 0 X. Експерт ЕЕ
Подзадача Конструктивно описание арх. 0 X. Експерт ЕЕ
Подзадача ВиК инсталация арх. 0 X Експерт ЕЕ
Подзадача Ел инсталация арх. 0 X. Експерт ЕЕ
Подзадача Т оплоснабдяване арх. 0 X Експерт ЕЕ
Подзадача Режим на обитаване арх. 0 X. Експерт ЕЕ

Задача Описание иа ограждащ ите елементи арх. 0 X Експерт ЕЕ
Подзадача Външни стени арх. О: X. Експерт ЕЕ
Подзадача Външни дограми арх. 0 X Експерт ЕЕ
Подзадача Подове арх. 0 Xi Експерт ЕЕ
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Подзадача Покриви арх. 0 X. Експерт ЕЕ
Задача Енергоснабдяване и консуматори арх. 0 X Експерт ЕЕ

Подзадача Отопление арх. 0 X. Експерт ЕЕ
Подзадача Вентилация арх. 0 X. Експерт ЕЕ
Подзадача Охлаждане арх. О X Експерт ЕЕ
Подзадача Битово горещо водоснабдяване арх. 0 Xl Експерт ЕЕ
Подзадача Осветление арх. О X Експерт ЕЕ
Подзадача Разни уреди, влияещи на баланса арх. О X. Експерт ЕЕ
Подзадача Разни уреди, невлияещи на баланса арх. О X. Експерт ЕЕ

Задача Добавяне на точки III - V арх. 0 X. Експерт ЕЕ
Главна
задача

Съставяне на Декларация за липса на 
обстоятелства по чл.23 ал.4 от ЗЕЕ -  
Приложение 5 от Н аредба №  16-1594 от 
13.11.2013г.

арх. 0 X Експерт ЕЕ

Главна
задача

Съставяне на Протокол по чл. 19 от 
Н аредба №  16-1594 -  Приложение 4

арх. 0 X Експерт ЕЕ

Главна
задача

Окомплектоване и разпечатване арх. 0 X Експерт ЕЕ

Задача Окомплектоване на финалната версия арх. 0 X. Експерт ЕЕ
Задача Генериране на • .pdf файлове за 

Възложителя + CD
Технически
изпълнители

Задача Разпечатване Технически
изпълнители

Задача Окомплектоване Технически
изпълнители

Задача Съгласуване А
д

Управител

Задача Предаване и подписване на приемо- 
предавателния протокол

А
Д

Управител

ДЕЙ Н О С Т 3

: ' :

ТЕХН ИЧЕСКИ  ПАСП О РТ (дейността 
започва след подписване на приемо- 
нредавателен протокол за извършено 
енергийно обследване)

у ш •;§ §

Главна
задача

Част Архитектура арх. 0 X] Проектант
архитектура

Задача Описание на състоянието арх. 0 X Проектант
архитектура

Задача Необходими мерки за поддържане на 
безопасната експлоатация на строежа и 
график за изпълнение на неотложните 
мерки

арх. 0 X Проектант
архитектура

Задача Данни и характеристики на изпълнените 
дейности по поддържане, преустройство 
и реконструкция на строежа

арх. 0 X Проектант
архитектура

Задача Срокове за извършване на основни 
ремонти по отделните конструкции и 
елементи на строежа

арх. 0 X Проектант
архитектура

Задача Срокове за извършване на текущи 
ремонти по отделните конструкции и 
елементи на строежа

арх. 0 X Проектант
архитектура

Задача Срокове за извършване на технически 
прегледи по отделните конструкции и 
елементи на строежа

арх. 0 X Проектант
архитектура

Г лавна  
задача

Ч аст Конструктивна инж. Р р Проектант куцш

Задача Описание на състоянието и мерки за инж. Р Р ! Проектант к-ции
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привеждане към действащите норми
Подзадача Запознаване и анализиране на наличната 

проектна документация за носещата 
конструкция на сградата

инж. Р; 
инж. С 
И

Р Проектант к-ции 

КТК к-ции
Подзадача Извършване на конструктивно заснемане 

/при необходимост/, технически оглед, 
визуално

инж. Р Р Проектант к-ции

Подзадача Събиране на информация относно 
общите геометрични размери на 
носещата конструкция

инж. Р Р Проектант к-ции

Подзадача Установяване на основните размери на 
напречните сечения на главните 
конструктивни елементи от сградата и 
сравняване с тези от проекта по част 
Конструкции

И Н Ж . Pi Pi Проектант к-ции

Подзадача Установяване на якостните и 
деформационните свойства на вложените 
в конструкциите материали в главните 
елементи на конструкцията

инж. Р р Проектант к-ции

Подзадача Установяване на дефекти и повреди в 
конструкцията. При наличие на такива се 
извършва инструментално обследване и 
документиране на наличните дефекти

инж. Р р Проектант к-ции

Подзадача Конструктивна оценка на сградата инж. Р р Проектант к-ции
Подзадача Обобщени резултати от конструктивната 

оценка на сградата и основни препоръки 
за привеждането й в съответствие с 
изискванията на съвременните 
нормативни актове

инж. Р 
инж. С
и

Pi Проектант к-ции 

КТК к-ции

Подзадача Заключение за съотношението между 
действителната носеща способност и 
антисеизмична устойчивост, очакваните 
въздействия при бъдещата експлоатация

инж. Р 
инж. С
и

Р; Проектант к-ции 

КТК к-ции

Задача Необходими мерки за поддържане на 
безопасната експлоатация на строежа и 
график за изпълнение на неотложните 
мерки

И Н Ж . Pi Р Проектант к-ции

Задача Данни и характеристики на изпълнените 
дейности по поддържане, преустройство 
и реконструкция на строежа

инж. Р Р Проектант к-ции

Задача Срокове за извършване на основни 
ремонти по отделните конструкции и 
елементи на строежа

инж. Р Pi Проектант к-ции

Задача Срокове за извършване на текущи 
ремонти по отделните конструкции и 
елементи на строежа

И Н Ж . Pi Р Проектант к-ции

Задача Срокове за извършване на технически 
прегледи по отделните конструкции и 
елементи на строежа

инж. Р Р Проектант к-ции

Г л а в н а
з а д а ч а

Ч а с т  О В К инж. X 
X

Проектант ОВК

Задача Заснемане на съществуващото състояние инж. X 
X

Проектант ОВК

Задача Описание на състоянието и мерки за 
привеждане към действащите норми

инж. X 
X

Проектант CJBK

Задача Необходими мерки за поддържане на 
безопасната експлоатация на строежа и

инж. X 
X.

Проектант ОВК
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график за изпълнение на неотложните 
мерки

Задача Данни и характеристики на изпълнените 
дейности по поддържане, преустройство 
и реконструкция на строежа

инж. X 
X

Проектант ОВК

Задача Срокове за извършване на основни 
ремонти по отделните конструкции и 
елементи на строежа

инж. X 
X

Проектант ОВК

Задача Срокове за извършване на текущи 
ремонти по отделните конструкции и 
елементи на строежа

инж. X 
X

Проектант ОВК

Задача Срокове за извършване на технически 
прегледи по отделните конструкции и 
елементи на строежа

инж. X 
X

Проектант ОВК

Главна
задача

Част ВиК инж. Т 
М

Проектант ВиК

Задача Заснемане на съществуващото състояние инж. Т 
М

Проектант ВиК

Задача Описание на състоянието инж. Т 
М

Проектант ВиК

Задача Необходими мерки за поддържане на 
безопасната експлоатация на строежа и 
график за изпълнение на неотложните 
мерки

инж. Т 
М

Проектант ВиК

Задача Данни и характеристики на изпълнените 
дейности по поддържане, преустройство 
и реконструкция на строежа

инж. Т 
М

Проектант ВиК

Задача Срокове за извършване на основни 
ремонти по отделните конструкции и 
елементи на строежа

инж. Т 
М

Проектант ВиК

Задача Срокове за извършване на текущи 
ремонти по отделните конструкции и 
елементи на строежа

инж. Т 
М

Проектант ВиК

Задача Срокове за извършване на технически 
прегледи по отделните конструкции и 
елементи на строежа

инж. Т< 
М

Проектант ВиК

Главна
задача

Част ЕЛ инж. М Л; Проектант ЕЛ

Задача Заснемане на съществуващото състояние инж. М Л; Проектант ЕЛ
Задача Описание на състоянието и мерки за 

привеждане към действащите норми
инж. М Л Проектант ЕЛ

Задача Необходими мерки за поддържане на 
безопасната експлоатация на строежа и 
график за изпълнение на неотложните 
мерки

инж. М Л Проектант ЕЛ

Задача Данни и характеристики на изпълнените 
дейности по поддържане, преустройство 
и реконструкция на строежа

инж. М Л Проектант ЕЛ

Задача Срокове за извършване на основни 
ремонти по отделните конструкции и 
елементи на строежа

инж. М Л Проектант ЕЛ

Задача Срокове за извършване на текущи 
ремонти по отделните конструкции и 
елементи на строежа

инж. М Л Проектант ЕЛ

Задача Срокове за извършване на технически 
прегледи по отделните конструкции и 
елементи на строежа

инж. М Л Проектант ЕЛ
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Главна
задача

Ч аст ПБ инж. П< Bi Проектант ПЕ>

Задача Заснемане на съществуващото състояние инж. П Б Проектант ПБ
Задача Описание на състоянието и мерки за 

привеждане към действащите норми
И Н Ж . П| El Проектант ПБ

Задача Необходими мерки за поддържане на 
безопасната експлоатация на строежа и 
график за изпълнение на неотложните 
мерки

инж. П Б Проектант ПБ

Задача Данни и характеристики на изпълнените 
дейности по поддържане, преустройство 
и реконструкция на строежа

инж. П Б Проектант ПБ

Задача Срокове за извършване на основни 
ремонти по отделните конструкции и 
елементи на строежа

инж. П Б Проектант ПБ

Задача Срокове за извършване на текущи 
ремонти по отделните конструкции и 
елементи на строежа

инж. П Б Проектант ПБ

Задача Срокове за извършване на технически 
прегледи по отделните конструкции и 
елементи на строежа

инж. П Б Проектант ПБ

Главна
задача

Съставяне на паспорта

Задача Ч аст А  -  Основни характеристики на 
строежа

инж. P Pi Проектант к-ции

Подзадача Идентификационни данни и параметри И Н Ж . P P Проектант к-ции
Подзадача Основни обемнопланировъчни и 

функционални показатели
И Н Ж . P  Pi Проектант к-ции

Подзадача Основни технически характеристики инж. P P Проектант к-ции
Подзадача Сертификати И Н Ж . P P Проектант к-ции
Подзадача Данни за собственика и за лицата, 

съставили или актуализирали 
техническия паспорт

И Н Ж . P P Проектант к-ции

Задача Ч аст Б -  М ерки за поддържане на 
строежа и срокове за извършване на 
ремонти

И Н Ж . P Pi Проектант к-ции

Подзадача Резултати от извършени обследвания И Н Ж . P P Проектант к-ции
Подзадача Необходими мерки за поддържане на 

безопасната експлоатация на строежа и 
график за изпълнение на неотложните 
мерки

И Н Ж . P P Проектант к-ции

Подзадача Данни и характеристики на изпълнените 
дейности по поддържане, преустройство 
и реконструкция на строежа

И Н Ж . P Pi Проектант к-ции

Подзадача Срокове за извършване на основни 
ремонти по отделните конструкции и 
елементи на строежа

И Н Ж . P P Проектант к-ции

Подзадача Срокове за извършване на текущи 
ремонти по отделните конструкции и 
елементи на строежа

И Н Ж . P P Проектант к-ции

Подзадача Срокове за извършване на технически 
прегледи по отделните конструкции и 
елементи на строежа

И Н Ж . P P Проектант к-ции

Задача Част В — Указания и инструкции за 
безопасна експлоатация

И Н Ж . P  Pi Проектану/К-Дии

Подзадача Съхраняване целостта на строителната 
конструкция__________
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Подзадача Недопускане на нерегламентирана 
промяна на предназначението на строежа

инж. Р Р Проектант к-ции

Подзадача Спазване правилата и нормите за 
пожарна безопасност, здраве, защита от 
шум и опазване на околната среда

Проектантският
екип

Подзадача Нормална експлоатация и поддържане на 
сградните инсталации, мрежите и 
системите

Проектантският
екип

Подзадача Поддържане в експлоатационна годност 
на пътническите и товарните асансьори, 
на подвижните платформи, на 
подемниците и др.

Проектантският
екип

Подзадача Правилна експлоатация и поддържане на 
съоръженията с повишена опасност

Проектантският
екип

Главна
задача

Окомплектоване и разпечатване А
Д

Управител

Технически
изпълнители

Задача Окомплектоване на финалната версия А
Д
инж. С 
И

Управител 

КТК к-ции

Задача Генериране на .pdf файлове за 
Възложителя + CD

Технически
изпълнители

Задача Разпечатване Технически
изпълнители

Задача Окомплектоване Технически
изпълнители

Задача Съгласуване с КТК А
Д
инж. С 
И

Управител 

КТК к-ции

Задача Предаване и подписване на приемо- 
предавателен протокол

А
Д

Управител

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ / ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 
НА ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ И ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

Управлението на риска представлява изпълнението на точно описани процеси с цел да не се 
допусне промяна в негативно направление на основните планирани и одобрени параметри, 
свързани с инвестиционния проект (удължаване срока на проекта, надвишаване бюджета на 
проекта, отклонение от обхвата и др.

Ние, „ГЕОДЕТ“ ЕООД идентифицираме следните предпоставки (допускания) и рискове, 
оказващи влияние върху изпълнението на договора и изготвя предложение за намаляване на 
влиянието на рисковете или ограничаването им, както следва:

ОРГАНИЗАЦИОННИ РИСКОВЕ
Рисковите обстоятелства за проявлението на тези рискове са свързани с редица фактори и 
причини от субективен характер, които допринасят за несвоевременно или нерационално и 
неоптималио организиране, структуриране и стартиране на процеса на установяване на 
техническите характеристики и обследване за енергийна ефективност на сгради. Тезя рискове
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обаче могат да се проявят и в последствие, при положение, че с течение на времето процеса на 
работа се разстройва и дебалансира.

Рискови фактори и причини
Рисковите обстоятелства и причини за настъпването на организационните рискове са различни. 
Разграничаването на рисковите причини на вътрешни и външни има значение при 
идентифицирането на рисковите обстоятелства, оценката и управлението на риска.

В случая, те могат да бъдат:
Вътрешни -  породени от рискови обстоятелства (предпоставки и фактори) произтичащи най- 
общо от поведението на ръководният персонал.
С оглед на системния подход и прегледността, целесъобразно е вътрешните предпоставки и 
причини да се разграничат в по-експлицитни подгрупи.

е Организационни фактори и причини при извършване на обследването :
■S закъснение на данните за енергийното потребление на сградата;
■S закъснение при допълване на данните за сградата;
П несвоевременно осигуряване на възможност за извършване на обследването 

(неосигуреност или липса на достъп до обекта);
^  забавяне на изготвянето на апликационните форми;
^  пренебрегване контрола върху състоянието и динамиката на работният процес;

• Рискови фактори и причини, свързани с ръководният персонал:
■S ниска степен или липса на организираност;
S  пропуски и грешки в плановата и инженерната дейност;
S  липса и недостатъци в координирането на процеса;
П занижен или липсващ контрол върху качеството;
П проблеми с персонала и кадровото осигуряване;
П проблеми в снабдяването (уреди, консумативи, превозни средства);
П обективни и субективни форс-мажорни обстоятелства;

Външни -  пораждат се извън Изпълнителя, в заобикалящата го среда, но се пренасят в 
предприятието на изпълнителя и дават отражение върху целия процес.

• Основни причини за настъпването на риска могат да се окажат:
И Поведение на основните участници в инвестиционният процес, наложени ограничения, 

забрани и санкции от страна на контролни и законодателни органи (държавни, 
обществени, юридически и пр.)

И неидентифицирана собственост;
И съдебни спорове и процедури;
И личностният фактор със своите качества и интуитивност.

Организационните рискове нямат ясно изразен (формален и осезаем) профил на конкретно 
явление, както другите опасности (напр. пожарът, наводнението, земетресението и пр); те се 
проявяват в резултат на поведението (действия или бездействия) на субективния фактор като 
синтез между рисковите обстоятелства (причините) и произтичащите от тях последици.
Така подчертаната най-съществена особеност на организационните рискове не омаловажава 
другите характеристики. Те запазват съответната си значимост и дават съответно отражение 
върху цялостната дейност и третирането на риска.
По-конкретно вниманието следва да се фокусира върху това, че организационните рискове:

П могат да възникнат в резултат на субективни (вътрешни) и обективни (външни) причини; 
S  са присъщи и оказват въздействие още преди стартирането на стопанската ин^црдфива и 

впоследствие върху всички фази на бизнес-процеса;
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S  могат да бъдат явни и латентни; понякога те са неосезателни или труднодоловими,
S  проявяват се чрез други конкретни явления;
S  трудно се разграничават от други ефекти
S  имат динамичен и верижен характер, който се проявява чрез метаморфозата 

(трансформирането от един в друг вид) на риска: “организационен риск - структурен 
риск - системен риск -  функционален риск -  стопански риск”;

S  чрез трансформацията водят до кумулиране (натрупване, засилване) на ефекта и 
последиците от рисковете;

S  са подвластни на Изпълнителя и се поддават на управление и почти пълно елиминиране.

Организационните рискове не нанасят преки материални щети, а само са предпоставка за 
нереализиран доход, пропуск на печалба, изгоди и пр. и стават причина за настъпване на 
загуби.

РИСКОВЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Рискови фактори и причини - За разлика от организационните, Рискове по време на 
изпълнение на договора са обусловени от широка гама рискови обстоятелства от обективен и 
субективен характер. Голямото разнообразие на тези обстоятелства и с цел внасянето на по
вече яснота, налага те да бъдат анализирани по групи:

© Обективни рискови фактори - Тази група обхваща по-голямата част от 
рисковите обстоятелства. Това са конкретни за всяко явление (риск) рискови 
предпоставки, условия, фактори и причини, независещи от поведението и волята на 
изпълнителя. Към тази подгрупа могат да бъдат отнесени следните рискови 
обстоятелства:

К природни сили и явления;
К форсмажорни и пазарни сили;
К действия на субекти от външната среда;
К стопанската конюнктура;
К технологическият прогрес;
К други.

© Субективни рискови обстоятелства - към тях се отнасят рисковите фактори , 
свързани с поведението и действията на персонала на изпълнителя. Те могат да бъдат:

К персонални действия;
К груба субективна небрежност и безотговорност;
К професионални грешки;

• Злонамерени действия на вътрешни и външни лица;
К некомпетентност и слаба квалификация;
К други.

© Технико-технологически рискови фактори - към тази подгрупа се отнасят 
факторите, свързани с технико-икономическите параметри на производствената техника 
и технологии, както и с текущото състояние на активите на изпълнителя. По-конкретно, 
това са:

К амортизирани машини и оборудване;
К извънпланови престои;
К излишък или дефицит на капацитет персонал и/или механизация;
■S некачествени дейности;
^  дефицит на материали и или инструменти за работа;
^  повреди на оборудване при при изпълняване на заснеманията и пр.; 

смяна на материалните ресурси със заместители;
• Техногенните рискови фактори най-често стават причина за слрДниУе по- 

типични рискове:
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S  пожар, експлозии, счупване на машини и пр. аварии;
S  форсмажорно прекъсване на работата;
■S влошаване на качеството на продукцията;
S  злополуки и др.

© Последици - Осъществяването на Рискове по време на изпълнение на договора е 
свързано само с материални и нематериални загуби (вреди), които са:

S  Преки щети и загуби, които настъпват веднага по време на развитието на риска. Те 
засягат директно икономическите интереси на Изпълнителя. Към преките щети се 
отнасят такива като: щети на ДМА и КМА; щети нанесени на външни лица; 
инвалидизация или смърт на работници и служители; неизпълнение на плана и 
линейният график; неизпълнение на договорни отношения;

СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ЗА ПРОЕКТА И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЗА 
ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

Рискът е основен фактор в управлението на един инвестиционен проект. Като понятие, риска 
следва да се разглежда като вероятност за настъпване на загуба, възможност за реализиране на 
вреда или неблагоприятно отклонение от очакван резултат, в резултат на сбъдване на бъдещо, 
непредвидимо събитие. Това означава, че рискът съществува тогава, когато бъдещето е 
неизвестно, което само по себе си налага разработването на стратегии и подходи за превенцията 
му и елиминиране на последиците му.
Анализът и оценката на рисковете е процес, при който те се анализират с цел да се определи 
вероятността те да се сбъднат и се изследват евентуалните последиците върху проекта. Целта е 
да се постави количествена оценка на всеки риск на база, на която те да бъдат подредени по 
степента на влияние върху успешната реализация на инвестиционния проект (за целите на 
модифицирането им). Тук обаче трябва да се вземе предвид факта, че конкретния момент 
нанастъпване на риска има значение върху последиците, които ще окаже. Използвайки тези два 
показателя се въвежда т.нар. матрица за оценка на степента на риска.
Оценката, която се получава като резултат от тези два показателя се нарича влияние на риска. 
Съществуват два подхода за оценяването на рисковете: отгоре-надолу и отдолу-нагоре.
При подхода отгоре-надолу се разработва списък на потенциалните рискови фактори. Оценката 
е на база предишен опит. Стремежът е да се определят потенциалните връзки между отделните 
рискове, моментите на тяхното настъпване и възможните последици. Това дава възможност да 
се вземат предварителни действия, за да се предотврати или намали влиянието на риска.
При подхода отдолу-нагоре рисковете се анализират детайлно на най-ниското ниво. Оценяват 
се алтернативните критични пътища и се изчисляват времетраенето и продължителността, с цел 
да се осигури възможност на ръководителите да заложат буфери, с помощта на които биха 
посрещнали негативните последици от реализирането на рискове. На практика този подход 
предполага невъзможност на ръководителя да предвиди риска и да предприеме превантивни 
управленски действия за избягването му.
Управлението на риска играе основна роля при ръководството на проекти, често то намира 
място при съставянето на бизнес планове и други нови начинания.
Формално, управлението на риска е процес, при който се изследва, анализира и проследява 
развитието на съществуващите рискове с цел да се намали негативния ефект от евентуалното 
им настъпване или пък да се предостави възможност за възползване от тяхното настъпване. 
Управлението на риска има за цел да бъде проактивен - да работи с вредите/възможностите 
много преди те да станат реалност.
Отговорът спрямо даден риск може да бъде:
Избягване - Понякога е възможно организацията да бъде променена така, че рискът.^йАбфде 
избегнат;

SSO 9001 «so lAOOl ISO/IEC 27001
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Трансфериране/споделяне - трансферирането е изнасяне на идентифицирания риск към/ 
външна организация. Типични примери за трансфериране са застраховане и хеджиране за 
случаи на финансови рискове;
Омекотяване/ограничаване - ако рискът не може да бъде избегнат, приемлива алтернатива е 
да бъде омекотен чрез стъпки, които ще сведат щетите, в случай на настъпване реализацията на 
риска, до минимум;
Приемане - когато няма какво да се предприеме в отговор на риска, единствената възможност, 
която остава е той да бъде осъзнат и приет.

В настоящият раздел, отчитайки изискванията на Възложителя и дефинираните рискове за 
успешното изпълнение на обществената поръчка, с цел изпълнение на целите на проекта, сме 
анализирали рисковете и техния обхват и сме разработили мерки за недопускане, 
минимизиране и преодоляване.

Основни групи рискове за проекта

Четирите основни групи рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договорите и 
от чието предотвратяване зависи успешното изпълнение на проекта са:
1) Времеви рискове

•/ Закъснение началото на започване на работите;
■S Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
И 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.

Анализът на риска има за цел да идентифицира, остойности и разпредели основните рискове по 
проекта. Рискът е възможността да настъпи определено събитие, което да повлияе негативно 
или позитивно на развитието на проекта. Всеки риск има определена стойност, която трябва да 
бъде провизирана в изготвения финансов модел.
Целта на управлението на риска в проекта е увеличаване до максимална степен на вероятността 
за положително въздействие върху проекта и намаляване до минимална степен вероятността за 
отрицателно влияние върху изпълнението на договора.

За рискове, които са били идентифицирани в предишни проекти са разработени стратегии за 
управление на риска.
Управлението на риска представлява изпълнението на точно описани процеси с цел да не се 
допусне промяна на основните планирани и одобрени параметри, свързани с инвестиционния 
проект в негативно направление (удължаване на срока на проекта, надвишаване бюджета на 
проекта, отклонение от обхвата и др.).

Оценката на риска се преразглежда, когато настъпят промени, които могат да окажат 
влияние върху риска:

У Настъпили промени в нормативната уредба на страната;
У Икономическата ситуация в страната;
У Фактори, зависещи от инфраструктурата и административното обслужване на мрстно 

ниво;
У Изменение в инвестиционните намерения;
И Съществена промяна в проекта;
И Промяна в технологията на изпълнение;_____________________________
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S  Фактори, свързани с екологията, културата, историята;
S  При злополуки, аварии, бедствия и други форсмажорни обстоятелства.

Количествена оценка на риска - Идентифицирането на риска е итеративен процес на 
установяване на онези параметри, чиято промяна поотделно или заедно би предизвикала 
промяна в основните характеристики на проекта:

S  Цел;
S  Обхват;
И Срок;
И Бюджет;
И Качество;
^  Съответствие с изискванията на възложителя;

Възможни рискове за ненавременно и некачествено изпълнение на договора и 
предложения е мерки за преодоляването им.

При анализирането на настоящия проект е използван метода на експертна оценка на риска. 
Изхождайки от тръжната документация и вземайки в предвид инвестиционните намерения на 
Възложителя и неговите възможности за финансиране, ние преценихме, че по време на 
изпълнение на Договора е възможна появата на разгледаните, персонифицирани по-долу 
рискове, които имат значение за стойността на проекта и неговата реализация.

Административни рискове
Необходимостта да се извадят документи /разрешителни за достъп до местонахождението на 
обектите; попълване на анкетни карти за събиране на изходни данни за обектите, анализиране и 
групиране на желанията на собствениците за допълнителни енергоспестяващи мерки и други. 
Ние имаме доказан опит при изпълнение на проекти към общински администрации, 
техническият персонал е добре подготвен за спецификата на работата, включително доброто 
познаване на нормативната уредба в страната и местните наредби и правилници, както и 
изискванията при проектиране, изпълнение, предаване и узаконяване на подобен вид обекти. 
Разполагаме с достатъчен брой специалисти с доказан опит и квалификация, за да приемем, че 
тежестта на риска при този етап е незначителна (без последици).

№ Риск Степен 
на риска

М ерки за преодоляване 
на риска

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.

нищожна Информираността за промени в 
нормативната база ще бъде 
минимизирана и управляема 
своевременно и няма да бъде изненада 
за екипа, изготвящ обследването на 
техническите характеристики и 
енергийната ефективност на сградите.

2 Не добра комуникация и координация 
между екипа на Възложителя и този на 
изпълнителя

нищожна Активна комуникация и предварително 
запознаване на възложителя с 
критичните моменти по изпълнението и 
съгласуване на съвместните дейности 
по превенция (при необходимост)

3 Забавяне изпълнението на част от 
дейностите или некачествено 
изпълнение

нищожна Четиристепенна вътрешно фирмена 
система за контрол и превенция на 
рисковете: входящ контрол на 
изходните данни и документи; 
самоконтрол на конкретната работа; 
операционен контрол; Приемателен
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контрол; краен контрол.
При подготовката и изпълнението на 
дейностите стремежът ни е да се 
създаде висококачествен краен продукт 
при гарантиран срок на изпълнение, 
отговарящ на изискванията на 
Възложителя.

4 Неправилно и неефективно 
разпределяне на ресурсите и 
отговорностите при изпълнението на 
договора

нищожна Реорганизация на експертите и 
задачите и възможност за използване на 
допълнителен ресурс.

5 Неинформиране на Възложителя за 
всички потенциалните проблеми, които 
биха могли да възникнат в хода на 
изпълнение на дейностите

нищожна Осъществяване на информираност и 
контрол в реално време от страна на 
Възложителя.

6 Недостатъчно съдействие при 
изпълнение на част от задачите по 
договора от страна на собствениците на 
сградата, подлежаща на обследване

нищожна Встъпителна среща за представяне на 
екипа пред етажната собственост, 
попълване на анкетни карти, 
предварително съгласуване на графика 
за посещение по апартаменти и на 
последно място -  помощ от страна на 
Възложителя.

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

нищожна Йерархична структура на вземане на 
решения и контрол, оторизиране на 
експерт на по-ниско ниво да вземе 
решение при извънредни 
обстоятелства.

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

нищожна Своевременно придвижване на всички 
документи

9 Риск от неправомерен и злонамерен 
достъп до частната собственост

нищожна Система за вътрешен мониторинг и 
контрол. Документ за идентифициране 
на експертите, работещи по 
изпълнението и списък с имената и 
данните им за контакт. Представяне на 
екипа по време на встъпителната фаза.

Рискове, свързани със срока на изпълнение
Благодарение на професионалния опит на нашите технически специалисти и на опита, свързан с 
изпълнението на отговорни проекти към различни общини и институции в Република България, 
ще изготвим график за изпълнението с предвидени всички възможни рискове при изпълнение 
на проекта и предложените от нас срокове ще са абсолютно реални и съобразени с нашите 
технически възможности. Ние напълно ще обезпечим обекта със собствена механизация Ц 
квалифицирана работна ръка, с което намаляваме риска от влияние на външни фактори до 
минимум.

№ Риск Степен 
на риска

IМерки за преодоляване 
на риска

1 Забавени разрешения за достъп до 
отделните жилища

незначителна Промяна в графика на посещенията; 
двусменен работен режим.

2 Забавяне по административни 
причини -  одобряване на резултатите 
от дейностите, забавяне подписването 
на прием-предавателните протоколи

незначителна Съгласуваност на действията и добра 
комуникация с Възложителя.
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Рискове, свързани с цената
Ние гарантираме, че ценовото предложение е изготвено, като са съобразени всички рискове от 
евентуална промяна на цените на услугите и експертите, оборудване и ремонт, материали, 
суровини и консумативи и промяна цените по време на изпълнение на договора няма да има.

Рискове, свързани с качеството на изпълнение
Качеството на изпълнените видове дейности е от съществено значение за дълготрайната и 
безаварийна експлоатация на обекта (допълнителен живот на сградите още 40 години, по 
изискване на финансиращата програма и Възложителя).

№ Риск Степен 
на риска

Мерки за преодоляване 
на риска

1 Некачествено изпълнени дейности, 
вследствие на не добре обучен 
персонал, лошо управление или 
грешна последователност на задачите

незначителна Ние имаме въведена и проверена във 
времето реално функционираща 
вътрешно-фирмена система за 
управление на качеството и превенция 
на рисковете. Разполагаме с добре 
обучени и квалифицирани експерти. 
Стриктно се следи всички 
предписвани мерки да отговарят на 
изискванията на нормативната уредба 
и стандарти за качество.

Рискове, свързани с нарушение на екологичните норми
Нашата политика изключително е ориентирана към спазване на заложените в българското 
законодателство нормативи, свързани с опазване на околната среда.

№ Риск Степен 
на риска

Мерки за преодоляване 
на риска

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

незначителна Задължително преди влизане в 
жилищата, екипът от експерти ще 
поставят калцуни на обувките си.

Рискове, свързани с безопасността на работното място
За безопасната работа по време на изпълнението на проекта в офертата ни е определен експерт, 
който е отговорен за контрола на изпълнението по договора и ще следи и за спазване на 
инструкциите за безопасност, изправност на помощните средства и оборудването. Експертите 
са преминали инструктаж по ЗБУТ. Задължително за всеки подобект се предвижда да бъде 
доставена и съхранявана на достъпно място аптечка за спешна медицинска помощ.

Специфични рискове, съобразно 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.
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№ Риск Степен 
на риска

Мерки за преодоляване 
на риска

1 Промяна в решенията на живущите -  
напр. последващо желание за 
остъкляване на тераси, което не е 
вписано в анкетната карта

незначителна Попълнените анкетни карти, 
раздадени и попълнени 
собственоръчно от собствениците на 
жилища, са с декларативен характер и 
не подлежат на промяна.

2 Забавяне на изходните данни за 
установяване на техническите 
характеристики и обследване за 
енергийна ефективност на сградите

незначителна Представяне на списък с 
необходимите изходни данни на 
Възложителя, непосредствено след 
сключване на договора, верифициране 
на данните от експертите.

3 Непълни данни за енергийната 
консумация на сградите

значима Изискване на справка от ЕРП и 
справка от СС за платените фактури 
по партиди на живущите.

4 Дълъг срок на инженерните 
заснемания

средна Увеличаване броя на персонала; 
удължаване на работното време.

5 Лоша комуникация със 
заинтересованите страни -  отделните 
собственици на апартаменти

незначителна За избягване на такъв вид негативен 
сценарий, нашите експерти са с богат 
опит в работа м мултикултурна среда 
и широк диапазон на решавани 
проблеми, опит в големи и сложни 
проекти и решаване на конфликтни 
ситуации и договорни проблеми, опит 
във верификацията на проекти в 
областта на енергийната ефективност 
и технически обследвания.

6 Неразбиране на съдържанието 
„енергийна ефективност“, допустими 
мерки и цел на Програмата

незначителна Встъпителна среща с представителите 
на сдружението и презентиране на 
възможностите по ОПРР. 
Индивидуални разговори с най- 
недоверчивите и предубедени 
собственици на апартаменти. Добри 
практики от изпълнени проекти.

Трудностите се преодоляват чрез комуникация между страните и/или актуализация на 
програмата за работа.

Ние, „ГЕОДЕТ” ЕООД, сме убедени, че 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. Поради тази причина 
ние обръщаме сериозно внимание на комуникационните връзки.
Въпреки съществуването на подчиненост и необходимост от официална схема на комуникация, 
ние насърчаваме нашите експерти както за постоянен контакт с Ръководителя, така и помежду 
си. Това улеснява екипната работа и решаването в работен порядък на повечето въпроси.
Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора в законоустановения срок. 
Подаването на настоящата оферта и техническо предложение удостоверява безусловното 
приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата 
процедура.
Поемаме ангажимент да изпълним дейностите по предмета на обществената поръчка в 
съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация на настоящата' поръчка, 
изискванията на Възложителя в документацията за участие и всички приложими нормативни 
актове, в съответствие с предложената от нас оферта и в сроковете, посочени в индикативния 
план-график за изпълнение на дейностите /неразделна част от настоящото Предложение/.
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Забелелска: Участникът следва да представи предвижданията си за система за 
организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението 
на работите, предмет на обществената поръчка, в следния обхват: техническото 
предложение на участника трябва задължително да включва излолсение на цялостната 
методология за осъществяване предмета на поръчката, съобразена с нейния характер и 
сложност, представляваща описание (самостоятелно и в тяхната съвкупност) на всички 
процеси, съставящи отделните дейности, включително дейностите, подлелсащи на 
съгласуване и контрол, и на всички мероприятия от периода за изпълнение на всички услуги в 
обхвата на поръчката с посочване на концепция за организация на експертите от екипа за 
качествено и в срок изпълнение на договора за обществената поръчка. Участникът следва да 
представи описание на своята визия за изпълнение на поръчката. Следва да се направи 
описание на всички дейности по изпълнение на поръчката в тяхната последователност и 
взаимна обусловеност, както и на организацията на персонала, на който е възлолсено 
изпълнението на поръчката, обвързани с конкретния подход за изпълнение на услугите по 
поръчката: предлолсеното разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката; 
разпределението на задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно 
планираните дейности и начина на координация с възлолсителя; мерките за осигуряване на 
сроковете и качеството.

Офертата на участника трябва да съдържа предлолсенията на участника как ще се 
организира работата на екипа по изпълнение на дейностите по поръчката, как се разпределят 
отговорностите и дейностите мелсду тях, методите за осъществяване на комуникацията с 
Възлолсителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, 
които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възлолсената поръчка.

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.

Организацията за изпълнение и план-графикът следва да обосновават предлолсените 
срокове за изпълнение на отделните дейности в обхвата на поръчката съгласно клаузите на 
проекта на договор.

3. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до 
изтичане на срока на договора.

4. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за 
изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.

5. Заявяваме, че сме запознати с изискванията за изпълнението съгласно Техническото 
задание, условията на финансиране, както и всички документи, приложени към документацията 
за обществената поръчка, и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от 
обявените условия.

[06.11.2018г.]

ПОДПИС
ПЕЧАТ

[Антоанета Дамаскинова]
[Управител на „ГЕОДЕТ“ ЕООД]
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ИНДИКАТИВЕН ЛИНЕЕН ПЛАН - ГРАФИК

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 -  
Многофамнлнн 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"

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - общо 14 календарни дни

ОПИСАНИЕ дни
общо 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

Сключване на договор и подготовка за 
изпълнение

Встъпителна презентация на екипа с 
представители на ЕС и раздаване на анкетни карти

Контрол по изпълнението
Мобилизиране на експертите и провеждане на 
инструктаж
Инвентаризация на оборудването
Възлагане и започване на работа
Получаване на входни данни от Възложителя
Обработка на входните данни за обекта и 
запознаване с наличната документация
Организиране на командировките

ДЕЙНОСТ 1:'АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ 4

Част Архитектура
Архитектурно заснемане
Изчертаване на сградата
Спецификация на дограмите
Окомплсктованс н разпечатване
Разпечатване
Окомплектоване
Съгласуване
Предаване на Възложителя -  подписване на 
приемо-предавателен протокол
ДЕЙНОСТ 2: ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ 5 H i
1. Изчисляване коефициентите на 
топлопреминаване
Външни стени
Външни дограми
Подове
Покриви
Еталон към годината на построяване
Еталон към момента на обследване
2. Енергоснабдяване н консуматори
Енергиен микс на отопление
КПД на топлоснабдяването за отопление
Разход на смесена вода за битови нужди
КПД на топлоснабдяването за БГВ
3. Анализ на енергопотребленнето

Фактури за гориво, електрическа енергия и вода

Енергопотребление по месеци
Разпределение на потреблението
Корелации на потреблението
Референтен разход
III. Моделно изследване на сградата
Съставяне на модел на сградата в ENSI НС
Калибриране на модела
Изваждане на екрани за доклада
IV. Енергоспсстяващн мерки (ЕСМ)
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ОПИСАНИЕ Д Н И

общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ЕСМ 1 -  Топлинно изолиране на външни стени

ЕСМ 2 -  Топлинно изолиране на покриви
ЕСМ 3 -  Подмяна на външни дограми
Симулиране на енергоспестяващите мерки
Екологична оценка на мерките
Технико-икономическа оценка на мерките
V. Енергиен клас на сградата
Съставяне РЕЗЮМЕ към доклада
Съставяне на СЕРТИФИКАТ ЗА ЕНЕРГИЙНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Съставяне на ДОКЛАДА
I. ВЪВЕДЕНИЕ
II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО
1. Климатични данни за района н ориентация 
на сградата
2. Описание на сградата

Данни за обекта
Ситуационно разположение
Конструктивно описание
ВиК инсталация
Ел инсталация
Топлоснабдяване
Режим на обитаване

3. Описание на ограждащите елементи
Външни стени
Външни дограми
Подове
Покриви

4. Енергоснабдяване и консуматори
Отопление
Вентилация
Охлаждане
Битово горещо водоснабдяване
Осветление
Разни уреди, влияещи на баланса
Разни уреди, невлияещи на баланса

Добавяне на точки III - V
Съставяне на Декларация за липса на 
обстоятелства по чл.23 ал.4 от ЗЕЕ -  
Приложение 5 от Наредба № 16-1594 от 
13.11.2013г.
Съставяне на Протокол по чл. 19 от Наредба № 
16-1594 -  Приложение 4
Окомплектованс и разпечатване
Окомплектоване на финалната версия

Генериране на .pdf файлове за Възложителя + CD

Разпечатване
Окомплектоване
Съгласуване
Предаване и подписване на приемо-предавателния 
протокол

: л :ДЕЙНОСТ 3: ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ 5 - ЯН
Част Архитектура
Описание на състоянието ' !j  И
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ОПИСАНИЕ Д Н И

общо
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

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 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

1

.

Установяване на основните размери на напречните 
сечения на главните конструктивни елементи от 
сградата и сравняване с тези от проекта по част 
Конструкции

'

Ш . W  Ш  
■

Установяване на якостните и деформационните 
свойства на вложените в конструкциите материали 
в главните елементи на конструкцията

" ■- ' ■■
• •

Установяване на дефекти и повреди в 
конструкцията. При наличие на такива се 
извършва инструментално обследване и 
документиране на наличните дефекти
Конструктивна оценка на сградата

Обобщени резултати 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
Необходими мерки за поддържане на безопасната 
експлоатация на строежа и график за изпълнение 
на неотложните мерки

Щ  |'Л ■ 7  : ■

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

■
1, ' V " ‘

Ш  ' -7
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ОПИСАНИЕ дни
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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 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

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 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

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 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 реконструкция на 
строежа

Срокове за извършване на основни ремонти по 
отделните конструкции и елементи на строежа
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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 ПБ
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

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

Съставяне па паспорта

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 или 
актуализирали техническия паспорт
Част Б -  Мерки за поддържане на строежа и 
срокове за извършване на ремонти
Резултати от извършени обследвания
Р1еобходими 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
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 -  
Многофамилнн 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"

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - общо 14 календарни дни

ОПИСАНИЕ ДНП
общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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 поддържаме на 
съоръженията с повишена опасност
Окомплектоване и разпечатване
Окомплектоване на финалната версия

Генериране на .pdf файлове за Възложителя + CD

Разпечатване
Окомплектоване
Съгласуване с КТК
Предаване и подписване на приемо-предавателеи 
протокол

06.11.2018Г. ................................................ ...........-
(подпис и печат)

Антоанета Дамаскннова 
Управител на "ГЕОДЕТ" ЕООД
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ОБЩИНА СМОЛЯН
MUNICIPALITY OF SMOLYAN 

бул. „България” № 12, 4700 Смолян, България 
Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 
e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg

Образец № 1

ДО:
КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ОТ:
«ГЕОДЕТ» ЕООД

/наименование на участника/

ЕИКУБУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава 123523879 ,

представляван от АНТОАНЕТА Т ДАМАСКИНОВА ,
/трите имена/

в качеството й на УПРАВИТЕЛ ,
/длъжност или друго качество/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

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 ЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА 
ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА

ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“,
в частта по

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“]

O']
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO soot

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO l/.ooi

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO/ICC 27001

mailto:obshtina_smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

1. За изпълнение предмета на поръчката в съответствие е условията на процедурата 
нашето ценово предложение е в размер на:

30 985,73 лева /словом тридесет хиляди деветстотин осемдесет и пет лева и 73 стотинки / без
ДДС,

която сума е формирана на база на следните цени по многофамилни жилищни сгради за 
изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката1:

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“:

№ Видове дейности Цена без ДДС

1.

Извършване на архитектурни заснемания;
Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и 

предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с 
нормативните изисквания за енергийна ефективност; 

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.

30 985,73 лева

а) Многофамилна жилищна сграда на адрес: 
гр. Смолян, ул. Константин Иречек № 6, блок 2 3 139,65 лева

б) Многофамилна жилищна сграда на адрес: 
гр. Смолян, ул. Карлък № 5 4 073,78 лева

в) Многофамилна жилищна сграда на адрес: 
гр. Смолян, ул. Д-р Петър Берон № 10, блок „Орфей-3” 16 725,00 лева

г) Многофамилна жилищна сграда на адрес: 
гр. Смолян, ул. Д-р Петър Берон № 12, блок „Орфей 2“ 7 047,30 лева

2. При условие че бъдем избрани за изпълнител на настоящата обществена поръчка 
посочваме следната банкова сметка, по която да бъдат извършвани всички плащания по 
договора за изпълнение на обществената поръчка:

Наименование на обслужващата банка
IBAN

BIC код на банката

1 Оставя се приложимото в зависимост от обособената позиция, по която участникът 
подава офертата________________________________________________________________
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CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
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3. При условие че бъдем избрани за изпълнител на настоящата обществена поръчка, 
ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора 
съгласно обявените условия. До подписване на договора за изпълнение настоящата оферта ще 
представлява споразумение между нас и възложителя.

4. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, 
до изтичане на срока на договора.

[06.11.2018г.]

ПОДПИС
ПЕЧАТ

[Антоанета Дамаскинова]
[Управител на „ГЕОДЕТ“ ЕООД]
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