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Проектно предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Смолян“, 

Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, по 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд 

за регионално развитие. 
 

 

Изх. № ДЛ009112 от 30.09.2019 г. 

 

ДО 

……………………………….. 

……………………………….. 

 

ОТНОСНО:  Предоставяне на разяснения по условията на обществена поръчка за 

строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, 

с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ 

НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“ чието изпълнение е разделено на 7 /седем/ 

обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на инженеринг 

(проектиране, авторски надзор и строителство) на въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, ул. д-р Петър Берон № 10, блок „Орфей 3“, входове „А” и „Б”; Обособена 

позиция № 2: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и 

строителство) на въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на 

многофамилна жилищна сграда с административен адрес:  гр. Смолян, бул. България № 

41, жилищен блок 22; Обособена позиция № 3: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, 

авторски надзор и строителство) на въвеждане на мерки за енергийна ефективност и 

обновяване на многофамилна жилищна сграда с административен адрес:  гр. Смолян, бул. 

България № 27, жилищен блок  „ДАП“; Обособена позиция № 4: „Изпълнение на 

инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес:  гр. Смолян, ул. Димитър Благоев № 8, входове „А“, „Б“ и „В“; 

Обособена позиция № 5: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и 

строителство) на въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на 

многофамилна жилищна сграда с административен адрес:  гр. Смолян, ул. Острица № 24, 

блок  „Строител 3“; Обособена позиция № 6: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, 

авторски надзор и строителство) на въвеждане на мерки за енергийна ефективност и 

обновяване на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, жк 

Нов център, ул. Дичо Петров № 14, блок 50; Обособена позиция № 7: „Изпълнение на 

инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, ул. Г. С. Раковски № 31, Военен блок  № 2, която 

обществена поръчка е открита с Решение на кмета на Община Смолян № 15 от 19.09.2019 

г., вписано заедно с одобреното с него обявление в  Регистъра на Обществени поръчки при 

Агенцията по обществени поръчки под уникален индентификационен номер 00092-2019-

0010  и публикувано заедно с одобрените с него обявление за общетвена поръчка и 

документацията на интернет сайта на възложителя - 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2828   

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2828
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА  

 

По повод постъпили искания с вх. № № ДЛ009112/26.09.2019 г. и 

ДЛ009244/30.09.2019 г. за разяснения по условията на обществена поръчка с горепосочения 

предмет, в качеството ми на възложител на основание чл.180 от ЗОП давам следните 

отговори на зададени от заинтересовано лице въпроси, както следва:  

 

Въпрос № 1:  
Обособена позиция № 1: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и 

строителство) на въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на 

многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, ул. д-р Петър Берон 

№ 10, блок „Орфей 3“, входове „А” и „Б”: 

В Раздел IV от Техническата спецификация за ОП 1 се посочва, че Изпълнителят следва да 

представи работен инвестиционен проект в обхват: части Архитектурна, Конструкции, 

Електро, Енергийна ефективност, Доклад за оценка на съответствието на част Енергийна 

ефективност, Пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО и Сметна документация. Част ВиК не се 

споменава. В същия раздел, по-горе, се посочва обаче, че обхватът на проектирането 

включва освен задължителните енергоспестяващи мерки и съпътстващите към тях, така и 

задължителните мерки, включени в Техническия паспорт на сградата. В Техническия 

паспорт на сградата по ОП 1 са посочени като задължителни освен конструктивните, 

енергоспестяващите и съпътстващите към енергоспестяващите, и следните мерки: 

По част ВиК инсталации: 

Задължителни мерки:  

Да се подмени хоризонталната и вертикалната водопроводна инсталация, която е от 

поцинковани тръби с полипропиленови и да се предвиди противокондензна изолация на 

тръбите за студена вода. Да се предвидят компенсатори и укрепители на водопроводните 

клонове съгласно техническите изисквания на фирмата производител на тръби. Да се 

предвиди изграждане на сухотръбна инсталация, отговаряща на чл.207 от Наредба № Iз - 

1971 за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар 

от 29.10.2009г. Цялостната реконструкция на водопроводната инсталация е необходимо да 

отговаря на изискванията на действащата Наредба №4 от 17.06.2005г. за проектиране, 

изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации. Да се 

подмени хоризонталната битово-фекална канализационна мрежа на всеки един от 

входовете на сградата, която е амортизирана, за да се предотвратят бъдещи проблеми от 

запушване и нефункциониране на системата. 

И по част „Електрически инсталации”: 

Задължителни мерки: 

Главно разпределително табло (ГРТ): 

ГРТ да се промени като принципна схема и окомплектовка със съответната апаратура 

според изискванията, включително и защита от пренапрежения. За съответствие с 

настоящите действащи норми е необходимо проектиране на изцяло нови захранващи линии 

до табла апартаментни - по радиални схеми, захранващи отделните потребители на 

електрическа енергия по TN-S схема. 

Питане:  

Моля да посочите дали изброените по-горе задължителни мерки от Техническия паспорт по 

част ВиК и Електроинсталации са предмет на настоящата поръчка и следва ли те да се 

включат за проектиране и строителство, още повече че във ВиК част предвидените за смяна 

вертикални водопроводни тръби преминават през самостоятелните обекти и като такива не 

са допустими съгласно изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-

2020 г.. Подмяната на изцяло нови захранващи линии от ГРТ до табла апартаменти също 

налага намеса в зоната на самостоятелните обекти и като такава не е допустима, съгласно 

изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.. 
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Моля да посочите дали и част ВиК следва да се разработва към работния инвестиционен 

проект, след като не е предвидена в обхвата на работния проект съгласно Техническата 

спецификация. 

 

 

Отговор на въпрос № 1:  

Допустимите дейности по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. са 

описани в техническите спецификации, в това число: Дейности по конструктивно 

възстановяване/усилване на сградата, които са предписани като задължителни за сградата в 

техническото обследване; Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са 

предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност, 

включително ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на 

сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части. При изпълнението 

на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. водещи са 

задължителните и съпътстващи мерки, записани в Доклада от енергийно обследване. В 

Доклада от енергийното обследване за посочената сграда не се предвиждат мерки по 

подмяна на хоризонталната и вертикална водопроводна инсталация и подмяна на главно 

разпределително табло (ГРТ). Техническият паспорт показва реалното състояние на 

сградата в момента на техническото обследване, като в него задължително се описва 

състоянието и се записват мерките за всички елементи и инсталации на сградата. 

Следователно в отговор на поставения въпрос мерките по части ВиК (по отношение на 

сградната водопроводна и канализационна инсталация) и Електрически инсталации (по 

отношение на главно разпределително табло /ГРТ/), не влизат в обхвата на проектирането и 

изпълнението и не са допустими съгласно изискванията на Оперативна програма „Региони 

в растеж” 2014-2020 г.. 

В т.1.1 от Раздел IV на Техническите спецификации в частта на обособена позиция № 1, 

Възложителят е регламентирал обхвата на проектирането и е посочил проектните части, 

които изпълнителят трябва да разработи и представи, както следва: Част АРХИТЕКТУРНА; 

Част КОНСТРУКТИВНА /КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ; Част ЕЛЕКТРО; Част 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ; Част ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 

ЧАСТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ на инвестиционния проект; Част ПОЖАРНА 

БЕЗОПАСНОСТ; Част ПБЗ; Част ПУСО (Част „План за управление на строителни 

отпадъци“); и Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

 

 

Въпрос № 2:  

Тъй като Срокът за изпълнение на СМР е предмет на оценка съгласно приложената 

Методика за оценяване на Предложението за изпълнение на поръчката, моля да потвърдите, 

че край на изпълнението на СМР е подписването на Констативен акт № 15 от Наредба № 

3/31.07.2007 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с който, 

съгласно цитираната Наредба чл. 7, ал.3, т.15 „…с този акт се извършва предаването на 

строежа и строителната документация от строителя на възложителя“.  

 

 

Отговор на въпрос № 2: 

За започване на строителството се съставя протокол (протокол за откриване на строителна 

площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № № 2 и 2а от 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството), като датата на съставянето му се счита за начало на строителството и от 

нея тече предвиденият срок за изпълнение на строителството. Приемането на извършеното 

строителство се извършва с констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (Акт обр. 15), с който акт се извършва предаването на строежа и строителната 

документация от строителя на възложителя.  
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В отговор на поставения въпрос срокът за изпълнение на строителството обхваща периода 

от съставянето на протокол за започване на строителството (протокол за откриване на 

строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения 

№ № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството) до подписването на констативен акт за установяване годността за 

приемане на строежа (Акт обр. 15), с който акт се извършва предаването на строежа и 

строителната документация от строителя на възложителя. 

 

 

* Налице са положени подпис и печат от възложителя, 

като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 

 

 

С уважение,                      

 

инж. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА,  

Временно изпълняваща длъжността кмет на община Смолян,  

избрана с Решение на Общински съвет – Смолян № 1249,  

взето с Протокол № 58 от 19.09.2019 г. 
 

 


