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ПРОТОКОЛ 
 

 

за отварянето, разглеждането, допускане, констатиране на липси и несъответствия с 

критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, оценка и класиране на 

офертите, подадени от участниците в производство по избор на изпълнител на обществена 

поръчка за УСЛУГА по реда на Глава VIII „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: 

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА 

ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДИ (ЖИЛИЩНИ И ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В 

ОБЛАСТТА НА СПОРТА) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“, изпълнението на 

която обществена поръчка е разделено на 2 /две/ обособени позиции /ОП/, както следва: 

Обособена позиция № 1 – „Изработване на технически инвестиционен проект за 

изграждане на социални жилища на територията на град Смолян“; и Обособена 

позиция № 2 – „Изработване на технически инвестиционен проект за изграждане на 

физкултурен салон на Природо-математическа гимназия „Васил Левски”, грaд 

Смолян“, което производство е открито с публична покана на възложителя с изх. № 1 от 

07.03.2016 г., публикувана на сайта на община Смолян на интернет адрес: 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1466 и на портала за обществените поръчки под 

уникален код ID 9050992. 

 

 

Днес 16.03.2016 г., в 08.30 часа в зала 343, находяща се на третия етаж в 

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

изпълнение на Заповед № ОП-8/16.03.2016 г. на Николай Мелемов - Кмет на Община 

Смолян, се събра комисия в състав: 

 

Председател: 

Симеон Велинов – ст. юрисконсулт в дирекция „ПНО” в община Смолян;  

Членове:  

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

2. арх. Иван Иванов – началник отдел „УТ“ в дирекция „УТиОС“ община Смолян; 

 

    Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 

101г от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, както следва: 

  

 1. Членовете на комисията представиха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, 

т. 2 – 4 от ЗОП, които са приложени към настоящия протокол. 

 

2. Комисията направи съобразно изготвения регистър за подадени оферти и 

получените оферти следните констатации: 

 

2.1. Регистрирани предложения – 3 /три/ бр., както следва: 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/
javascript:openURL('http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1200')
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№ 
Наименование  

и данни на участника 

 

Регистрационе

н номер на 

предложението 

 

Дата и час на 

получаване на 

предложението 

Обособена 

позиция, за 

която е 

подадена 

офертата 

1 

„УНИАРХ“ ЕООД 

гр. Смолян 4700, ул.„Полк. Дичо 

Петров“ №9 вх.Б ет.4 ап.20. 

Електронна поща: toni56@mail.bg. 

С адрес за кореспонденция: 

гр. Смолян 4700, бул.“България“ №84, 

тел.: 0888/ 580963 

ДЛ002156  
15.03.2016г.  

10:19ч. 
ОП 2 

2 

"ФРИБУЛ" ООД 

гр. Варна 9010, район р-н „Приморски“, 

ул. „Момина Сълза“ No 8, ет. 7, ап.105 

С адрес за кореспонденция: 

гр. Варна 9000, ул.“Цар Асен“ №11А, 

ет.2, тел: 052/ 604603, факс: 052/ 604609. 

Електронна поща: fribul@abv.bg, 

info@fribul.com.  

ДЛ002167 
15.03.2016г.  

13:35ч. 
ОП 2 

3 

"ДИАРХ - 21" ЕООД  

гр. Смолян 4700 

ул. „Миньорска“ №3, тел:0887/315299.    

Електронна поща: diarch21@abv.bg 

ДЛ002170 
15.03.2016г.  

13:50ч. 
ОП 1 

 

2.2. Подадените предложения са постъпили в срока, определен в публичната покана. 

2.3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

 

3. При отварянето на офертите присъстваха следните лица: Димитър Величков Димов 

– управител на "ДИАРХ - 21" ЕООД, като представители на останалите участници, 

средствата за масово осведомяване и на други лица не присъстваха. 

 

4. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в 

предложенията на участниците. Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване в 

деловодството на общината, при което обяви ценовите предложения и предложи на 

присъстващия представител на участника "ДИАРХ - 21" ЕООД да подпише техническите и 

ценовите предложения на останалите участници, което право не беше използвано. Членовете на 

комисията положиха подписите си върху техническите и ценовите предложения, след което 

комисията продължи работата си в закрито заседание. 

 

5. НАЛИЧИЕТО И РЕДОВНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ 

УЧАСТНИЦИТЕ ДОКУМЕНТИ, КАКТО И ЛИПСВАЩИТЕ ДОКУМЕНТИ ИЛИ 

КОНСТАТИРАНИТЕ НЕРЕДОВНОСТИ СА, КАКТО СЛЕДВА: 

 

 

5.1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“; 

 

 

 

mailto:toni56@mail.bg
mailto:fribul@abv.bg
mailto:info@fribul.com
mailto:diarch21@abv.bg
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5.1.1. 

 

 

"ДИАРХ - 21" ЕООД 

ДОПУСТИМОСТ: 

В документите на участника не са налице липси и несъответствия с изискванията за подбор 

или с други изисквания и критерии на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор 

съгласно т.6 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, представляваща 

Приложение № 3 към публичната покана, и същите са редовни. 

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, 

представляваща Приложение № 3 към публичната покана. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя. 

ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

1. 

 

Цена за изпълнение на 

поръчката 

 

32 500.00 лева /словом тридесет и две хиляди 

и петстотин лева/ без ДДС.  

 

 

2. 

 

Срок за изработване на 

инвестиционния проект 

 

50 /словом петдесет/ календарни дни, считани 

от датата на подписване на договора за 

изпълнение. 

 

Съдържанието на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, 

изготвено съгласно образец № 2 и Концепция за изпълнение на поръчката, от офертата на 

участника "ДИАРХ - 21" ЕООД е, както следва: 

 

 Техническо предложение, изготвено по образец № 2. 

Концепция за изпълнение на поръчката със следното съдържание: 

 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

ПРОЕКТИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН 

I. Организация и методология за изпълнение на поръчката 

Екипът, предлагащ настоящото предложение е твърдо убеден, че крайния резултат на 

проекта може да се постигне чрез добро структуриране на екипа за изпълнение на поръчката, 

съобразно дейностите включени в нейният обхват. 

Включването на експерти с дългогодишен опит и добро познаване на действащата 

нормативна уредба е гаранция за изпълнение на услугата качествено и в договорирания срок. 

Спазването на принципите, изискванията и условията, заложени от Възложителя е 

необходимо условие за качествено изпълнение на възложената работа. 

Добрата вътрешна организация е много важна предпоставка за успешно изпълнение и 

приключване на обществената поръчка. Екипът ще организира работата по начин, който да 

позволява изпълнение на задачите синхронизирано и в последователност, гарантиращ 

постигането на целите при максимално оптимизиране на времевия график и ефикасно 

изразходване на средствата. Ангажирането на повече експерти предполага по-сложна, но и 

по-стегната организация на работата. Това се постига чрез адекватна организационна 

структура. 

За успешно изпълнение на обществената поръчка, постигане на поставените цели и 



                                       

4 

очакваните резултати, екипа на "ДИАРХ-21" ще извърши поставената задача в следната 

последователност като извърши и съответните дейности: 

ДЕЙНОСТ 1: Управление на изпълнението на договора. 

ДЕЙНОСТ 2: Запознаване със заданието за проектиране, изготвяне на тахиметрична 

снимка и посещение на мястото, където ще се реализира обекта. 

ДЕЙНОСТ 3 : Изготвяне на идеен проект. 

ДЕЙНОСТ 4: Изготвяне на технически проект. 

ДЕЙНОСТ 5: Окомплектоване, съгласуване и предаване на окончателния технически 

проект. 

Организация за изпълнение на услугата 

Представяме подробна обосновка и описание на дейностите и задачите, които трябва 

да се изпълнят от Екипа проектанти. 

ДЕЙНОСТ 1.Управление на изпълнението на договора Задача 1. Мобилизация 

Началната фаза от изпълнението на поръчката е много важна, тъй като задава рамката 

на целия проект и създава предпоставките за безпроблемно изпълнение на дейностите в 

съответствие с приетия график и в рамките на определения бюджет. По същество целта е: 

• да се изясни същността, последователността и детайлите на задачата за постигане на 

общо разбиране за целите, очакваните резултати на обществената поръчка и отговорностите 

на всеки участник в инвестиционното проектиране. Постигане на общо разбиране за 

времевия график за изпълнение и вътрешна организация на екипа за изпълнение на 

обществената поръчка. 

Тази задача ще се изпълнява по време на целия договор, и в началото ще постави 

стабилна основа за изпълнение на проекта. 

ДЕЙНОСТ 2: Запознаване със заданието за проектиране, изготвяне на 

тахиметрична снимка и посещение на мястото, където ще се реализира обекта. 

Задача 1. Проучване на заданието 

Доброто проучване на заданието за проектиране е ключов фактор за обективна оценка 

на съществуващата ситуация и гаранция за изпълнението на възложената задача. 

Също така ще се проучат одобрените подробни устройствени планове в близост до 

обекта. 

Задача 2. Изготвяне на тахиметрична снимка 

Ще бъде изготвена подробна тахиметрична снимка на територията на която ще се 

проектира обекта, както и на прилежащите територии около УПИ-то за изграждане на 

социалните жилища, която ще послужи като основа за проектирането. 

На тахиметричната снимка ще бъдат нанесени всички имотни и регулационни 

граници, съгласно действащите кадастрални карти и подробни устройствени планове. 

Задача 3. Посещение на място от Екипа 

За по-ефективното изпълнение на проекта, Екипът ще извърши на място оглед на 

терена за получаване на директна информация от мястото, определено за строителство на 

социални жилища. Ще се анализират възможностите по отношение на същестуващата 

инфраструктура на място, съществуващата водопроводна и канализационна мрежа, 

същестуващи ел. мрежи, за да могат да се направят и предварителни разговори с ВиК и Ел. 

операторите, тъй като към този момент няма предварителни договори с експлоатационните 

дружества. На място ще бъдат определени подходите, необходимото паркиране, мястото на 

застрояване, зоните с кътове за отдих, детска площадка и др. 

ДЕЙНОСТ 3: Изработване на идеен проект 

ЗАДАЧА 1. Изготвяне на идеен архитектурен проект 

На базата на всички проучвания до момента ще бъде изготвен идеен архитектурен 

проект, които ще бъде обсъден с проектанта по част "Конструкции" по отношение на 

идейната схема за обемно- пространствено и комуникационно решение и ще послужи за 

основа за по-нататъшното проектиране на сградата по всички части. 

ЗАДАЧА 2. Обсъждане на идейния проект с всички експерти в екипа. 

Ще се направи обсъждане на идейния проект с всички проектанти. Ще се 
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конкретизират всички изисквания по отношение на проектирането на всяка специалност. 

ЗАДАЧА 3. Проектиране по всички части 

Проектантите ще работят във взаимна обвързаност за уточняване на трасетата на 

ел.мрежите, ВиК мрежите, ОВК инсталациите за избягване пресичането на връзките, 

конкретизиране на отворите в конструкцията за преминаване на инсталациите и за най-

рационално разполагане на всички мрежи и инсталации, необходими за безупречното 

функциониране на социалните жилища. 

ДЕЙНОСТ 4: Изготвяне на технически проект 

ЗАДАЧА 1. Окончателно съгласуване по всички части в екипа 

Ще бъде направена среща за окончателно съгласуване на техническият проект по 

всички части и премахване на всички неточности, ако има такива. 

ЗАДАЧА 2. Изготвяне на окончателен технически проект 

На базата на последните съгласувания и отстраняване на евентуални неточности 

между проектантите ще бъде изготвен окончателния технически проект. 

ЗАДАЧА 3. Изготвяне на количествени сметки 

След като е изготвен окончателния технически проект по всички части ще бъдат 

направени количествени сметки на използваните материали. 

ЗАДАЧА 4: Изготвяне на проект за управление на строителни отпадъци 

След като бъдат изготвени количествените сметки ще бъде направен и плана за 

управление на строителни отпадъци. 

ЗАДАЧА 5: Изготвяне на стойностни сметки 

На базата на изготвените количества на материалите ще се направи остойностяване. 

ДЕЙНОСТ 5: Окомплектоване, съгласуване и предаване на окончателния 

технически проект. 

ЗАДАЧА 1: Окомплектоване на окончателния технически проект 

ЗАДАЧА 2: Съгласуване на проектната документация от водещия проектант 

ЗАДАЧА 3: Предаване на окончателния технически проект на Възложителя с 

приемо-предавателен протокол 

Окончателния проект ще съдържа следните части във фаза Технически проект: 

• Част "Архитектурна" 

• Част "Конструктивна с ТК" и Подпорна стена към главна улица 

• Част "ВиК" 

• Част"Ел" 

• Част "Вертикална планировка" 

• Част "Трасировъчен план" 

• Част "Отопление и вентилация" 

• Част "Соларни панели за топла вода" 

• Част "Енергийна ефективност" 

• Част "Доклад за енергийна ефективност" 

• Част "Проект за управление на строителните отпадъци" 

• Част "Пожарна безопасност със схеми за евакуация" 

• Част "План за безопасност и здраве" 

• Част "Сметна документация" - количествено-стойностни сметки 

Инвестиционният проект ще бъде изготвен съгласно чл. 139, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ. При 

проектирането ще бъдат спазени изскванията на чл, 169, ал. 1, т. 1-7 от ЗУТ. 

Участниците в проектирането ще се съобразят с всички действащи законови и 

подзаконови нормативни актове, регламентиращи проектирането и строителството на 

подобен вид обекти. 

Всички проекти ще бъдат в необходимия обем и пълнота съгласно Наредба № 4 за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ще бъдат подписани и подпечатани от 

съответните проектанти и съгласувани от Водещия проектант. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ОПИСАНИЕ НА ЦЯЛОСТНИЯ ПРОЦЕС ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ ПО ВСЯКА ПРОЕКТНА ЧАСТ: 

• Част "Архитектурна” 

Дейност 1, Задача 1: 

Етапът на проектиране ще стартира от датата на подписване на договора. Ще се 

изясни същността последователността и детайлите на задачата за постигане на общо 

разбиране за целите, очакваните резултати на обществената поръчка и отговорностите на 

всеки участник в инвестиционното проектиране. Постигане на общо разбиране за времевия 

график за изпълнение и вътрешна организация на екипа за изпълнение на обществената 

поръчка. 

Всеки експерт има за задача точно, ясно и задълбочено да обхване проблемите в 

своята област и направление. Той носи определена отговорност по отношение на 

съответните задачи и в зависимост от своята професионална насоченост. Цялостната 

отговорност по изработването и съгласуването на проекта носи ръководителя на Екипа, а 

именно водещия проектант. 

Тази задача ще се изпълнява по време на целия договор, и в началото ще постави 

стабилна основа за изпълнение на проекта. 

Дейност 2, Задача 1: 

На този етап ще се осъществи подробно и задълбочено проучване на техническото 

задание, което е предпоставка за качественото изпълнение на възложената задача. 

Дейност 2, Задача 3: 

Екипът ще извърши оглед на мястото, определено за изграждане на социални 

жилища. Ще се направи анализ на съществуващия терен, подпорна стена откъм ул. 

"Евридика", водопроводна и канализационна мрежа, съществуващи ел.мрежи и др. На място 

ще се определят подходите към сградата, местата за паркиране, зоните за отдих и рекреация, 

детска площадка и др.  

Дейност 3, Задача 1: 

От всички направени проучвания до момента ще се изготви идеен архитектурен 

проект, максимално съобразен с изискванията на техническото задание за проектиране на 

Възложителя, а именно: проектиране на 35бр. - жилища за един, двама, трима и четирима 

човека, както и на кота прилежащ терен ще се обособят Збр. жилища за хора в 

неравностойно положение с придружител. 

Дейност 3, Задача 2: 

Ще се направи обсъждане на идейния проект с Екипа проектанти, където ще се 

конкретизират изискванията към всички специалности. 

Дейност 3, Задача 3: 

По време на изпълнение на тази задача, всички проектанти ще работят във взаимна 

обвързаност и съгласуваност под ръководството на водещия проектант. 

Дейност 4, Задача 1: 

Ще бъде направена среща с целия Екип за окончателно съгласуване на техническия 

проект. 

Дейност 4, Задача 2: 

При изготвянето на техническия проект по част "Архитектурна" ще бъдат спазени 

следните нормативни документи: 

•  Наредба № 4 от 21 май 2001 г. За обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти 

• Закона за устройство на територията 

• Наредба № 4 от 1 юли 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за хората с увреждания 

• И всички други нормативни документи, касаещи проектирането на този вид 

сгради. 
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Основната цел на архитектурното решение е постигане на модерен изчистен силует, 

който ще се впише в ансамбъла на околните сгради и пространства без да се натрапва и 

доминира. Така ще се оформи една сграда със запомнящ се стил, безпроблемно стъпила и 

сраснала се с околния терен. 

Обемно-пространственото и функционално решение ще се съобрази със създаването 

на оптимални условия за живот на обитателите. 

При оформяне образа на сградата ще се използват съвременни материали. В цветово 

отношение ще се използват цветове, мазилки и облицовки, които са в хармония с природата 

и околните сгради. 

Използвани материали: 

Всички стени й тавани ще бъдат обработени с латекс. Стените в санитарните възли ще 

се обработят с фаянс до тавана, подът - с теракот, а тавана - с латекс. Всички подове в 

сервизните помещения, стълбищни рамена, площадки, коридори и др., антретата, терасите и 

част от кухните ще се изпълнят с гранитогрес, а в спалните - от ламиниран паркет. Дограмата 

по фасадите ще се предвиди от PVC в кафяв цвят с термомост и стъклопакет. По фасадите 

ще се положи топлоизолация с необходимата дебелина. 

Ще се използват съвременни технологични решения, енергоефективни инсталации, 

системи и материали за осигуряване качество на строителството и ниски експлоатационни 

разходи. 

Дейност 4, Задача 3: 

Към част "Архитектурна" ще бъдат изготвени количествени сметки. 

Дейност 5, Задача 1: 

В тази задача ще се извърши окомплектоване на проектите по всички части. 

Дейност 5, Задача 2: 

На този етап водещия проектант ще съгласува всички окончателни технически 

проекти по всички специалности. 

Дейност 5, Задача 3: 

Предаване на окончателния технически проект на Възложителя.  

• Част "Конструктивна с ТК" и Подпорна стена към главна улица 

Дейност 1, Задача 1: 

Ще се изясни същността и рамката на задачата, последователността и детайлите за 

реализирането й. 

Дейност 2, Задача 1: 

Проучване на заданието за проектиране и последващите от това особености, касаещи 

част "Конструкции”. 

Дейност 2, Задача 3: 

При посещението на място ще се характеризира терена, наличието на съществуващо 

строителство, неговото съхранение или премахване. Също така ще се определи контакта на 

площадката със съществуващата улична мрежа, отстояния от нея и необходимост от 

евентуално укрепване, както и инженерно- геоложки и хидрогеоложки характер на терена ( 

вид на строителните почви, наличието на подпочвени води, свлачищни и срутищни явления, 

опасности от геоложки характер). 

Дейност 3, Задача 1: 

Ще се направи среща с водещия проектант по част „Архитектурна“ за обсъждане на 

идейната схема за обемно пространствено и комуникационно решение на задачата, както и 

обсъждане и уточняване на конструктивни междуосия, тип на фундиране, начин за 

укрепване на улицата и избор на материали и технология за изпълнение на сградата и 

укрепването - посочване 2 варианта на решения. 

Дейност 3, Задача 2: 

Ще се направи среща с водещия проектант и проектантите от останалите части за 

обсъждане на идейния проект. Отбелязване на „тесните места“ и конфликтни точки, касаещи 

част „Конструкции“. 

Дейност 3, Задача 3: 
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При тази задача ще се определи: 

- основната мрежа конструктивни оси; 

- местоположение на вертикалните носещи конструкции (ВНК) 

- колони и шайби; 

- типа на междуетажните конструкции (основи, плочи и греди), 

както избор на напречните им сечения (идейни кофражни планове на всички нива и 

покрив); 

- контура на подпорната стена, както и отстоянието и евентуалната връзка с 

конструкцията на сградата; 

- вариант за изпълнение на подпорната стена - конструктивно и технологично 

решение; 

- отворите в междуетажните конструкции с останалите части, както и 

необходимостта от предвиждането на специални конструкции за инсталациите в сградата. 

Дейност 4, Задача 1: 

Съгласуване с всички части на окончателен кофражен план и идейни основи, с 

местоположение на вертикалните носещи конструкции (ВИК). 

Дейност 4, Задача 2: 

При тази задача ще се извърши: 

- изготвяне на изчислителен модел за статичен и динамичен анализ на 

конструкцията; 

- анализ на резултатите от статико-динамичния анализ и корекция на решението; 

- корекция на изчислителния модел и преизчисление; 

- изпълнение графичната част на проекта по част „Конструкции“ (кофражни и 

армировъчни планове по нива, основи и покривна конструкция); 

- изпълнение на текстовата част на проекта - обяснителна записка и други 

текстови документи; 

- окончателно съгласуване на графичната част по част „Конструкции“ с 

останалите части, при необходимост това да стане с подпис върху оригинала. 

Дейност 4, Задача 3: 

Ще се изготвят количествени сметки въз основа на 

окончателния проект по част "Конструкции". 

Дейност 4, Задача 5: 

Ще се изготвят стойностни сметки въз основа на 

количествената сметка по част "Конструкции". 

Дейност 5 

Разпечатване, окомплектоване и предаване на проекта по част "Конструкции" на 

водещия проектант. 

Част "Водоснабдяване и канализация" 

Дейност 2, Задача 1 

След запознаване с техническото задание за проектиране по част ВиК ще се включи 

проектиране на следните инсталации: 

1. Външни ВиК инсталации 

2. Сградни ВиК инсталации 

3. Отводняване на площадката . 

Дейност 2, Задача 3 

При посещение на място ще се установят съществуващата водопроводна и 

канализационна мрежа. 

Дейност 3, Задача 2 

Ще обсъдим с екипа проектанти идейната фаза на част „Архитектурна“ и ще се 

конкретизират изискванията по част ВиК. 

Дейност 3, Задача 3 

Проектирането ще се извърши съгласувано с останалите части на проекта, като ще се 

работи във взаимна обвързаност. 
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Дейност 4, Задача 1 

Ще се съгласува част ”ВиК” с останалите части  

Дейност 4, Задача 2 

Изготвяне на технически проект по част ”ВиК” - проектирането ще се извърши 

съгласно следните нормативни документи: 

- Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

сградни водопроводни и канализационни инсталации. 

-Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация 

на канализационни системи. 

- Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително - технически правила и 

норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

Външното сградно водопроводно отклонение се предвижда от РЕ - тръби с външна 

водомерна шахта и общ водомер, при необходимост ще се предвиди и противопожарен 

хидрант. Външното сградно канализационно отклонение се предвижда от PVC тръби, като 

отпадните води в едно с дъждовните води от площадката на обекта ще се заустят в 

селищната канализация на гр. Смолян.  

Сградната водопроводна инсталация ще се проектира съгласно водоснабдителните 

норми за питейно - битови нужди в обществени сгради, като инсталация с долно 

разпределение и централно снабдяване с топла вода. 

При обем на сградата над 5000куб.м. ще се предвиди и противопожарна инсталация, 

която ще се проектира като сключена с инсталацията за питейно - битови нужди. Сградната 

водопроводна инсталация ще се проектира от полипропиленови тръби с топлинна изолация 

от изолиращи тръби от твърд полиетилен. 

Вертикалните водопроводни клонове се предвиждат в инсталационни шахти с тръби 

за топла, студена и циркулационна вода, а етажните разпределителни участъци вкопани в 

стената. 

Снабдяването с топла вода е посредством централен бойлер за топла вода и 

едновременно с това към апартаментите ще се проектират и локални бойлери със 

серпентини. 

Ще се предвидят апартаментни водомери за топла и студена вода, за отчитане на 

водопотреблението по апартаменти. Сградната канализационна инсталация ще се проектира 

съгласно норми за проектиране на канализационни инсталации в сгради, като се предвижда 

сградна гравитационна канализационна инсталация. 

Сградната канализационна инсталация ще се проектира от PVC тръби - ф 110 за 

вертикалните канализационни клонове и ф 50 за етажни отводнителни отклонки. 

Вертикалните канализационни клонове ще се проектират в инсталационни шахти, 

хоризонталната канализация ще се проектира от положени в земята тръби. 

За правилното функциониране на канализационната инсталация се осигурява 

подходяща вентилация. 

На подходящите места по инсталацията ще се проектират ревизионни отвори. 

Отвеждането на дъждовните води от покрива ще се проектира с външни водосточни 

тръби - разделно, които не се заустват в хоризонталната канализация и заустени в 

площадковата смесена канализационна система. 

В проекта се предвиждат: 

1. Хоризонтални разрези през подземен (полуподземен) етаж на обекта отделно за 

водоснабдяването и канализацията с означения на хоризонталните водопроводни и 

канализационни клонове, санитарните прибори, апаратури, спирателни и противопожарни 

кранове, и др. с данни за: 

а) номерацията на клоновете; 

б) оразмерителните водни количества за главните водопроводни клонове; 

в) диаметри, дължини и наклони; 

г) котировка на връзките спрямо приетото относително ниво ±0.00 за сградата. 

2. Хоризонтални разрези през етажите на обекта (подобектите) отделно за 
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водопроводната и канализационната инсталация с означения на оразмерителните данни, 

местата на хоризонталните и вертикалните клонове, санитарните прибори, арматури и др., 

като за планировъчно еднаквите етажи се разработва само един план. 

3. Вертикални разрези на сградата през местата на 

санитарните възли с нанесени относителни и абсолютни коти в характерните 

участъци на водопроводните и 

канализационните инсталации. 

4. Аксонометрични схеми на водопроводните и 

канализационни инсталации. 

5. Детайли на нестандартни елементи от инсталацията и на местата, в които те се 

пресичат с други инсталации. 

6.Обяснителната записка ще дава описание на предвидените в проекта решения. 

Дейност 4, Задача 3 

Към проекта ще бъдат изготвени и количествени сметки към част ”ВиК“. 

Дейност 5 

Разпечатване, окомплектоване и предаване на проекта по част "ВиК" на водещия 

проектант. 

• Част "Електроснабдяване" 

Дейност 2, Задача 1 

Задълбочено проучване и запознаване с техническото задание за проектиране.  

Дейност 2, Задача 3 

С екипа ще се извърши посещение на място и ще се установят разположението и 

конфигурацията на съществуващата електроразпределителна мрежа. 

Дейност 3, Задача 2 

Ще се обсъди с екипа проектанти идейната фаза на част „Архитектурна“ и ще се 

конкретизират изискванията по част ’ ”Ел.”. ‘ 

Дейност 3, Задача 3 

Проектирането ще се извърши съгласувано с останалите проектанти и ще се работи 

във взаимна обвързаност. 

Дейност 4, Задача 1 

Ще се съгласува част ”Ел.” с останалите проектанти. 

Дейност 4, Задача 2 

Проектирането на техническият проект ще се извърши съгласно следните нормативни 

документи: 

■ Наредба No 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и 

електропроводните линии 

■ Наредба № 8 от 28 декември 2004г. За мълниезащитата на сгради, външни 

съоръжения и открити пространства 

■ Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително - технически правила и 

норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

Връзката към електроразпределителната мрежа до електроизмервателните 

съоръжения за сградата ще се изпълнят, от електроразпределителното предприятие, съгласно 

Договорите и условията за присъединяване на обекта. 

Връзката от електроизмервателните съоръжения до сградата ще се изпълнят, съгласно 

Договорите и условията за присъединяване на обекта. 

Сградната ел. инсталация ще се проектира по радиална схема на разпределение и 

захранване на консуматорите, като всяко жилище ще има самостоятелен електромер. 

Сградната ел. инсталация ще се проектира от скрити проводници и кабели под 

мазилката и окачените тавани ( ако има такива ). Вертикалните електопроводни клонове - 

щрангове се предвиждат в инсталационни тръби вкопани в стената с ревизионни отвори. 

За всички самостоятелни жилища, както и за общите части ще се предвидят 

самостоятелни електромери, за отчитане на ел. потреблението. 

Площадковите инсталации се предивждат за да се осигури районно осветление около 
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сградата и прилежащите пространства, като се изгради подземно окабеляване и районно- 

охранително осветление. 

За охранителни цели се предвижда инсталирането на охранителни камери, 

разположени по начин осигуряващ наблюдението на територията около обекта. 

Ще се предвидят: 

1. Еднолинейни схеми на Главно Разпределително табло и етажни 

разпределителни табла с данни за: 

а) номерацията на изводите; 

б) технически данни на защитна и комутационна апаратура; 

в) данни за кабелите и проводниците; 

г) ел. мощност на изводите; 

д) схема на заземяване. 

2. Ситуационнен план и разпределение за етажите на обекта (подобектите) за 

електриеската инсталация с означения на оразмерителните данни, местата на консуматорите 

и табалата, вертикалните щрангове и др. 

3. Светлотехнически изчисления за различните помещения за постоянно 

обитаване. 

4. Детайли на нестандартни елементи от инсталацията и на местата, в които те се 

пресичат с други инсталации. Обяснителната записка ще дава описание на предвидените в 

проекта решения. 

Дейност 4, Задача 3 

Към проекта ще бъдат изработени и количествени сметки. 

Дейност 4, Задача 5 

Ще се изготви и стойностна сметка към част „Ел.“. 

Дейност 5 

Окомплектоване и предаване на готовия технически проект с текстови и графични 

материали на водещия проектант за съгласуване. 

Част "Тахиметрична снимка и Вертикална планировка" 

Дейност 2, Задача 1 

Ще се извърши задълбочено и подробно проучване на техническото задание за 

проектиране с цел по-ефективно изпълнение на задачата. 

Дейност 2, Задача 2 

Тахиметричната снимка ще бъде изработена в мащаб 1:200 и на нея ще бъдат заснети 

всички характерни подробности на терена, съществуващи сгради, пътища, подпорни стени и 

др. За изработването на тахиметричната снимка ще се развие полигонов ход от 

съществуващите най-близки полигонови точки от работната геодезическа основа на 

кадастралната карта на гр. Смолян. В близост до обекта ще бадат стабилизирани необходим 

брой нивелачни репери, които ще служат за обслужването на строителните дейности по 

време на строителството на обекта. От тези репери ще се извърши и трасирането /отлагането/ 

на обекта на терена. Котите на реперите ще бъдат определени чрез геометрична нивелация в 

Балтийска височинна система,а координатите (х,у) чрез полярен метод в Координатна 

система БГС2005г. Обработката на тахиметричната снимка ще се извърши на лицензирана 

геодезическа програма и подробните точки ще бъдат определени в Балтийска височинна 

система и Координатна система БГС2005г. 

Дейност 2, Задача 3 

На този етап ще се направи посещение и оглед на терена, където ще се анализира 

съществуващата ситуация и налични ресурси с всички проектанти. 

Дейност 3, Задача 2 

Ще се направи обсъждане с всички проектанти на идейния проект по част 

„Архитектурна“ 

Дейност 3, Задача 3 

Проектът за „Вертикална планировка“ представлява необходимото изменение на 

релефа с цел да бъде приспособен към изискванията на строителството, водоотвеждането и 
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транспорта с най-икономично и разумно извършване на земните работи. 

Проекта показва местоположението на сградата върху прилежащия терен и залага 

така наречената кота ±0.00 и нивата на площадките, а също така решава отводняването на 

дъждовните води. 

Проекта за вертикално планиране се изработва въз основа на: 

• изготвената тахиметрична снимка в М 1:200 и стабилизираните нивелачни 

репери. 

• архитектурния и конструктивния проект на сградата.  

Проектните височини (коти) и проектни наклони се отразяват на плана с червен цвят, 

а теренните коти с черен цвят. 

Дейност 4, Задача 1 

Ще се направи среща с целия проектантски екип за окончателно съгласуване на 

проекта по всички части. 

Дейност 4, Задача 2 

Ще се изготви окончателнен проект с необходимите графички и текстови материали. 

Дейност 4, Задача 3 

Към проекта ще се изготви подробна количествена сметка.  

Дейност 4, Задача 5 

Изготвяне на стойностна сметка за обекта. 

Дейност 5 

Окомплекговане и предаване на готовия проект по част „Вертикална планировка“ на 

водещия проектант за съгласуване. 

• Част "Трасировъчен план" 

Дейност 4, Задача 2 

Заедно с проекта за вертикално планиране се изработва и трасировъчен план, който 

дефинира плановото местоположение на сградите и съоръженията. 

В трасировъчния план на обекта е дадено геометричното решение на проекта в 

ситуационно отношение и връзката му със съществуващите сгради и съоръжения на терена. 

Трасировъчния план включва: 

координатен регистър на точките от трасировъчната 

мрежа 

координатен регистър на трасировъчните данни на външните ъгли на сградите, 

подпорни стени и всички елементи на вертикалната планировка.  

• Част "Отопление и вентилация" 

Дейност 2, Задача 1: 

Подробно запознаване със заданието за проектиране. 

Дейност 3, Задача 2: 

Обсъждане на идейният проект с всички специалисти. 

Дейност 3, Задача 3: 

Проекта ще се разработи на база архитектурните чертежи и съобрази с изискванията 

на Възложителя. Проектът ще третира отоплението и вентилацията на сградата. Подробни 

данни за ограждащите елементи ще се дадат в част „Енергийна ефективност” с необходимите 

изчисления и детайли. 

При разработката ще се спазват следните нормативни документи. 

1. Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 

експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на 

топлинна енергия. 

2. Наредба № I 3 - 1971 от 29.10.2009 г. и измененията и допълненията към нея за 

строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

3. Наредба №7 и допълненията към нея за топлосъхранение и икономия на 

енергия в сгради. 

Климатични данни за района: 

- външна зимна изчислителна температура - 16°С 
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- външна зимна вентилационна температура - -10°С 

- лятна изчислителна температура - +30°С 

- отоплителен период - 240 дни 

Част ОВ ще се разработи във взаимна обвързаност за уточняване на трасетата и 

пресечните точки с ел.мрежите и ВиК мрежи за избягване пресичането на връзките, 

конкретизиране на отворите в конструкцията за преминаване на инсталациите и за най-

рационално разполагане на всички мрежи и инсталации, необходими за безупречното 

функциониране на социалните жилища и ще започне от идейната фаза и ще завърши със 

съгласуване на проектите по всички части и завършване на техническият проект.  

Дейност4, Задача 1: 

Окончателно съгласуване с всички специалности и отстраняване на неточности. 

Дейност 4, Задача 2: 

Изготвяне на окончателен технически проект: 

- Отопление - За отопление на помещенията в сградата ще се предвидят климатици 

SPLIT система с едно външно и едно вътрешно тяло за всяко обитаемо помещение, а за 

санитарните възли ще се предвидят електри-чески влагоустойчиви печки. 

- Вентилация - За осъществяване на вентилация на санитарните възли ще се 

предвиждят осеви вентилатори с обратна клапа и вертикални клонове от PVC тръби изведени 

над покрива на сградата. 

Над кухненските печки ще се предвидят абсорбатори с вградени осеви вентилатори и 

вертикални PVC тръби за отвеждане на отделяните миризми при готвене. 

Дейност 5 

Предаване на готовия проект на водещия проектант за съгласуване. 

• Част "Соларни панели за топла вода" 

Дейност 3, Задача 2: 

Обсъждане на идейния проект с всички специалности. 

Дейност 3, Задача 3: 

Ще се предвиди централно подаване на топла вода с обемен бойлер, разположен в 

специално за целта помещение, в който водата ще се загрява от слънчеви батерии, а във 

всяко жилище ако е необходимо водата ще се догрява. 

Дейност 4, Задача 2: 

Изготвяне на окончателния технически проект. 

Дейност 5 

Предаване на готовия проект на водещия проектант за съгласуване. 

• Част "Енергийна ефективност" 

Дейност 3 , Задача 2: 

Обсъждане на идейния проект с всички специалности. 

Дейност 3, Задача 3:  

Коефициентите на топлопреминаване на външните ограждащи елементи (стени, 

покрив, под, прозорци, врати) ще бъдат съобразени с референтните стойности записани в 

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. Ще се изготвят детайли и 

разрези относно прилагане на мер¬ките по енергийна ефективност, свързани с 

архитектурното оформление на сградата. 

Дейност 4, Задача 2: . 

Изготвяне на окончателния технически проект. 

Дейност 5 

Окомплектоване и предаване на готовия проект на водещия проектант за съгласуване. 

• Част "Доклад за енергийна ефективност" 

Дейност 4, Задача 2: 

Проверка на сметките от проекта за енергийна ефективност съгласно чл.27а от 

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. 

Дейност 5 

Окомплектоване и предаване на готовия проект на водещия проектант за съгласуване. 
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• Част "Проект за управление на строителните отпадъци" 

Дейност 4, Задача 4 

На базата на изготвените проекти по всички части заедно с количествените сметки ще 

се изготви план за управление на строителни отпадъци, които ще се генерират по време на 

строителството. 

Дейност 5 

Окомплектоване и предаване на готовия проект на водещия проектант за съгласуване. 

• Част "Пожарна безопасност със схеми за евакуация" 

Дейност 2, Задача 1 

Запознаване подробно и задълбочено със заданието за проектиране. 

Дейност 2, Задача 3 

Посещава се мястото, определно за строителство и се прави анализ на възможностите 

за застроена площ, разгъната застроена площ, застроен обем, етажност, брой на 

евакуационните стълбища, брой на пребиваващи хора в обекта, налични изходи, вид на 

конструкцията и т.н. 

Дейност 3, Задача 2 

Прй тази задача се обсъжда идейния apxnfeKrypeH проект с целия екип. 

Дейност 3, Задача 3 

Изготвя се справка за минималните пожарни изисквания към обекта по съответните 

специалности - архитектура, конструкции, ВиК, ОиВ, Ел. 

Дейност 4, Задача 1: 

На срещата с целия екип ще се направи окончателно съгласуване на проектите по 

всички части. 

Дейност 4, Задача 2 

Изготвяне на окончателния технически проект, който ще съдържа: 

1. Пасивни мерки за пожарна безопасност с проектни обемно- планировъчни и 

функционални показатели на строежа. 

2. Активни мерки за пожарна безопасност с обемно- планировъчни и 

функционални показатели за пожарогасителни и пожароизвестителни инсталации, 

оповестителни инсталации, димо-топлоотвеждащи инсталации, функционални показатели за 

водоснабдяване за пожарогасене, функционални показатели за преносими уреди и 

съоръжения за първоначално пожарогасене, функционални показатели на евакуационно 

осветление, блок-схема на проектираните активни мерки за защита (със самостоятелно 

задействане или управлявани от ПИС), начинът на привеждането им в действие и 

осигурените блокировки за съвместната работа на системите. 

Изготвя се и графична част във фаза технически проект, която съдържа: 

графични материали (в т.ч. чертежи) с нанесени пасивни мерки, спецификации на 

строителните продукти и защитата на конструктивните елементи, отнасящи се до 

безопасността при пожар;   

пътища за противопожарни цели, стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни 

дейности;  

графични материали с параметри на евакуационните пътища и изходи. 

Дейност 4, Задача 3 

Ще се изготви количествена сметка по част „Пожарна безопасност“. 

Дейност 4, Задача 5 
Изготвяне на стойностна сметка. 

Дейност 5 

Разпечатване, окомплектоване и предаване на готовия проект на водещия проектант 

за съгласуване. 

Част "План за безопасност и здраве" 

Дейност 4, Задача 2: 

При тази задача ще се изготви проект по част "План за безопасност и здраве", както и 
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схема за временна организация на движението ПБЗ. 

Дейност 5 

Окомплектоване и предаване на готовия проект на водещия проектант за съгласуване. 

Част "Сметна документация" - количествено- стойностни сметки 

Дейност 4, Задача 5: 

Ще се изготви остойностяване на количествата материали по всички части. 

Дейност 5 

Окомплектоване и предаване на количествено-стойностните сметки на водещия 

проектант заедно с окончателния проект.  

Техническа обезпеченост за изпълнение на поръчката 

Всички експерти от екипа разполагат със собствен офис (или под наем). Също така 

притежават необходимото техническо оборудване за качествено изпълнение на 

обществената поръчка. Техническото оборудване се състои от компютри, основни софтуерни 

продукти, където се налага и специфични софтуерни продукти за обработка на данните, 

принтери, скенери, копирна техника и др. Екипът разполага с добри условия за колективна 

работа, и оперативна дейност, добри комуникативни връзки, като всичко това е гаранция за 

успешното изпълнение на задачата, спазване на необходимите срокове и предаване на 

продукт с високо качество. 

Всички членове на екипа имат дългогодишен опит на работа в екип. Повечето от тях 

са участвали в колективи по изработването на подобен вид обекти, където са доказали своя 

висок професионализъм и знания.  

 

II. ИДЕЙНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Представяме нашата идейна концепция за изпълнение на поръчката, изготвена след 

запознаване с всички условия на документацията за участие и се ангажираме да изпълним 

поръчката качествено, добросъвестно и в срок, в пълен обем на изискващите се проекти, 

съгласно техническото задание за проектиране. 

Теренът определен за изграждане на социалните жилища се намира в кв. „Невястата“ 

в жилищната зона на гр. Смолян. На изток граничи с УПИ XIII - 551 - за озеленяване и 

многоетажна сграда за паркиране, на север граничи с УПИ за жилищно строителство, на 

запад - с ул. „Евридика" и транспортният подход на диспансера, а на юг - с УПИ XXIII - 540, 

574 - за диспансер. В момента на мястото съществуват две сгради - котелно помещение и 

нафтово стопанство, които не функционират по предназначение и ще бъдат премахнати. 

Денивелацията между ул. „Евридика“ и най-долното ниво на сградата е около 4,30м.  

При тези дадености най-доброто обемно-пространствено решение е новата сграда да 

се разположи към ул. „Евридика“ като жилищата бъдат с ориентация изток, запад и юг. По 

този начин ще се осъществи и комуникационната достъпност от запад и юг и сградата ще се 

впише хармонично в околната урбанизирана среда, която в основната си част е жилищна. Ще 

бъдат спазени всички нормативни технически изисквания и стандарти, както и технико-

икономическите показатели на одобрения подробен устройствен план. 

При това ситуиране на сградата избираме рационално и просто функционално 

решение с един коридор и жилища, ориентирани в посока изток, запад и юг с едно централно 

стълбище. По този начин се съкращават до минимум обслужващите площи към жилищата. 

От изток, където е по-благоприятното изложение на терена се предвижда детска 

площадка и място за отдих. 

Проектът ще се основава на принципите на добрата практика и ще отговаря най-

задълбочено на изискванията за дълготрайност, ефективност, атрактивност, гъвкавост, 

комфорт и др. 

За да бъдат спазени изискванията на техническото задание предлагаме следното 

функционално решение и композиционна схема: 

• На кота +0.00 - Збр. жилища за хора с увреждания на нивото 

на тротоара от към ул. „Евридика“, като по този начин удовлетворяваме изискванията 

за достъпна среда в урбанизираните територии - жилищата са на това ниво, най- близко са до 
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входа, съобразени са с Наредба № 4 от 01.07.2009г., за което представяме схема на 

достъпността. Останалите жилища са: Збр. за един човек, 2бр. за трима човека, 1 бр. за 

четири човека, както и стълбище за горното ниво. 

• На кота -2.80 се разполагат 2бр. жилища за един човек, 2бр. за 

трима човека, 1 бр. за четири човека, избени и обслужващи помещения, стълбище за 

горното ниво, както и подход към източната част на УПИ-то. 

• На кота +2.80 се обособяват: Збр. жилища за един човек, 2бр. 

за двама човека, Збр. за трима човека, 1бр. за четири човека и стълбище за горното 

ниво. 

• На кота +5.60 се разполагат: Збр. жилища за един човек, 2бр. 

за двама човека, Збр. за трима човека, 1 бр. за четири човека, както и стълбище за 

горното ниво. 

• На кота +8.40 се обособяват: 2бр. жилища за двама човека, 

1 бр. за трима човека и обслужващи помещения. 

Оразмеряването на жилищата е на базата на минималните площи за жилища, съгласно 

ЗУТ. 

Общо се получават следния брой жилища: 

- 11бр. за един човек; ббр. за двама човека; 

- 11 бр. за трима човека; 

- 4бр. за четири човека; 

- 3бр. за хора с увреждания и придружител. 

Жилищата са 35бр., с което е удовлетворено искането на Възложителя по отношение 

на броя и капацитета. 

Всичко това онагледяваме в нашите предпроектни проучвания, като приложения към 

настоящата идейна концепция.  

Композиционната схема предлага и гъвкавост във функционално отношение. В 

зависимост от потребностите на Възложителя, които не са залегнали в техническото задание, 

могат да се получат и жилища извън обхвата на предвидените. Това може да се реализира 

чрез зазиждане или отваряне на нови отвори (врати), което може да се направи в момент, 

когато има такава нужда и с минимални средства. 

Основната цел на архитектурното решение е постигане на модерен и изчистен силует, 

внушаващ лекота, чистота и стил. Основен похват за постигане на модерна визия е външният 

облик на сградата да произлиза от самата й функция, решена с подходяща фасадна мазилка 

върху топлоизолационна система за придобиване на модерен и раздвижен архитектурен 

облик. 

В зависимост от предложената функция - конструкция - форма ще се оформи и 

архитектурният образ на сградата, който хармонично ще се впише в ансамбъла на околните 

сгради и пространства без да се натрапва и доминира. Така ще се оформи една сграда със 

запомнящ се стил, безпроблемно стъпила и сраснала се с околния терен. 

При оформяне образа на сградата ще се използват съвременни материали. В цветово 

отношение ще се използват цветове, мазилки и облицовки, които са в хармония с природата 

и околните сгради. 

В конструктивно отношение предлагаме най-съвременната строителна технология, а 

именно монолитно, стаманобетоново изпълнение на конструкцията в комбинация на 

„гредови“ и „безгредови“ тип на междуетажни конструктивни елементи, със 

стоманобетонови шайби за осигуряване на хоризонтални въздействия от вятър и земетръс. 

Ще се използват едроразмерни кофражни форми, строителни продукти и изделия с 

максимална степен на завършеност и подходящ тип строителна механизация. Ще приложим 

технологични решения, създаващи условия за намаляне на човешкия труд и максимално 

разделяне на технологичните операции - тухлените зидове ще се изпълняват след изпълнение 

на стоманобетоновата конструкция на всички етажни нива. Всички тези процеси ще бъдат 

изпълнени поетапно:  

 етапно разрушаване на съществуващите постройки с едновременно изпълнение на 
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укрепваща улицата конструкция на подпорната стена; 

 изпълнение на изкопни работи, фундаменти и междуетажна конструкция на ниво 

„Улица“ на сградата, свързване с подпорната стена (стената ще бъде изпълнена на два 

етапа и на участъци с ограничени дължини);  

 изпълнение на стоманобетоновата конструкция на останалите нива и покрив; 

 изпълнение на тухлени зидарии по етажните нива с укрепването им към 

стоманобетонната конструкция. 

Ще бъдат използвани съвременни материали и добавки за изработка на конструкцията 

с оглед скъсяване на сроковете за набиране на якости и времетраене на отделните 

производствени цикли на изпълнение. 

С така предложената в архитектурно отношение - опростена функционална схема и в 

конструктивно отношение - съвременна строителна технология целим създаването на сграда 

със съвременен архитектурен облик, вписваща се изцяло в околното пространство и 

създаваща необходимия комфорт на обитателите си. 

Освен изложението описано – по горе участникът прилага: 

1. В табличен вид и времеви график за изпълнение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

на дейностите и задачите в обхвата на поръчката; 

2. Схеми, илюстриращи идейната концепция и схема на достъпност за хора в 

неравностойно положение – 3 броя.; 

3. Идейно обемно-пространствено решение – 3 броя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

5.2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН 

НА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ГРAД 

СМОЛЯН“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

5.2.1. 

 

 

„УНИАРХ“ ЕООД 

ДОПУСТИМОСТ: 

В документите на участника не са налице липси и несъответствия с изискванията за подбор 

или с други изисквания и критерии на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор 

съгласно т.6 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, представляваща 

Приложение № 3 към публичната покана, и същите са редовни. 

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, 

представляваща Приложение № 3 към публичната покана. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя. 

ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

1. 

 

Цена за изпълнение на 

поръчката 

 

31 500.00 лева /словом тридесет и една хиляди 

и петстотин лева/ без ДДС. 

 

 

2. 

 

Срок за изработване на 

инвестиционния проект 

 

 

25 /словом двадесет и пет/ календарни дни, 

считани от датата на подписване на договора за 

изпълнение. 

 

Съдържанието на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, 
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изготвено съгласно образец № 2 и Концепция за изпълнение на поръчката, от офертата на 

участника „УНИАРХ“ ЕООД е, както следва: 

 Техническо предложение, изготвено по образец № 2. 

Концепция за изпълнение на поръчката със следното съдържание: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
Обектът предмет на поръчката представлява физкултурен салон с 

многофункционално предназначение изискващ екип от експерти с опит за подобен род 

проекти.  Процеса на проектиране представлява едновременно действие на всички експерти 

и проектанти и последователността на работа е относителна. 

Организацията на проектантския процес ще бъде такава, че да се получи успоредна и 

едновременна работа на всички проектанти с цел съкращаване на сроковете и едновременно 

с това взаимно решаване на възникващите въпроси и проблеми. 

1. Изпълнението на поръчката ще изпълним при следната организация: 

1.Екип от експерти-проектанти 

Сформиране на проектантски екип от специалисти за работа по части отговарящи на 

изискванията на Наредба №4 за обхвата на инвестиционните проекти и изискванията по 

раздел П,т.2.2 от указанията за изготвяне на офертата. 

Екипът за изпълнение на проекта ще се състои от : 

- Проектант по част "Архитектура", ПБЗ - той и Водещ проектант 

- Проектант по част "Конструкции" 

- Проектант по част "Електроинсталации и уредби" 

- Проектант по част "ВиК" 

- Проектант по част "ОВК" и "Енергийна ефективност" 

- Проектант по част "Пожарна безопасност" 

- Проектант по част "ПУСО" 

-Проектант по част "Сметна документация" - количествени, количествено - 

стойностни сметки и спецификации; 

2. Месторабота и техническа обезпеченост: 

Уточняване работните места и техническата обезпеченост на проектантите, а именно: 

-осигуряване на минимум шест работни места оборудвани всяко с по един брой 

компютър, един бр. принтер и един бр. скенер. 

-осигуряване на Интернет връзка за извличане на нормативна база и комуникация 

между частите 

-осигуряване на размножителна техника за произволен формат  

-осигуряване на необходимия софтуер съвместим и достъпен за всички проектанти от 

екипа-програми ARHIKAD,AUTOKAD, WORD,EXCEL. 

-уточняване на софтуерните разширения под които ще се осъществява съгласуването 

между проектантите-PLN, DWG, DXF 

3.Проектни действия по реализиране на поръчката: 

3.1. Запознаване със заданието за проектиране, възможностите за координация, 

възможните технически решения, действащите норми и нормативни документи за 

изпълнение на поръчката, запознаване с решенията на изпълнени и функциониращи подобни 

обекти и др. 

Организира се от водещия проектант на обекта и се определят необходимите части на 

проекта в съответствие с Наредба №4 за съдържание и обхват на инвестиционните проекти. 

3.2. Разпределение на времето за проучване и проектиране съобразно сроковете 

представени в офертата и необходимото време за решаване на поръчката. 

Осъществява се от водещия проектант съвместно с екипа за изпълнение; 

3.3. Съставяне на график за изпълнение, взаимно съгласуване и коригиране на 

решенията с цел постигане на пълно съответствие и взаимовръзка на отделните части на 

проекта. 

Контрол и координация по изпълнение на графика се осъществява от водещия 
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проектант. 

Контролът се осъществява ежедневно. 

3.4. Действия по реализация на проекта и последователност: 

3.4.1. Направа на тахиметрично и геодезическо заснемане на терена-УПИ V и 

местоположението на съществуващите училищни сгради, граници, нафтово стопанство и 

подходи. 

След изготвяне на тахиметричното заснемане ще се изготви съвместена скица между 

заснемането, кадастралната подложка и извадката от действащия регулационен план. 

Съвместената скица се предоставя на проектанта по част архитектура. 

Изпълнява се от проектант по част "Геодезия" 

3.4.2. Проучване на градоустройствените възможности за разполагане на обекта в 

заснетия терен съобразно изискващите се от ЗУТ , "Наредба №7 за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони", "Наредба №1-1971 за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар", 

"Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на 

урбанизираните територии", "Наредба №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка", 

"Наредба РД-02-20-3 от 21.12.2015г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за 

обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата 

и изкуствата", "Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения" и др. 

Изготвя се архитектурна подложка с предварително решени основни 

градоустройственщфункционални и обемни решения. 

Изпълнява се от проектант по част "Архитектура" - водещ проектант. 

3.4.3. Изготвяне на идейно архитектурно решение отговарящо на заданието за 

проектиране с обосноваване на конструктивно предложение за изпълнението му. 

Изпълнява се от проектант по част "Архитектура" - водещ проектант съвместно с 

проектант по част "Конструкции"; 

3.4.4. Предоставяне на идейното решение на специалистите по части Конструкции, 

Електро, ВиК и ОВК за осмисляне, изчисляване и направа на предложения за решения по 

всяка проектна част. 

3.4.5. Вземане на взаимно решение относно решаването на обекта по всички части с 

необходимите за постигане параметри на конструкцията, инсталационното оборудване и 

захранване на обекта . Изготвяне на идейни решения по отделните проектни части - 

инсталации. Уточняване на параметри за необходимите отвори и натоварвания.Изчисляване 

на необходимите параметри,площи и обеми на обекта. 

3.4.6. Изготвяне на технически архитектурен проект-подложка на база идейните 

разработки и съгласувания и предоставянето му на специалностите по отделните части за 

изготвяне на техническите проекти по отделните части. 

Изпълнява се от проектант по част "Архитектура" - водещ проектант; 

3.4.7. Оглед на проектите от експерти по части Безопасност и здраве, Пожарна 

безопасност, Енергийна ефективност и ПУСО и нанасяне при необходимост на корекции за 

спазване на действащите изисквания и норми. 

3.4.8. Изпращане на отделните проекти по части в електронен вид за проверка от 

водещия проектант и нанасяне на взаимно съгласувателни корекции. Разрешаване 

размножаването на проектите на хартиен носител. 

3.4.9. Изготвяне на проекто-сметна документация, по всички части - Количествени и 

количествено стойностни сметки и спецификации; 

3.4.10. Размножаване и окомплектоване на проектите в пет екземпляра и подписване 

от водещия проектант. Направа на електронен запис във формат DWG на всички графични и 

текстови части на проекта . Направа на опис и предаване на възложителя. 

ІІ. Методологията на изпълнението на поръчката е обвързана със специфичните 

изисквания на заданието за проектиране и желанията на Възложителя. 

Проектирането ще се извърши като взаимно обвързан процес между всички 

специалности с цел постигане на цялостен продукт отговарящ на всички изисквания,норми и 
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наредби. 

След изготвяне на архитектурни подложки всички специалности ще работят 

успоредно по време с цел отразяване на специфичните изисквания за всяка част в останалите 

части. 

Основните задачи които ще се решат при изпълнение на поръчката са: 

Задача-1. Ситуиране на сградата в зависимост от теренните особености и 

съществуващите сгради и съобразено с многофункционалното предназначение- спорт и 

масови мероприятия от населението. 

Теренът предназначен за изграждане на обекта е предимно равнинен . Същият е 

застроен със съществуващи учебни сгради и съоръжения. 

Новият обект ще се съобрази с нормативно изискващите се отстояния и норми за 

застрояване съгласно Наредба №7 за ПНУТ. 

Задача-2. Осигуряване на транспортна и пешеходна достъпност съобразена с 

пожарните изисквания и изискванията за достъпна среда за хора с увреждания. 

Транспортния достъп до терена е през училищния двор по изграден асфалтов път. 

Основния пешеходен подход при самостоятелно функциониране на сградата е също през 

двора на училището. 

-Външният подход към сградата ще позволява достъп на хора с увреждания поради 

възможността за транспортен подход до главния вход и предвиждане на рампа с наклон 6% 

за преодоляване на външните входни стъпала. 

-Предвижда се асансьор за преодоляване на етажите оразмерен за инвалидни колички. 

-Предвижда се инвалидна платформа при връзката между топлата връзка и 

съществуващия учебен корпус. 

Задача-3. Осигуряване различен режим на достъп в сградата: 

-за ученици по време на учебен процес-чрез топла връзка от съществуващия учебен 

корпус 

-за населението-директен,външен достъп до сградата и прекъсване на достъпа на 

учащи се от топлата връзка 

-комбиниран достъп за учащи се и населението 

Задача-4. Използване на залата за многофункционални дейности: 

-за спортни и тренировъчни дейности 

-за масови мероприятия-чрез подвижни столове, сцени и др. 

Задача-5. Изисквания за захранване с ел.енергия чрез фотоволтаични панели и 

соларна инсталация за топла вода 

-осигуряване на благоприятно изложение и площ за монтаж на инсталациите 

-осигуряване възможност за автоматично превключване на алтернативните източници 

на ток и вода 

-осигуряване на технически помещения за разполагане на агрегати и автоматика 

Задача-6. Изисквания за енергийна ефективност на сградата  

-осигуряване на необходимата топлоизолация на сградата  

-избиране на система за отопление и вентилация максимално използваща 

алтернативните източници на ел. енергия 

Задача-7. Изисквания за пожарна безопасност  

-осигуряване на безпрепятствена евакуация при пожар в зависимост от начина на 

използване на сградата-спорт и използване за масови мероприятия. 

-осигуряване на топлинно и димоотвеждане при пожар,както и автоматичното му 

задействане 

За решаване на всяка задача всяка проектна част представлява самостоятелно решение 

с решаване на следните основни въпроси: 

- част Архитектура 

Извършва градоустройственото, функционално и обемно решение,като определя 

вида,размерите и височините на спортната зала и помощните помещенията с цел пълно 

отговаряне на изискванията на заданието за проектиране.Определя местата за 
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зрители,подходите към тях и евакуацията. 

Решава функционалните връзки,разположението и площите на всички помощни 

помещения,необходимите отвори и проходи. Решава архитектурните обеми и екстериорни 

визии, както и пространствено-обемното обвързване на сградата с околната среда.Определя 

вида на различните материали за интериора и екстериора. 

Съобразява решението за физкултурен салон със ЗУТ /'Наредба №1-1971 за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар","Наредба 

№2 за планиране и проектиране на комуникационно- транспортните системи на 

урбанизираните територии" "Наредба №34 за хигиената на спортните обекти и 

екипировка","Наредба РД-02-20-3 от 21.12.2015г.за проектиране,изпълнение и поддържане 

на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, 

здравеопазването,културата и изкуствата","Норми за проектиране на спортни сгради и 

съоръжения" и др. 

Предоставя в електронен вид подготвените чертежи с разяснителни записка и 

обозначения към тях на проектантите по останалите специалности. 

След съгласуване и разглеждане на решенията и предложенията по части изготвя 

технически архитектурен проект-подложка и го предоставя на частите за работа. 

Нанася необходимите корекции по техническия проект след получаване от частите на 

тяхните решения. 

Преобазува електронните чертежи в разширение за размножаване. 

-част Конструкции 

Решава конструктивната система на сградата,фундирането,земетръсното осигуряване 

и носимоспособността на носещите елементи.Съобразява конструктивната система с 

архитектурното решение,възможностите за изпълнение, транспорт и сеизмичност .Спазва 

действащите норми за проектиране в земетръсни райони и действащите нормативни 

изисквания. 

Съблюдава "Наредба №3 от 21.07.2004г", "Наредба №РД-02-20-2 от 

27.01.2012г",Норми за плоско фундиране, Норми за проектиране на бетонови и 

стоманобетонови конструкции и др. 

Предоставя на архитекта конструктивна схема на сградата. 

Корегира чертежи и детайли в зависимост от изискванията на архитектурното 

решение. 

Изготвя необходимите спесификации и детайли съобразени с предвидения начин на 

изпълнение. 

Изготвя ПОИС за изпълнение на скелета и кофражни работи. 

Подготвя електронните чертежи за размножаване. 

-част Електро 

Решава силно и слаботоковото захранване на сградата ,изкуственото осветление, 

локално електросъоръжаване, противопожарното известяване. Разполага фотоволтаичните 

панели на определените места и изчислява максималното възможно алтернативно 

захранване. Захранва различните машини и агрегати предвидени в проектите по части ОВК и 

ВиК. Решава мълниезащита на сградата.Съблюдава Наредба №3 от 09.06.2004г.,Наредба№1 

от 27.05.20Юг.,Наредба №4 от 22.12.2010г. и др. 

Съгласува проектното решение със съответното експлоатационно предприятие. 

Предоставя на части Архитектура и конструкции местата за необходимите 

технологични отвори за нанасяне във всички чертежи. 

Подготвя чертежите за разможаване. 

-част ВиК 

Решава захранването на сградата с топла и студена вода използвайки и соларни 

панели. Осигурява отвеждането и заустването на обратните води.Осигурява отвеждането на 

повърхностните води от площадките около сградата.Съблюдаване с Наредба №4 от 

17.06.2005г. и Наредба №РД-02-20-8 от 17.03.2013г. 

Осигурява и обосновава противопожарното водоснабдяване,като го съгласува с 
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проектанта по част пожарна безопасност. 

Съгласува решението с ВиК-Смолян и предоставя проекта на части 

архитектура,електро и ОВК за захранване на предвидените агрегати и бойлери. 

Подготвя електронните чертежи за размножаване. 

-част ОВК 

Решава системите за отопление и климатизация на сградата , осигуряването на 

необходимия комфорт на обитаване, както и алтернативното водоснабдяване с топла вода 

чрез соларни панели. Изчислява необходимите мощности с които трябва да се захранят 

машините и агрегатите. Изчислените параметри за мощности и натоварване се подават като 

изходни данни за проектиране на проектантите по част "Конструкции", "Електроуребни" и 

"ВиК"; 

Изчислява енергийното потребление за сградата и изготвя проект за Енергийна 

ефективност. 

-част Геодезия 

Изготвя геодезическо замерване на терена.На база идейна архитектурна вертикална 

планировка решава с подробни коти, радиуси и количества подробното вертикално 

планиране и трасировка на елементите на сградата и околното пространство. 

-част Безопасност и здраве 

Решава организацията и разположението на временните обекти в строителната 

площадка. Определя местоположението на складовите площадки, временните огради и 

заграждения,временните предупределителни знаци и подходите за техника и материали. 

Съставя планове и проект за укрепване на строителните конструкции, 

временното укрепване на кофражите и скелетата с цел предотвратяване на произшествия и 

трудови злополуки. 

Съблюдава изискванията на Закона здравословни и безопасни условия на труд и 

Правилника за безопасност на труда при строително-монтажни работи. 

-част Пожарна безопасност 

Обосновава решенията и проектите по всички части и ги привежда в съответствие с 

Наредба 1-1971. Консултира проектантите по всички части по време на проектирането за 

съответствие на решенията с противопожарните норми и изисквания. 

-част План за управление на строителните отпадъци 

Изготвя проект съгласно "Наредба за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали"от 13.11.2012г. 

-част Енергйна ефективност 

Изготвя проект в съответствие с "Наредба №7 за енергйна ефективност на сгради". 

Определя необходимата външна топлоизолация на сградата,като изчислява енергийните 

загуби през различните сезони на годината.На база решенията по енергийна ефективност се 

вземат архитектурни решения за големина на отвори, остъкляване и видове 

топлоизолационни материали. 

 ИДЕЙНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1.Местоположение терен и достъпност. 

Отреденото място за разполагане на сградата е западната част на УПИ V отреден за 

ПМГ-"Васил Левски", гр.Смолян. 

Теренът е предимно равнинен и е бил застроен с подобна сграда. 

Транспортния достъп до терена е през училищния двор по изграден асфалтов път. 

Основния пешеходен подход при самостоятелно функциониране на сградата е също през 

двора на училището. 

2.Предложение за функционално решение. 

Основната цел на проекта е изграждане на зала за физическо възпитание и 

практикуване на спортове като волейбол, баскетбол, тенис на корт, бадминтон идр. 

Второстепенното предназначение е използване на сградата от населението на 

квартала и града за културно-масови мероприятия. 

За осигуряване на многофункционалното използване на сградата предлагаме два 
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достъпа до основно входно фоайе-един чрез топла връзка от съществуващия учебен корпус 

за учащи се и един от прилежащият терен за външни посетители. 

Създадена е възможност за контролиране на двата достъпа чрез затваряне на врати в 

зависимост от ползването на сградата. 

Основните помещения необходими за функциониране на сградата са: 

-входно фоайе-около 52 кв.м. 

-зала с площ около 620кв.м. с възможност за разполагане на пълноценни игрища за 

волейбол-9/18м.,баскетбол-15/28м.,тенис на корт-11/24м. и тренировъчни игрища за хандбал 

и футбол на малки вратички с максимален размер 18 / 32,50м. Останалите видове спорт като 

бадминтон, борба, бокс и др. могат да се практикуват спокойно в това пространство. 

-съблекални -2бр. за мъже и жени със съответните санитарни възли и душове 

оразмерени за по 20 души  

-помещение за спортни пособия-около 38 кв.м. 

-склад за подвижни столове и сцени-около 28 кв.м. 

-санитарни възли за външни посетители -лекарски кабинет със санитарен възел-около 

20кв.м. 

-методичен кабинет,който може да се използва от съдии при нужда- около22 кв.м. 

-зрителски места за около 160 души 

Поради недостатъчна площ на терена за разполагане на помещенията на едно ниво 

предлагаме разполагане на залата, съблекалните, стаята за учители и помещението за 

спортен инвентар на първо ниво, а над тях образуване на второ ниво за местата за зрители и 

осъществяване на вертикалната комуникация между залата и зрителските места чрез 

вътрешна стълба и асансьор за хора с увреждания. 

Необходимата топла връзка със съществуващия учебен корпус предлагаме да бъде на 

второ ниво т.е. на нивото на зрителските места с цел осигуряване на транспортен и 

противопожарен достъп до вътрешното пространство между физкултурния салон и 

съществуващата сграда. Същият е необходим и за зареждане на съществуващото нафтово 

стопанство между двете сгради. 

Подхода от съществуващия учебен корпус към топлата връзка се предвижда от 

съществуващото стълбище на корпуса. 

Предлагаме да се предвиди двуетажно тяло от изток на салона за разполагане на 

необходимите санитарни възли за посетители, склад за подвижни столове и сцени,лекарски и 

методичен кабинет. 

В подпокривното пространство на това тяло ще се образуват технически помещения 

за разполагане на машинно за асансьора, бойлерно, помещение за акумулатори от 

фотоволтаичните панели и др. 

При такова функционално разположение на основните помещения се постига: 

-естествено осветление на всички помещения водещо до икономия на енергия за 

осветление 

-компактност на сградата и минимална застроена площ водещи до по- малка топлинна 

загуба и икономия енергия за отопление 

-светла височина от 12,5м. на залата, изискваща се при състезания по волейбол и 

осигуряване на максимална видимост на игралното поле  

-снижаване на строителната стойност на обекта поради строителство във височина 

-намаляване на дължините на проводите за електро, ВиК и ОВК инсталациите 

-намаляване плътността на застрояване за целия УПИ 

3 .Обезпечаване на специфични изисквания: 

А.Достъпна среда 

-Външният подход към сградата ще позволява достъп на хора е увреждания поради 

възможността за транспортен подход до главния вход и предвиждане на рампа с наклон 6% 

за преодоляване на външните входни стъпала. 

-Предвиден е асансьор за преодоляване на етажите оразмерен за инвалидни колички. 

-Предвижда се инвалидна платформа при връзката между топлата връзка и 
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съществуващия учебен корпус. 

-Предвиждат се санитарни възли за хора с увреждания на всяко ниво и места в 

зрителния сектор. 

Б. Функционална гъвкавост 

За постигане на многофункционалност на сградата се предлага използване на сградата 

освен за спорт така и за масови мероприятия. За целта чрез подвижни столове и мобилни 

сценични конструкции е възможно аранжиране на пространството за сценични изяви или 

училищни мероприятия, като капацитета на зрителите може да достигне 500-550 души. 

Осигурено е помещение за съхранение на подвижния инвентар за аранжиране. 

4.Композиционно-обемно решение: 

Предлагаме сградата да бъде решена в модерен компактен стил с максимално 

остъкляване на юг на спортната зала и прецизирано естествено осветление на помощните и 

обслужващите помещения. 

Покриването предлагаме двускатно с цел използване на южния скат за максимално 

благоприятно разполагане на фотоволтаични и соларни панели. 

Облицовката на сградата се предлага с композитни елементи, тип еталбонд даващи 

възможност за вентелируеми фасади, сух монтаж и максимална защита на топлоизолацията. 

В обемно и архитектурно отношение сградата ще демонстрира съвременно звучене и 

доказваща предимствата на съвременните материали и форми вписваща се хармонично в 

застроеният предимно с нови и под държани сгради квартал. 

5.Конструктивно решение: 

В конструктивно отношение предлагаме решение по монолитен способ с носещи 

стоманобетонни колони,стоманобетонни рамки и стоманобетонна покривна плоча. Считаме, 

че тази система е удачна за тази сграда и има следните предимства: 

-осигурява пълно съответствие с архитектурното решение 

-осигурява максимална надеждност за изпълнение и поддръжка на сградата,особено 

на хидроизолационните покривни работи 

-дава възможност за голямо подпорно разстояние-ос 22,15м. с наклон на покрива от 

30%,който е препоръчителен за надморска височина над 800м.  

-дава възможност за изпълнение на стоманобетонна покривна наклонена плоча,която 

да понесе натоварването от предвидените за монтаж върху нея фотоволтаични и соларни 

панели 

-дава възможност за окачване под стоманобетонните рамки на ОВК и Ел 

инсталациите 

-осигурява необходимата пожароустойчивост на сградата без да е необходима 

допълнителна защита на конструкцията. 

-не изисква изпълнение на специализирани конструкции,както и техния труден 

транспорт и монтаж. 

Приложения: 

- Илюстрация към идейната концепция - ситуация 

- Илюстрация към идейната концепция - разпределение първо ниво 

- Илюстрация към идейната концепция - разпределение второ ниво с вариант за 

масови мероприятия; 

- Илюстрация към идейната концепция - силуети   

- Илюстрация към идейната концепция - разрез, изгледи, интериор; 

- Илюстрация към идейната концепция - конструктивно решение;  

ВРЕМЕВИ ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Поради необходимостта от съвместяване на проектирането по отделните части и с цел 

съкращаване сроковете, проектантския процес ще протече успоредно между отделните 

експерти. 

Съвместяване на работата между отделните експерти е условие за взаимна 

съгласуваност и едновременно отразяване проектните промени на всяка проектантска част. 

В табличен вид участникът е представил времеви график за изпълнение на поръчката.
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5.2.2. 

 

 

"ФРИБУЛ" ООД 

 

ДОПУСТИМОСТ: 

В документите на участника не са налице липси и несъответствия с изискванията за подбор 

или с други изисквания и критерии на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор 

съгласно т.6 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, представляваща 

Приложение № 3 към публичната покана, и същите са редовни. 

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, 

представляваща Приложение № 3 към публичната покана. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя. 

ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

1. 

 

Цена за изпълнение на 

поръчката 

 

30 000.00 лева /словом тридесет хиляди лева/ 

без ДДС. 

 

 

2. 

 

Срок за изработване на 

инвестиционния проект 

 

 

30 /словом тридесет/ календарни дни, считани 

от датата на подписване на договора за 

изпълнение. 

 

Съдържанието на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, 

изготвено съгласно образец № 2 и Концепция за изпълнение на поръчката, от офертата на 

участника "ФРИБУЛ" ООД е, както следва: 

 Техническо предложение, изготвено по образец № 2. 

Концепция за изпълнение на поръчката със следното съдържание: 

Организация и методология за изпълнение на поръчката. 

Организационна структура и разпределение на експертния състав за изпълнение 

на дейностите на един обект: 

1. Концепция за организиране на работата по: Изработване на технически 

инвестиционен проект за изграждане на физкултурен салон на Природо-математическа 

гимназия „Васил Левски”, град Смолян 

1.1. Предвидената организация за изпълнение на проекта включва декомпозирана 

работна структура (дърво на задачите) за изпълнението на отделните дейности и осигурява 

надежден механизъм за периодичен преглед и (при необходимост) актуализиране. "Фрибул" 

ООД има дългогодишен опит при реализация на значими за българската администрация 

проекти. Съчетаваме различен тип експертиза и утвърдени практики за съвместна работа. 

1.2. При изпълнението на проекта ще бъде използван структуриран подход, който 

задава ясна методологична рамка за управлението на проекта, базиран на методологията 

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) и чрез разнородни апликации PM tool, 

VtigerCRM, които осигуряват висока ефективност, бързина и качество на изготвяните 

продукти. Системите са част от СУК на Фрибул ООД. 

1.3. Съчетаното използване на тези два инструмента осигурява баланс на ресурсите 

и оптимизиране на времето за изпълнението на обществената поръчка. Процесите по 

управление на проекта следват методологията PRINCE2 в опростен и адаптиран за 

спецификата на проекта вид. Методологията PRINCE2 определя: 
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- Организацията на проекта и на конкретните задачи; 

- Процесите, които движат определят изпълнението; 

- Структурата и съдържанието на проектните дейности; 

- Основни техники за управление и изпълнение на проекта; 

- Поредица от бизнес и управленски контроли и контроли на качеството, които 

гарантират, че проектът се изпълнява съгласно очакванията и плана. 

1.4. Методологията PRINCE2 прилага три ключови елемента към всеки проект и 

към управленските етапи в рамките на един проект. Тези три елемента са: Процесите, които 

определят управлението на проекта, Планираните дейности/задачи и Техниките, които се 

използват от всеки процес за осъществяване на проекта. Рамката на PRJNCE2 дава 

възможност границите на дейностите да се определят гъвкаво, съобразно актуалните нужди. 

1.5. PM tool, VtigerCRM осигурява възможност за постоянно наблюдение и 

гъвкавост при изпълнението на планираните задачи, както и навременно актуализиране. 

Визуалните средства, които предоставя платформата осигуряват възможност от страна на 

екипа и за Възложителя да наблюдават хода на изпълнение на дейностите, постигнатите 

резултати и спазването на определените срокове. 

1.6. Офисът на проекта в процеса на работа по Изработване на технически 

инвестиционен проект за изграждане на физкултурен салон на Природо-математическа 

гимназия „Васил Левски”, град Смолян ще се намира в гр. Смолян и ще осигурява 

възможност за ефективна комуникация с Възложителя. На всички експерти ще бъдат 

осигурени подходящи условия за работа, компютъризирано работно място и съответното 

техническо обслужване. За целите на проекта всички експерти ще разполагат с 

индивидуални акаунти за електронна поща. 

Ресурсна обезпеченост за изпълнение на предложените дейности. 
За гарантиране изпълнението на предложените дейности ще бъдат използвани 

ресурсите на членовете на "Фрибул" ООД, вкл. финансови, човешки, методически, 

технически и технологични ресурси. За изпълнението на предложените дейности ще бъдат 

ангажирани предвидените експерти както следва: за пълно изпълнение на ангажиментите по 

договор. 

Вътрешна организация 

Непосредствено след подписване на договора за изпълнение ще бъде организирана 

работна среща на екипа за разпределение на експертите по дейности и задачи, така че да 

бъде осигурено качествено и навременно изпълнение на всички предвидени дейности. 

Съгласно представената организационна структура за изпълнение на поръчката, 

взаимодействието между ключовите и краткосрочните експерти ще се осъществява на база 

разпределените отговорности. Експертите от основния екип, съгласувано с ръководителя на 

проекта ще осигуряват навременна информация относно включването в изпълнението на 

съответните експерти от допълнителния екип, както и по отношение на изискванията за 

изпълнение и отчетност. Ръководителят на екипа ще контролира качеството на работата и 

спазването на определения график. 

Всички резултати ще бъдат обсъждани в рамките на консултативния панел, с оглед 

гарантиране на тяхната методологическа коректност и обективност. Оперативното 

взаимодействие и комуникацията в екипа за изпълнение ще бъде осъществявана в 

съответствие с вътрешните правила, установени в резултат на досегашния опит на 

участниците във "Фрибул" ООД. Ръководителят на екипа ще осигури ежеседмично 

провеждане на срещи на всички експерти от екипа, както и разпределение и отчитане на 

изпълнените задачи в рамките на дейностите по изработване на проект по обществена 

поръчка: Изработване на технически инвестиционен проект за изграждане на 

физкултурен салон на Природо- математическа гимназия „Васил Левски”, град 

Смолян. 

Механизми за преодоляване на идентифицираните от участника потенциални 

проблеми 

Системата за вътрешен контрол е организирана в съответствие с планираните 
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дейности и включените в тях задачи, и включва: 

- текущ мониторинг на изпълнението с оглед спазване на представената 

методология, последователност на работата и определените срокове; 

- вътрешен преглед на всеки от постигнатите резултати (изготвени документи), 

с оглед гарантиране на неговото съответствие с изискваната, определени в техническата 

спецификация, както и заявеното качество; 

- проверка на изготвени графични материали. 

- съвместимост на отделни графични материали. 

- при провеждане на проучванията ще бъдат приложени специални процедури за 

гарантиране на обхвата и качеството на получената информация. 

- Въз основа на вътрешната оценка на изпълнението, при необходимост ще 

бъдат предприети съответните коригиращи действия за постигане на определените цели. 

Данните от системата за вътрешен контрол ще бъдат надлежно документирани. 

Комуникации 

Всички действия на екипа на "Фрибул" ООД ще бъдат предварително съгласувани с 

определените от страна на Възложителя служители. Комуникацията с Възложителя ще бъде 

осъществявана от Ръководителя на екипа от страна на Изпълнителя като бъдат съблюдавани 

всички изисквания на сключения договор, както и изискванията за оптимално използване на 

ресурсите на възложителя, включително избягване допълнително натоварване на неговите 

експерти във връзка с изпълнението на дейностите по договора. Този механизъм за 

комуникация ще осигурява съгласуване с Възложителя на всички етапни резултати от 

изпълнението на дейностите и преди преминаването към изпълнение на следващия етап от 

договора. 

Оперативната комуникация вътре в екипа се осъществява основно по електронен път 

и чрез работни срещи: оперативни и отчетни, чиито график се определя в хода на 

изпълнението на всеки етап от задачата. Оперативните срещи се провеждат минимум 1 път 

на месец, както и отчетните - при отчитане на определен ключов етап от проекта (т.нар. 

milestone). 

 

Технически - Участникът ще обезпечи изпълнението на настоящата обществена 

поръчка със следното техническо оборудване: 

 

Техническо оборудване - оборудвани офис помещения 

Изцяло оборудвани работни места 10 бр. 

Графична работна станция 3 бр. 

Мобилна графична работна станция 3 бр. 

Мултифункционални устройства (формат АЗ и А4) 2 бр. 

Цветни принтери А4 1 бр. 

Цветен лазерен принтери АЗ , А4 2 бр. 

Плотер 1 бр. 

Непрекъсваемо токозахранващо устройство 9 бр. 

Маршрутизатор 1 бр. 

Сървър 2 бр. 

Скенер 2 бр. 

Лазерен далекомер 1 бр. 

Преносими компютри 
 

Мултимедия 1 бр. 

Флип чарт 1 бр. 

Фотоапарат 2 бр. 

Диктофон 1 бр. 

Специализиран софтуер 

Архитектурно и градоустройствено проектиране Auto CAD 2010, Аутодеск REVIT ARHITECTURE, 

Autocad LT 2008 Architectural desktop 
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Графичен дизайн 
Microsoft Office, ADOBE CREATIVE SUITE DESIGN 

STANDART, 

Операционни системи Windows 7, 
Леки автомобили 4 броя 

 

Организационна структура на екипа за изпълнение на обществената поръчка, в 

това число основни задължения и отговорности на ключовите експерти: 

1. Арх. Юлия Недева Железова - Архитект / Ръководител екип 

2. Арх. Живко Стилиянов Железов - Архитектура 

3. Инж. Добрин Петров Петров - Строителен инженер 

4. Инж. Иван Атанасов Иванов - Електроинженер 

5. Инж. Антония Недялкова Вълчева - ВиК 

6. Инж. Стефан Борисов Маринов - ОВиК 

7. Инж. Галин Методиев Тодоров - част "Геодезия" 

 

Дейности, които ще бъдат извършени от всеки от експерите: 

- Арх. Юлия Недева Железова - Архитект/Ръководител екип; Арх. Живко 

Стилиянов Железов - Част „Архитектурна” - извършва се архитектурно заснемане, 

отразяващо съществуващото към момента на заснемането състояние на сградите. Отразяват 

се всички промени по фасадите и в разпределенията, извършени по време на експлоатацията. 

Отразяват се размерите и видът на дограмата. Проектът по част архитектурна ще бъде 

изготвен съгласно изискванията на възложителя, посочени в указанията, Техническата 

спецификация за проектирането и действащото законодателство,на съществуващите 

технически изисквания и стандарти. 

- част „План за управление на строителни отпадъци” 

Планът за управление на строителните отпадъци ще бъде изготвен съгласно 

изискванията на възложитекля и в съответствие с нормативната уредба действаща на 

територията на Република България.  

- Част „Сметна документация" да бъде изготвена във формат за работа MS Office 

Excel.  
- Инж. Добрин Петров Петров - Строителен инженер - 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. Обследва се конструкцията на сградите. 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. 

Проектната документация ще включва статични и сеизмични изчисления за сградата, 

изчислителни схеми, конструктивни решения, изработването на кофражни и армировъчни 

планове (основи, плочи, колони, греди), всички необходими детайли и монтажни схеми, план 

на нова покривна конструкция. Комбинирането на всички натоварвания и въздействия върху 

сградата ще са в съответствие с действащите норми в България. Ще се разработват детайлни 

чертежи за конструктивните елементи. Конструктивните изчисления се правят от проектант 

конструктор и се провеждат с помощта на съвременни програмни продукти и позволяващи 

визуализация на конструкцията на сградата. 

При проектирането ще бъдат спазени разпоредбите на следните нормативни 

документи: 

- Наредба № 3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на 

конструкциите на строежите и за въздействията върху тях. 

- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции - 1988 г. 

- Норми за проектиране на плоско фундиране, в това число Наредба № 1 от 10 

септември 1996 г. за проектиране на плоско фундиране. 

- Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони. 
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- Инж. Антония Недялкова Вълчева - ВиК - 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. 

Преди започване на проектиране, ще се направи оглед на съществуващите 

инсталации. Ще се вземат предвид направените констатации и преписания по част ВиК. 

- Инж. Иван Атанасов Иванов - Електроинженер - Част „Ел. инсталации” - ще 

се обследват 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. Ще се провери дали 

съществуващата инсталация отговаря на влезлите в действие нови нормативни документи. 

Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

Изготвянето на проект по част Електрическа ще съдържа следните разработки: 

- Схеми и чертежи за разположение на вътрешните електроинсталации 

- Схеми и чертежи за разположение на външно електроснабдяване 

- Схеми за мълниезащита и заземяване, които се разработват въз основа на 

архитектурния проект 

- Захранване на външно осветление на сградата. 

- пожароизвестителна инсталация; 

- слаботокова инсталация 

Ще се спазят изискванията на техническото задание и на Наредба №3 от 09.06.2004 г. 

за устройство на ел.уредби и ел.проводни линии, Наредба №1з - 1971 от 29.10.2009 г.за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба 

№4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити 

пространства и Наредба №8 от 28.07.1999 г. ПНТПСНМ. 

- част „План за безопасност и здраве" 

Разработката на този организационен план има за задача да осигури пълна представа 

за провеждането на строителния производствен процес по площадката. Тази представа е 

необходима и е насочена към възможно най-подробно изясняване на необходимите 

мероприятия по Здравословни и безопасни условия на труд. 

Планът за безопасност на строителството ще бъде изготвен, като се вземат предвид 

следните основни принципи за строителството: 

- извършване на строителни работи по съвременни технологии; 

- съвместяване на технологичните процеси с оглед съкращаване на сроковете на 

строителството; 

- строго спазване на Наредбата за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при изпълнение на строителните и монтажните работи; 

Инвестиционният проект по част „План за безопасност и здраве" ще отговаря на 

следните основни изисквания: 

При изготвянето на проектните разработки ще се спазват изискванията на Наредба 

№2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министерството на 

труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството (обн. ДВ бр.37/2004г., попр. ДВ бр.98/2004г., изм. ДВ бр. 102/2006г.) 

- част „Пожарна безопасност” 

Проектът по част Пожарна безопасност ще бъде разработен въз основа на: проекта по 

част Архитектура, проекта по част Конструктивна, проекта по част Електрическа, проекат по 

част "План за безопасност и здраве". 

При изготвяне на проектните разработки по част „Пожарна безопасност" ще спазват 

изискванията на Наредба №1з - 1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и 

норми за осигуряване на безопасност при пожар, издадена от МВР и МРРБ (обн. ДВ 
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бр.96/2009г„ попр. ДВ бр. 17/201 Ог. изм. ДВ. бр. 101/20Юг., изм. и доп. ДВ. бр.75/201 Зг., 

изм. и доп. ДВ. бр.69/2014г„ изм. и доп. ДВ. бр.89/2014г„ изм. ДВ. бр.8/2015г.) 

- Инж. Галин Методиев Тодоров - част "Геодезия" 

Ще се извърши заснемане на терена за проектиране и да се изготви вертикална 

планировка в съответствие с Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти, която да предвижда благоустрояване на двора и места за игра, 

отдих и спорт. 

-  Инж. Стефан Борисов Маринов - 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. 

 

Инж. Антония Недялкова 

Вълчева - Част „ВиК” 
Арх. Юлия Недева Железова - част Архитектура, Ръководител екип Арх. 

Живко Стилиянов Железов - част Архитектура Инж. Иван Атанасов 

Иванов - Част „Ел. инсталации” 

Инж. Стефан Борисов Маринов - част „ОВК" 

Инж. Стефан Борисов 

Маринов - част „ОВК" 

Арх. Юлия Недева Железова - част Архитектура, Ръководител екип Арх. 

Живко Стилиянов Железов - част Архитектура Инж. Галин Методиев 

Тодоров - част "Геодезия" 

Инж. Галин Методиев Тодоров 

- част "Геодезия" 
Арх. Юлия Недева Железова - част Архитектура, Ръководител екип Арх. 

Живко Стилиянов Железов - част Архитектура Инж. Добрин Петров 

Петров - Част „Конструктивна” 

Инж. Иван Атанасов Иванов - Част „Ел. инсталации” 

Инж. Антония Недялкова Вълчева - Част „ВиК” 

 

Работните проекти ще са разработени е действащото в страната законодателство и ще 

са в съответствие е изискванията за разполагане на основното застрояване съгласно Наредба 

№ 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони. 

Взаимодествие и взаимовръзки с останалите участници при изпълнението на обществената поръчка: 

Член на екипа Взаимодейства с: 

Арх. Юлия Недева Железова - 

част Архитектура, Ръководител 

екип 

Арх. Живко Стилиянов Железов - част Архитектура Инж. Добрин 

Петров Петров - Част „Конструктивна” Инж. Иван Атанасов Иванов - 

Част „Ел. инсталации” Инж. Антония Недялкова Вълчева - Част „ВиК” 

Инж. Галин Методиев Тодоров - част "Геодезия" Инж. Стефан Борисов 

Маринов - част „ОВК" 

Арх. Живко Стилиянов 

Железов - част Архитектура 

Арх. Юлия Недева Железова - част Архитектура, Ръководител екип Инж. 

Добрин Петров Петров - Част „Конструктивна” 

Инж. Иван Атанасов Иванов - Част „Ел. инсталации” 

Инж. Антония Недялкова Вълчева - Част „ВиК” 

Инж. Галин Методиев Тодоров - част "Геодезия" 

Инж. Стефан Борисов Маринов - част „ОВК" 

Инж. Добрин Петров Петров - 

Част „Конструктивна” 

Арх. Юлия Недева Железова - част Архитектура, Ръководител екип Арх. 

Живко Стилиянов Железов - част Архитектура Инж. Галин Методиев 

Тодоров - част "Геодезия" 

Инж. Стефан Борисов Маринов - част „ОВК" 

Инж. Иван Атанасов Иванов - 

Част „Ел. инсталации” 
Арх. Юлия Недева Железова - част Архитектура, Ръководител екип Арх. 

Живко Стилиянов Железов - част Архитектура Инж. Добрин Петров 

Петров - Част „Конструктивна” 

Инж. Иван Атанасов Иванов - Част „Ел. инсталации” 

Инж. Антония Недялкова Вълчева - Част „ВиК” 

Инж. Стефан Борисов Маринов - част „ОВК" 
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Идейна концепция за изпълнение на поръчката. 

При проектиране на сградата ще се спазват всички изисквания за разполагане на 

основното застрояване съгласно Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи 

за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 

Основното предназначение на сградата е осигуряване на условия за физкултурни 

занимания на учащите в Природо-математическа гимназия „Васил Левски”, град Смолян. 

Второстепенно предназначение на сградата е създаване на условия за ползване от 

населението на кв. Райково, гр. Смолян за спортни, културни и др. мероприятия. 

 

1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ОБЕКТА 

1 .Местоположение и терен 

Сградата ще се разположи в източната част на УПИ V на мястото на бившия строеж 

за физкултурен салон. Теренът е предимно равен с денивелация от южната му част около 2,5-

3 м. 

При ситуиране на сградата ще се спазят изискванията на Закона за устройство на 

територията за отстояния от регулационните линии, плътност и интензивност на застрояване. 

Ще се осигури топла връзка между салона и новия корпус на училището, като не се 

прекъсват подходите към вътрешните дворове. 

Ситуирането на сградата ще се съобрази със съществуващото нафтово стопанство, 

разположено източно от новия корпус на училището. 

2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА 

2.1. Параметри и капацитет за оразмеряване 

Ще се проектира сграда с физкултурен салон, даващ възможност за практикуване на 

пълноценни спортовете като волейбол, баскетбол, тенис на маса, тенис на корт, бадминтон. 

Ще има възможност за тренировъчно и учебно практикуване на спортове като хандбал, 

футбол на малки вратички и др.. 

Ще се предвидят подходи и зрителски места за около 120-150 човека. 

Ще се осигури възможност за организиране и използване на сградата за културни и 

др. мероприятия на населението, като за целта се осигури самостоятелен достъп за зрители, 

монтаж на подвижни сцени и пособия. 

Ще има възможност за спиране достъпа на ученици от съществуващите учебни 

сгради. 

Сградата ще дава възможност за използване за спортни и културни мероприятия от 

населението на квартала. 

За целта ще се осигури възможност за самостоятелното и ползване и отчитане на 

консумативите. 

В обхвата на техническия инвестиционен проект ще се включват следните проектни 

части: 

1. Архитектурна част. 

2. Конструктивна част с ТК. 

3. ВиК част. 

4. Електроинсталации. 

5. Вертикална планировка. 

6. Трасировъчен план. 

7.        ОВК. 

8. Соларни панели за топла вода. 

9. Енергийна ефективност. 

10. Доклад за енергийна ефективност. 

11. План за управление на строителни отпадъци. 

12. Пожарна безопасност и схеми за евакуация. 

13. План за безопасност и здраве. 

14. Сметна документация. 

2.2. Изисквания за спортните игрища 
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За практикуване на различните спортове ще се създаде пространство с полезна площ 

около 550,00 кв. м, височина минимум 8,00 м и възможност за очертаване на: 

- Игрище за волейбол - 9,00 х 18,00 м, със свободна зона минимум 3,00 м от 

крайните ограничителни линии и височина минимум 8,00 м. 

- Игрище баскетбол - 15,00 х 28,00 м, със свободна зона минимум 2,00 м от 

крайните ограничителни линии. 

- Игрище тенис на корт - 11,00 х 24,00 м, със свободна зона минимум 4,00 м по 

късите страни и 3,00 м по дългите. 

Останалите игрални полета ще дават възможност за тренировъчен процес. 

За игрищата ще се осигури максимално естествено осветление, по възможност от юг. 

2.3. Изисквания за помощни помещения 

Ще се осигурят следните помещения и пространства: 

- Входно фоайе - 50-60 кв. м. 

- Съблекални - 2 бр., самостоятелни за мъже и жени, с капацитет минимум по 20 

/двадесет/ места /шкафчета и пейки/ и площ 1,3 кв. м на човек. Към съблекалните ще се 

осигурят необходимите санитарни и душови помещения съгласно „Норми за проектиране на 

спортни сгради и съоръжения“. 

- Помещения за хигиенно поддържане. 

- Стая за учители - 1 бр., с площ 12-15 кв. м. 

- Помещение за пособия - 1 бр., с площ 30-35 кв. м. 

- Лекарски кабинет със санитарен възел - 1 бр., с площ 12-15 кв. м. 

- Методически кабинет - 1 бр., с площ 18-20 кв. м,който ще може да се използва 

при нужда от съдии. 

- Технически помещения в зависимост от системите на отопление и вентилация. 

- Топла връзка с новия корпус на училището с ширина минимум 2,25 м и 

осигуряваща транспортен достъп до вътрешните дворове. 

 

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ 

Фаза на проектиране - еднофазно, като се изготви Технически инвестиционен проект. 

Обемът и съдържанието на техническия проект и приложените към него чертежи и 

детайли ще бъдат достатъчни за изпълнение на строително-монтажните работи и 

благоустрояването на прилежащото дворно място. 

Техническият проект ще съдържа всички части, предвидени в Наредба № 4 от 21 май 

2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

Същият ще бъде подписан от правоспособните специалисти, изготвили отделните 

части и съгласувани и подписани от проектантите на останалите части и от възложителя 

съгласно чл. 139, ал. 3 от Закона за устройство на територията. 

Към разработките ще бъдат приложени удостоверения за проектантска 

правоспособност и професионална застраховка на проектантите. 

Проектът ще съдържа следните части: 

1. Част „Геодезия” 

Ще се извърши заснемане на терена за проектиране и ще се изготви вертикална 

планировка в съответствие с Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти, която ще предвижда благоустрояване на двора и места за игра, 

отдих и спорт. 

2. Част „Архитектура” 

Ще се представят архитектурните решения за изграждане на сградата, съдържаща 

обяснителна записка, чертежи, детайли, количествени и количествено-стойностни сметки с 

обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава VIII, Раздел II на Наредба № 4 от 

21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

При изготвянето на проекта ще се предвиди използването на съвременни технологии 

и материали. 
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Архитектурно-художественият образ ще търси активно и съзнателно отношение към 

прилежащите улични комуникации и цялостното вписване в съществуващата урбанизирана 

среда. 

Част архитектурна ще представи решения за: 

- Прозорци, врати, вкл. спецификации, % отваряемост и др.. 

- Топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, 

покриви и подове. 

- Предвиждане на облицовки и настилки във всички помещения. 

- Създаване на устойчива, здравословна, безопасна, хигиенична и достъпна за 

всички архитектурна среда. 

- Необходимите строителни материали и изделия за изпълнение на СМР и 

начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж. 

- Изпълнение на хидроизолации - при необходимост. 

- Санитарни възли, пригодени за хора с увреждания, съгласно Наредба № 4 от 1 

юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. 

- Предвиждане на съоръжения за хора с увреждания - рампи и др.. 

- Изготвяне детайли и разрези относно прилагане на мерките по енергийна 

ефективност, свързани с архитектурното оформление на сградата. 

- Предвиждане на водоплътен тротоар - при необходимост 

3. Част „Конструкции” - съдържаща обяснителна записка, чертежи, детайли и 

количествено-стойностни сметки с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на 

Глава IX, Раздел II на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти. 

Част „Конструкции” ще допълва и конкретизира решенията на архитектурния проект, 

като дава цялостно конструктивно решение. 

Обяснителната записка към част „Конструкции” ще съдържа описание на проектните 

решения. 

Графичната част ще съдържа: спецификация на армировката, кофражни и арматурни 

планове, разрези, спецификации и детайли. 

Изборът на строителната система, на строителните материали и на системите на 

техническите инсталации ще дават максимално добро съотношение между вложени средства 

и качество. 

Конструкцията на сградата ще се предвиди като монолитно-стоманобетонова, а 

покриването да е със скатна покривна стоманобетонна конструкция. 

Ще се спазят всички действащи нормативни документи и се съблюдават земетръсните 

изисквания за сеизмичния район. 

Проектът ще бъде проверен, подписан и подпечатан от „Технически контрол“. 

При проектирането ще бъдат спазени разпоредбите на следните нормативни 

документи: 

- Наредба № 3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на 

конструкциите на строежите и за въздействията върху тях. 

- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции - 1988 г. 

-  Норми за проектиране на плоско фундиране, в това число Наредба № 1 от 10 

септември 1996 г. за проектиране на плоско фундиране. 

- Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони. 

4. Част „В и К инсталации” /сградни и външни ВиК инсталации/ - съдържаща 

обяснителна записка, чертежи, детайли и количествено-стойностни сметки с обхват и 

съдържание, отговарящи на изискванията на Глава XII, Раздел I на Наредба № 4 от 21 май 

2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

Част ВиК ще се проектира съгласно изходните данни от „ВиК“ ЕООД - гр. Смолян и в 

съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и 
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експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации. 

При проектирането ще се предвиди: 

- Изграждане на вътрешни и външни / площадкови/ ВиК мрежи. 

- Изграждане на всички вертикални и хоризонтални водопроводни клонове в 

сградата с полипропилен със съответната изолация. 

- Изграждане на всички хоризонтални и вертикални канализационни клонове с 

PVC тръби ведно с вентилационни отводи към тях. 

- ВиК инсталацията ще се включи в съществуващата водопроводна и 

канализационна мрежи на училището, като се осигури контролно измерване на 

консумираната вода от физкултурния салон. На подходящо място в сградата ще се обособи 

водомерно - арматурен възел и спирателен кран преди и след водомера. 

- Централна инсталация за топла вода за сградата, като се свърже със соларни 

панели. 

- Битовите отпадни води и водите от покрива ще се заустят в дворни ревизионни 

шахти, а оттам отведени в уличната канализация. 

- Ще се предвиди отводняване на дворното пространство, като се заусти във 

външна канализация. 

- Ще се предвиди необходимото водоснабдяване /захранване за 

противопожарната инсталация (при необходимост). 

Чертежите ще включват: 

1. Хоризонтални разрези през подземния (полуподземния) етаж на обекта отделно 

за водоснабдяването и канализацията с означения на хоризонталните водопроводни и 

канализационни клонове, санитарните прибори, апаратури, спирателни и противопожарни 

кранове, и др. с данни за: 

а) номерацията на клоновете; 

б) оразмерителните водни количества за главните водопроводни клонове; 

в) диаметри, дължини и наклони; 

г) котировка на връзките спрямо приетото относително ниво ± 0 за сградата. 

2. Хоризонтални разрези през етажите на обекта (подобектите) отделно за 

водопроводната и канализационната инсталация с означения на оразмерителните данни, 

местата на хоризонталните и вертикалните клонове, санитарните прибори, арматури и др., 

като за планировъчно еднаквите етажи се разработва само един план. 

3. Вертикални разрези на сградата през местата на санитарните възли с нанесени 

относителни и абсолютни коти в характерните участъци на водопроводните и 

канализационните инсталации. 

4. Аксонометрични схеми на водопроводните и канализационни инсталации. 

5. Детайли на нестандартни елементи от инсталацията и на местата, в които те се 

пресичат с други инсталации. 

Обяснителната записка ще даде описание на предвидените в проекта решения. 

При проектирането ще се спазват следните нормативни документи: 

- Закон за техническите изисквания към продуктите. 

- Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

сградни водопроводни и канализационни инсталации. 

- Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и 

експлоатация на канализационни системи. 

- Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми 

за осигуряване на безопасност при пожар. 

5. Част „Електро” - съдържаща обяснителна записка, чертежи, детайли и 

количествено-стойностни сметки с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на 

Глава XI, Раздел I на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти, Правилника за приемане на електромонтажните работи и 

Противопожарни строително технически норми ПСТН № 2. 

Ще се проектират сградни ел. инсталации - силнотокови и слаботокови, съгласно 
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нормативната уредба за постигане на оптимални условия при експлоатацията на сградата и 

постигане на икономично решение. Електрозахранването ще се предвиди от главното ел. 

табло на училището, като се предвиди контролно измерване на консумацията за 

физкултурния салон При проектирането ще се предвиди: 

- Мълниезащитна и защитна заземителна инсталация, която ще осигури 

захранваща схема тип TN-S. 

- Инсталация за захранване на ел. консуматорите от ВиК и ОВ съоръжения. 

- Ще се предвиди максимално електрозахранване чрез фотоволтаични панели, 

работещо в синхрон с основното такова, контролирано и автоматизирано. 

- Ще се предвиди озвучителна инсталация в салона. 

Проектното решение ще е съобразено с внедряването на мерките за енергийна 

ефективност. 

Обяснителната записка ще даде обосновка на възприетите проектни решения. 

Чертежите ще включват: 

1. Структурни схеми за външните и вътрешните мрежи и съоръжения. 

15 

2. Схеми на разположение с нанесени върху тях: 

а) точки на присъединяване към електрозахранващи и информационни мрежи с 

данни за параметрите им; 

б) места на потребители с посочване на мощността и другите им технически 

данни 

в) изводи и токови кръгове към разпределителни табла с изчислителни параметри 

с товари, номинални пускови токове и защита срещу свръхтокове; 

г) трасета на линиите между разпределителните устройства; 

д)   схеми на разположение на елементите на различните инсталации върху плановете 

на сградите. 

3. Монтажни схеми и необходимите монтажни детайли, достатъчни за 

изпълнение на електромонтажните работи. 

При изготвяне на необходимите ел. инсталации ще се спазват указанията в следните 

нормативни документи: 

- Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и 

електропроводните линии. 

- Нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на ел. уредби в сгради, в 

това число Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на 

електрически уредби за ниско напрежение в сгради. 

- Система стандарти БДС-НД 384. 

- Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми 

за осигуряване на безопасност при пожар. 

- Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни 

съоръжения и открити пространства. 

6. Част „ОВК” (отопление, вентилация и климатизация), съдържаща обяснителна 

записка, чертежи, детайли и количествено-стойностни сметки с обхват и съдържание, 

отговарящи на изискванията на Глава XIII, Раздел I на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, нормите за проектиране на 

отоплителни, вентилационни и климатични инсталации - бюлетин за строителство и 

архитектура кн. 6, 7 и 8 от 1968, изменения и допълнения, кн. 6-7 от 1993 г. 

Отоплението и климатизацията ще се решат така, че да осигуряват необходимия 

микроклимат и комфорт в съответствие с хигиенните норми. 

За системата за отопление и климатизация ще се използва максимално 

електроенергията от фотоволтаичните панели с цел максимална икономия. 

Ще се предвиди максимално използване на соларни панели за подгряване на вода, 

необходима за тази сграда. 

При проектирането ще се спазят следните изисквания: 
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- Ще се извърши оразмеряване на топлинното потребление. 

- Ще се предвиди вентилация в санитарни възли. 

- Ще се проектира система за БГВ /битово горещо водоснабдяване/ с бойлер със 

серпентини, използващ слънчева енергия (слънчеви колектори). 

Чертежите на част „ОВК” ще включват: Разрези през конкретни места, детайли, 

обяснителна записка. 

7. Част Автоматика (КИП и А) 

Обхват: 

- Принципна схема за автоматично регулиране на отоплителните, 

вентилационните, климатичните инсталации, разработени съвместно с част електрическа и 

част контролноизмервателни прибори и автоматика (КИП и А). 

- Детайли. 

8. Част „Устройство на прилежащия към обекта терен (Вертикална планировка)” 

Ще се предвидят подходящи настилки на пространството около сградата (където е 

необходимо), отводняване, водоплътни тротоари, достъпна среда за хора с увреждания. 

Ще се осигури достъпност при игра за всички ползватели, включително и за 

ползвателите с увреждания. 

Ще се реши пространството около залата и прилежащия терен между нея и новия 

корпус на училището, като се създаде възможност за рекреация и благоустрояване на терена. 

9. Част „Пожарна безопасност и схеми за евакуация” 

Сградата ще се проектира в съответствие с Наредба 1з-1971 от 29.10.2009г. за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

Проектът ще включва необходимите пасивни и активни мерки за защита и технически 

решения за осигуряване на пожаробезопасна експлоатация на такъв тип сграда. 

10. Част „План за управление на строителните отпадъци”, включващ прогноза за 

образуване на строителни отпадъци (СО) и степента на тяхното материално 

оползотворяване; прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, 

които се влагат в строежа; мерки, които се предприемат при управлението на образуваните 

СО. Планът за управление на СО ще се изпълни в съответствие с разпоредбите на Наредбата 

за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. 

11. Част „План за безопасност и здраве” 

Проектът ще съдържа: 

Общите условия, при които ще се изпълнява строителството. 

- Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи. 

- Опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството. 

12. Част „Енергийна ефективност”  

Коефициентите на топлопреминаване на външните ограждащи елементи (стени, 

покрив, под, прозорци, врати) да бъдат съобразени с референтните стойности, записани в 

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. 

12.1. Доклад оценка за съответствие на проекта за енергийна ефективност 

11.1.1. Проверка на сметките от проекта за енергийна ефективност съгласно чл ,27а от 

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. 

13. Част „Сметна документация”, съдържаща минимум: 

13.1. Количествени сметки по отделните части 

Ще се изготвят подробни количествени сметки по видове СМР - по всички части на 

проекта и в съответствие с действащата нормативна уредба. 

13.2. Спецификации на материалите и видовете СМР 

Ще се изготвят подробни спецификации за материалите и видовете СМР по всички 

части на проекта и в съответствие с действащата нормативна уредба. Спецификациите няма 

да съдържат имена на фирми, конкретни модели и др. 
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13.3. Обобщени количествено-стойностни сметки по видове СМР - включващи 

всички части на проекта. 

Ще се изготвят количествено-стойностни сметки по видове СМР - по всички части на 

проекта и в съответствие с действащата нормативна уредба. За единичните цени да се 

ползват максимално стандартните нормативи по УСН, СЕК или ТНС. 

14. Съгласувания с експлоатационните дружества на засегнатите от проекта 

съоръжения. Цялостната документация на обекта ще бъде разработена в необходимия обем и 

съдържание и ще отговаря на изискванията според Глава VIII, Раздел II от Закона за 

устройство на територията за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. 

III. ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

1. Текстовата част на проекта ще бъде изработена на български и ще бъде 

комплектована в отделни папки, които ще съдържат: 

- Обяснителна записка. 

- Всички таблици. 

- Количествени сметки и ведомости - подробни и обобщени за отделните части. 

2. Общи изисквания 

- Всички части на техническия проект ще съдържат подробна обяснителна 

записка, чертежи, детайли, количествени, количествено-стойностни сметки и спецификации 

с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

- Мащабите на работните чертежи и детайлите се определят съгласно чл. 21. ал. 

1 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

- Спецификации, количествените и количествено-стойностните сметки ще се 

представят изготвени на „Building manager” и във формат Excel или еквивалент. 

- Техническият проект се представя за одобрение от възложителя в 5 (пет) 

оригинални екземпляра на хартиен носител за всяка специалност и 1 (един) екземпляра на 

магнитен носител (CD). 

- Съдържанието на цифровия носител напълно ще отговаря на информацията на 

хартиения носител в пълен обем и като съдържание на проекта. 

- Чертежите ще бъдат представени на формат ,,dwg” или „CAD”. Текстовите 

части ще бъдат на „WORD” и „EXCEL” 3. Допълнителни изисквания: 

Техническият проект подлежи на одобрение от ОЕСУТ - Смолян. Препоръките, 

забележките и констатациите на ОЕСУТ - Смолян ще са задължителни за изпълнителя и ще 

отразяват в срока, посочен от Възложителя съгласно клаузите на договора за изпълнение. 

Теренът, предоставен за проектиране се намира близо до централната част на Смолян. 

Около него има предимно жилищни сгради, изградени в различен архитектурен стил. 

Градоустройствената концепция ще бъде съобразена със стила на съществуващите сгради 

като идеята е новата сграда да има съвременен стил, хармонично вписващ се в ансамбъла на 

околните сгради и пространство и съобразен и обвързан в тясна зависимост с функцията на 

сградата. 

Залата ще бъде ситуирана в западната част на имота и ще се проектира топла връзка 

между салона и новия корпус на училището, като не се прекъсват подходите към вътрешните 

дворове. 

Пешеходния достъп до училището от трите страни на имота ще бъде запазен. 

Ще се предвидят отделни входове към сградата, които ще осигуряват отделен достъп 

за ученици от съществуващите учбни сгради и самостоятелен достъп за зрители. 

Основният вход към сградата ще бъде от северната фасада 

Конструкцията на сградата е решена в две части - стоманобетонна монолитна 

конструкция и стоманен покрив, който стъпва върху нея. Предвижда се конструкция от 

композитни ферми от слепена дървесина и стоманени обтегачи. Конструктивната система 

позволяза обособяването на игрище с полезна площ около 550 кв м, което ще осигурява 

пълноценно ползване на залата за волейбол, баскетбол, тенис на маса, тенис на корт, 

бадминтон. 
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Предвидени са подвижни сцени и преместваеми трибуни в краищата на спортното 

поле. Разположението им ще гарантира 120-150 седящи места и максимална функционалност 

на игралното поле. 

Сградата ще бъде проектирана на два етажа. Ориентацията на залата ще бъде по 

посока север-юг и разстоянието ще бъде съобразено така че да не се засенчват 

съществуващите стаи от сградата на учлището. Топлата връзка между залата и новия корпус 

на училището ще е осъществена на втория етаж. 

Цялостната концепция е вдъхновена от гледката към Родопи, която се открива от 

ситуацията, и от идеята за хармонично вписване в околната урбанизирана среда. 

Главните входове ще бъдат от северната фасада. 

Достъпът до различните нива на сградата се осъществява от стълби и асансьор, 

съобразен с изискванията за достъпна среда. 

Основните обслужващи помещения ще са разположени от северната част. По 

източната и западната фасада ще се разположат прозорци, които ще осигуряват естествено 

осветление на залата. 

Залата ще се проектира за игра на волейбол, баскетбол, тенис на маса, тенис на корт, 

бадминтон, като ще има възможност за тренировъчно и учебно практикуване на спортове 

като хандбал, футбол на малки вратички и др. Ще се предвидят подходи и зрителски места за 

около 120-150 човека, ще се осигури възможност за организиране и използване на сградата 

за културни и други мероприятия на населението със самостоятелен достъп за зрители, 

монтаж на подвижни сцени и пособия. Ще се проектира входно фоайе, две съблекални - за 

мъже и жени, санитарни помещения, кабини за душове, помещения за хигиенно поддържане, 

за съхранение на спортни пособия, стая за учители, лекарски и методически кабинет, който 

да се ползва при необходимост от съдии, топла връзка с новия корпус на училището. 

Освен изложението описано – по горе участникът прилага:  

1. В табличен вид времеви график за изпълнение на поръчката; 

2. Схеми, илюстриращи идейната концепция – 4 броя.; 

3. Снимки на спортната зала – 7 броя. 

 

 

 6. След като установи формалната допустимост на предложенията на участниците 

комисията пристъпи към оценка и класиране на допуснатите оферти на участниците 

"ДИАРХ - 21" ЕООД,  „УНИАРХ“ ЕООД и "ФРИБУЛ" ООД съгласно утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите. 

 

 7. Указания за определяне на оценката по всеки показател. 

 

Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно следната утвърдена от 

възложителя методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за 

определяне на общата комплексна оценка (КО): 

1. Цена за изпълнение на поръчката (О1) -  тежест в комплексната оценка 30 %, 

максимум 30 точки.  

2. Срок за изработване на инвестиционния проект (О2) - тежест в комплексната 

оценка 15 %, максимум 15 точки. 

3. Концепция за изпълнение на поръчката (О3) - тежест в комплексната оценка 55 %, 

максимум 55 точки. 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ 

 

1. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (О1).  

Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на 

поръчката (О1) е 30% /тридесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като 

максималният брой точки по посочения показател е 30 /тридесет/ точки. 
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Оценката по показателя се определя по формулата: 

О1 = О1 мин.  x  30  , където 

                  О1 у 

- О1 е оценката на цената за изпълнение на поръчката на оценявания участник. 

- О1 мин.  е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от участниците. 

- О1 у  е предложената цена за изпълнение на поръчката от оценявания участник. 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак 

след десетичната запетая. 

 

2. СРОК ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ (О2). 

Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за изработване на 

инвестиционния проект (О2) е 15 % /петнадесет процента/ от общата комплексна 

оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 15 /петнадесет/ 

точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 

О2 = О2 мин.  x  15 , където 

                  О2 у 

- О2 е оценката на срока за изработване на инвестиционния проект на оценявания 

участник 

- О2 мин. е най-краткият предложен срок за изработване на инвестиционния проект от 

участниците 

- О2 у е предложеният срок за изработване на инвестиционния проект от оценявания 

участник 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак 

след десетичната запетая. 

 

3.  КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (О3). 

Тежестта на показателя оценка на предложената Концепция за изпълнение на 

поръчката (О3) е 55 % /петдесет и пет процента/ от общата комплексна оценка (КО), 

като максималният брой точки по посочения показател е 55 /петдесет и пет/ точки. 

 

Оценката по показателя Концепция за изпълнение на поръчката (О3) се формира 

на базата на изготвеното от всеки участник предложение за изпълнение на поръчката, 

включващо концепция за изпълнение на поръчката и приложенията в нея. 

 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се 

подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните 

критерии: 
 

 

ПОКАЗАТЕЛ: 

Концепция за изпълнение на поръчката  

(О3) 

 

Макс.  

55  

точки 

 

 

За изготвената концепция за изпълнение на поръчката са налице следните 3 /три/ 

обстоятелства: 

55 

 точки 
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А. 

 За представената организация и методология за изпълнение на поръчката е в 

сила следното: 

o Всеобхватно (всяка дейност е декомпозирана на действия по изпълнението) е 

представен процесът на изпълнение на проектантската задача, като са описани 

всички дейности по изпълнение съобразно документацията за участие в 

настоящата поръчка и действащата нормативна уредба, описани са и са 

обосновани последователността им и взаимовръзките между тях, като 

предложението съдържа описание на цялостния процес на изпълнение на всяка 

проектна част на инвестиционния проект. 

 За представената идейна концепция за изпълнение на поръчката е в сила всяко 

едно от следните обстоятелства: 

o Обемно-пространственото и комуникационното решения дават възможност за 

хармонично вписване в и комуникационно свързване с околната урбанизирана 

среда в съответствие със съществуващите устройствени и технически 

изисквания и стандарти.   

o Комплексното функционално решение обезпечава всички изискани функции, 

удовлетворява изискванията за достъпна среда в урбанизираните територии и 

предоставя функционална гъвкавост посредством оптимални функционални 

разпределения и композиционни решения, като предвижданията за 

оразмеряване и подреждане на отделните пространства са обосновани. 

o Композиционно-естетическите качества и архитектурния образ предоставят 

модернистичен стил, хармонично вписващ се в ансамбъла на околните сгради 

и пространство и съобразен и обвързан в тясна зависимост с функцията на 

сградата. 

o Конструктивното решение съответства на и е в хармония с архитектурното 

решение, като предлага най-съвременни строителни технологии и решения, 

изпълними за българската строителна индустрия, гарантиращи надеждно 

строителство. 

 Налице е пълно съответствие и липса на противоречия в и между отделните 

части (приложения) на представената концепция за изпълнение на поръчката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За изготвената концепция за изпълнение на поръчката е налице 1 /едно/ от следните 

обстоятелства: 

35 

 точки 

 За представената организация и методология за изпълнение на поръчката е в 

сила следното: 

o Посочени са дейности, включени в процеса на изпълнение на проектантската 

задача, съобразно документацията за участие в настоящата поръчка и 

действащата нормативна уредба, като са описани и са обосновани 

последователността им и взаимовръзките между тях, 

но е налице 1 /едно/ от следните условия: 

- В представянето на подхода на участника в изпълнението на 

проектантската задача не е описан процесът на изпълнение на дейности, 

които следва да бъдат изпълнени съобразно техническото задание и 

действащата нормативна уредба, като участникът единствено декларира 

ангажимент за реализирането им, и/или предвиден е процес на 

изпълнението на дейности, които са неотносими към предмета на 

поръчката и участникът не е доказал, че същите биха допринесли за 

точното изпълнение на договора, и/или се съдържат несъществени 

непълноти/пропуски, в това число пропуски в описанието, липса на информация 

за дейности по изпълнението, конкретика по отделните действия за 

осигуряване на качество, изпълнение в срок и съответствие с проектните 

цели и/или предложението може да бъде отнесено към всяка обществена 

поръчка за проектиране, без да е  представено през призмата и спецификите 

на настоящата обществена поръчка. 
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Б. 

 За представената идейна концепция за изпълнение на поръчката е в сила 

следното: 

o Представени са обемно-пространствено решение и транспортна и пешеходна 

достъпност. 

o Представено е комплексно функционално решение. 

o Представени са композиционно-естетически качества и архитектурен образ. 

o Описани са предвиждания за рационалност, технологичност и надеждност на 

конструктивното решение, 

но 1 /едно/ от следните условия не е налице: 

- Обемно-пространственото и комуникационното решения дават възможност 

за хармонично вписване в и комуникационно свързване с околната 

урбанизирана среда в съответствие със съществуващите устройствени и 

технически изисквания и стандарти.   

- Комплексното функционално решение обезпечава всички изискани 

функции, удовлетворява изискванията за достъпна среда в урбанизираните 

територии и предоставя функционална гъвкавост посредством оптимални 

функционални разпределения и композиционни решения, като 

предвижданията за оразмеряване и подреждане на отделните пространства 

са обосновани. 

- Композиционно-естетическите качества и архитектурния образ предоставят 

модернистичен стил, хармонично вписващ се в ансамбъла на околните 

сгради и пространство и съобразен и обвързан в тясна зависимост с 

функцията на сградата. 

- Конструктивното решение съответства на и е в хармония с архитектурното 

решение, като предлага най-съвременни строителни технологии и решения, 

изпълними за българската строителна индустрия, гарантиращи надеждно 

строителство. 

 Налице са отделни несъществени несъответствия/противоречия в и/или между 

отделни части (приложения) на представената концепция за изпълнение на 

поръчката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За изготвената концепция за изпълнение на поръчката са налице 2 /две/ от следните 

обстоятелства: 

15 

 точки 

 За представената организация и методология за изпълнение на поръчката е в 

сила следното: 

o Посочени са дейности, включени в процеса на изпълнение на проектантската 

задача, съобразно документацията за участие в настоящата поръчка и 

действащата нормативна уредба, като са описани и са обосновани 

последователността им и взаимовръзките между тях, 

но е налице 1 /едно/ от следните условия: 

- В представянето на подхода на участника в изпълнението на 

проектантската задача не е описан процесът на изпълнение на дейности, 

които следва да бъдат изпълнени съобразно техническото задание и 

действащата нормативна уредба, като участникът единствено декларира 

ангажимент за реализирането им, и/или предвиден е процес на 

изпълнението на дейности, които са неотносими към предмета на 

поръчката и участникът не е доказал, че същите биха допринесли за 

точното изпълнение на договора, и/или се съдържат несъществени 

непълноти/пропуски, в това число пропуски в описанието, липса на информация 

за дейности по изпълнението, конкретика по отделните действия за 

осигуряване на качество, изпълнение в срок и съответствие с проектните 

цели и/или предложението може да бъде отнесено към всяка обществена 

поръчка за проектиране, без да е  представено през призмата и спецификите 

на настоящата обществена поръчка. 
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В. 

 

 За представената идейна концепция за изпълнение на поръчката е в сила 

следното: 

o Представени са обемно-пространствено решение и транспортна и пешеходна 

достъпност. 

o Представено е комплексно функционално решение. 

o Представени са композиционно-естетически качества и архитектурен образ. 

o Описани са предвиждания за рационалност, технологичност и надеждност на 

конструктивното решение, 

но 1 /едно/ от следните условия не е налице: 

- Обемно-пространственото и комуникационното решения дават възможност 

за хармонично вписване в и комуникационно свързване с околната 

урбанизирана среда в съответствие със съществуващите устройствени и 

технически изисквания и стандарти.   

- Комплексното функционално решение обезпечава всички изискани 

функции, удовлетворява изискванията за достъпна среда в урбанизираните 

територии и предоставя функционална гъвкавост посредством оптимални 

функционални разпределения и композиционни решения, като 

предвижданията за оразмеряване и подреждане на отделните пространства 

са обосновани. 

- Композиционно-естетическите качества и архитектурния образ предоставят 

модернистичен стил, хармонично вписващ се в ансамбъла на околните 

сгради и пространство и съобразен и обвързан в тясна зависимост с 

функцията на сградата. 

- Конструктивното решение съответства на и е в хармония с архитектурното 

решение, като предлага най-съвременни строителни технологии и решения, 

изпълними за българската строителна индустрия, гарантиращи надеждно 

строителство. 

 Налице са отделни несъществени несъответствия/противоречия в и/или между 

отделни части (приложения) на представената концепция за изпълнение на 

поръчката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За изготвената концепция за изпълнение на поръчката са налице следните 3 /три/ 

обстоятелства: 

5 

 точки 

 За представената организация и методология за изпълнение на поръчката е в 

сила следното: 

o Посочени са дейности, включени в процеса на изпълнение на проектантската 

задача, съобразно документацията за участие в настоящата поръчка и 

действащата нормативна уредба, като са описани и са обосновани 

последователността им и взаимовръзките между тях, 

но е налице 1 /едно/ от следните условия: 

- В представянето на подхода на участника в изпълнението на 

проектантската задача не е описан процесът на изпълнение на дейности, 

които следва да бъдат изпълнени съобразно техническото задание и 

действащата нормативна уредба, като участникът единствено декларира 

ангажимент за реализирането им, и/или предвиден е процес на 

изпълнението на дейности, които са неотносими към предмета на 

поръчката и участникът не е доказал, че същите биха допринесли за 

точното изпълнение на договора, и/или се съдържат несъществени 

непълноти/пропуски, в това число пропуски в описанието, липса на информация 

за дейности по изпълнението, конкретика по отделните действия за 

осигуряване на качество, изпълнение в срок и съответствие с проектните 

цели и/или предложението може да бъде отнесено към всяка обществена 

поръчка за проектиране, без да е  представено през призмата и спецификите 

на настоящата обществена поръчка. 
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Г. 

 

 За представената идейна концепция за изпълнение на поръчката е в сила 

следното: 

o Представени са обемно-пространствено решение и транспортна и пешеходна 

достъпност. 

o Представено е комплексно функционално решение. 

o Представени са композиционно-естетически качества и архитектурен образ. 

o Описани са предвиждания за рационалност, технологичност и надеждност на 

конструктивното решение, 

но 1 /едно/ от следните условия не е налице: 

- Обемно-пространственото и комуникационното решения дават възможност 

за хармонично вписване в и комуникационно свързване с околната 

урбанизирана среда в съответствие със съществуващите устройствени и 

технически изисквания и стандарти.   

- Комплексното функционално решение обезпечава всички изискани 

функции, удовлетворява изискванията за достъпна среда в урбанизираните 

територии и предоставя функционална гъвкавост посредством оптимални 

функционални разпределения и композиционни решения, като 

предвижданията за оразмеряване и подреждане на отделните пространства 

са обосновани. 

- Композиционно-естетическите качества и архитектурния образ предоставят 

модернистичен стил, хармонично вписващ се в ансамбъла на околните 

сгради и пространство и съобразен и обвързан в тясна зависимост с 

функцията на сградата. 

- Конструктивното решение съответства на и е в хармония с архитектурното 

решение, като предлага най-съвременни строителни технологии и решения, 

изпълними за българската строителна индустрия, гарантиращи надеждно 

строителство. 

 Налице са отделни несъществени несъответствия/противоречия в и/или между 

отделни части (приложения) на представената концепция за изпълнение на 

поръчката. 

Забележка:  
„Всеобхватно“ следва да се разбира предложение под формата на описание (обяснение), 

което цялостно отчита и е насочено към специфичния предмет на поръчката (т.е. 

отчетен е нейният специфичен обхват), както и са представени всички аспекти на 

описвания елемент; означава и предложение, което е недвусмислено / еднозначно и не 

налага необходимост от тълкуването му от страна на членовете на комисията за 

разглеждане, оценка и класиране на офертите; 

„Ясно“ следва да се разбира изброяване, което недвусмислено описва конкретния елемент 

(етап, дейност, задача, отговорност, характеристика и т.н.) по начин, по който 

съответният елемент (етап, дейност, задача, отговорност, характеристика и т.н.) да 

бъде индивидуализиран сред останалите сходни или аналогични елементи (съответно 

етапи, дейности, задачи, отговорности, характеристики и т.н.); 

„Подробно / Конкретно“ следва да се разбира описание, което  съдържа информация за 

съответните елементи (етапи, дейности, задачи, отговорности, характеристики и т.н.), 

но не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни 

поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователност, обхват, съдържание, 

вътрешни взаимовръзки или други аспекти или факти, зададени от документацията за 

участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка и имащи отношение към 

конкретната поръчка; 

„Формално“ е описание, което не е насочено конкретно към предмета на поръчката. 

„Адекватно / Относимо“ следва да се разбира предложение, отчитащо спецификата на 

настоящата обществена поръчка, както и такова, което напълно съответства на 

конкретния елемент от предмета и/или обхвата на поръчката, за който се отнася; 
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„Несъществени“ са тези непълноти / пропуски / несъответствия в техническото 

предложение, включващо концепция за изпълнение или някое от приложенията към нея, 

които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, 

липса на детайлна информация, недостатъчна аргументация или обосновка и други 

подобни.  

Несъществените непълноти/пропуски не водят до пряко засягане на изпълнението на 

поръчката с оглед спазване в цялост на изискванията, посочени в документацията за 

участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, но създават 

потенциални и неоправдани рискове досежно качество и/или срок за изпълнение.  

При установени несъществени непълноти / пропуски / несъответствия съответното 

предложение не е несъответстващо на изискванията на възложителя и не се предлага за 

отстраняване. 

„Съществени“ са тези непълноти / пропуски / несъответствия в техническото 

предложение, включващо концепция за изпълнение или някое от приложенията към нея, 

които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в настоящата 

документация, или на разпоредбите на действащото законодателство, на 

съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие 

между изискуемо съдържание и предложено/описано такова, несъответствие между 

действие, предвидено в документацията, и предложено такова в офертата, и други 

подобни.  

Съществените непълноти/пропуски водят до пряко засягане на изпълнението на поръчката 

с оглед спазване в цялост на изискванията досежно качество и/или срок за изпълнение, 

посочени в документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка.  

При установени "съществени непълноти / пропуски / несъответствия" е налице 

несъответствие на офертата с изискванията на възложителя и съответният участник се 

предлага за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата. 

„Разумна увереност“ е степен на ниво на увереност, което изисква предложеният 

цялостен подход за реализиране на дейностите по обществената поръчка да обхваща 

всички ключови компоненти и характеристики на обществената поръчка съгласно 

Техническото задание. 

 „Ефективност“ е степен на постигане на целите на дейностите при съпоставяне на 

действителните и очакваните резултати от изпълнението им. 

 

4. Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при 

следната формула: 

  

КО = О1 + О2 + О3   
  

Максималната Обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки. 

Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се класира на първо 

място участникът, който е предложил по-ниска цена. 

При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-

висока относителна тежест и се избира офертата с най-благоприятна стойност по този 

показател. 

Ако и по този начин не може да се определи икономически най-изгодната оферта, 

комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти. 

Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на точкова система. 

Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа 

посочената методика и показатели. 
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8. ОЦЕНКИ НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ: 

 

Резултатите от прилагането на формулите за оценка по показателите Цена за 

изпълнение на поръчката (О1),  Срок за изработване на инвестиционния проект (О2) и  

Концепция за изпълнение на поръчката (О3), както и така извършеното крайно 

оценяване на участниците "ДИАРХ - 21" ЕООД,  „УНИАРХ“ ЕООД и "ФРИБУЛ" 

ООД, са закрепени таблично, както следва: 

 

8.1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“; 

 

Оценяван участник 

 

 

"ДИАРХ - 21" ЕООД 

 

Цена за изпълнение на поръчката (О1) 

 

 

30.00 точки 

 

Срок за изработване на инвестиционния 

проект (О2) 

 

 
 

15.00 точки 

 

Концепция за изпълнение на поръчката (О3) 

 

 

55.00 точки 

 

ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) 

 

 

100.00 точки 

Мотиви:  

Посочените оценки по показателите Цена за изпълнение на поръчката (О1), Срок за 

изработване на инвестиционния проект (О2), са получени като резултат от прилагането 

на формулите за оценка по посочените показатели и предложения на оценявания участник, 

описани в настоящия протокол. 

Оценка на офертата на участникa “ "ДИАРХ - 21" ЕООД по показателя Концепция за 

изпълнение на поръчката (О3). 

По така посочения показател участникът "ДИАРХ - 21" ЕООД получава максимална 

оценка на предложената Концепция за изпълнение на поръчката (О3) = 55.00 точки. 

Посочената оценка е получена на база действителното съдържание на техническото 

предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в настоящия протокол 

от работата на комисията. 

В предложението на участника за изпълнение на поръчката той всеобхватно е представил 

процесът на изпълнение на проектантската задача, като са описани всички дейности по 

изпълнение съобразно документацията за участие в поръчката и действащата нормативна 

уредба, описани са и са обосновани последователността им и взаимовръзките между тях, 

както следва: 

ДЕЙНОСТ 1.Управление на изпълнението на договора Задача 1. Мобилизация 

ДЕЙНОСТ 2: Запознаване със заданието за проектиране, изготвяне на 

тахиметрична снимка и посещение на мястото, където ще се реализира обекта. 

ДЕЙНОСТ 3: Изработване на идеен проект 

ДЕЙНОСТ 4: Изготвяне на технически проект 

ДЕЙНОСТ 5: Окомплектоване, съгласуване и предаване на окончателния технически 

проект. 

Окончателния проект ще съдържа следните части във фаза Технически проект: 

• Част "Архитектурна" 
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• Част "Конструктивна с ТК" и Подпорна стена към главна улица 

• Част "ВиК" 

• Част"Ел" 

• Част "Вертикална планировка" 

• Част "Трасировъчен план" 

• Част "Отопление и вентилация" 

• Част "Соларни панели за топла вода" 

• Част "Енергийна ефективност" 

• Част "Доклад за енергийна ефективност" 

• Част "Проект за управление на строителните отпадъци" 

• Част "Пожарна безопасност със схеми за евакуация" 

• Част "План за безопасност и здраве" 

• Част "Сметна документация" - количествено-стойностни сметки 

Предложението на участника съдържа описание на цялостния процес на изпълнение на 

всяка проектна част на инвестиционния проект, както следва: 

• Част "Архитектурна” 

Ще се направи анализ на съществуващия терен, подпорна стена откъм ул. 

"Евридика", водопроводна и канализационна мрежа, съществуващи ел.мрежи и др. На 

място ще се определят подходите към сградата, местата за паркиране, зоните за отдих и 

рекреация, детска площадка и др.  

От всички направени проучвания до момента ще се изготви идеен архитектурен 

проект. Ще бъде направена среща с целия Екип за окончателно съгласуване на техническия 

проект. Участникът подробно е изяснили какво материали ще бъдат използвани. Към част 

"Архитектурна" ще бъдат изготвени количествени сметки, както и ще се извърши 

окомплектоване на проектите по всички части. 

• Част "Конструктивна с ТК" и Подпорна стена към главна улица 

Ще се определи контакта на площадката със съществуващата улична мрежа, 

отстоянията от нея и необходимост от евентуално укрепване, както и инженерно- 

геоложки и хидрогеоложки характер на терена. Ще се направи среща с водещия проектант 

по част „Архитектурна“ за обсъждане на идейната схема за обемно пространствено и 

комуникационно решение на задачата, както и обсъждане и уточняване на конструктивни 

междуосия, тип на фундиране, начин за укрепване на улицата и избор на материали и 

технология за изпълнение на сградата и укрепването. Ще се определи: основната мрежа 

конструктивни оси; местоположение на вертикалните носещи конструкции (ВНК); колони 

и шайби;  типа на междуетажните конструкции (основи, плочи и греди); както избор 

на напречните им сечения (идейни кофражни планове на всички нива и покрив); контура на 

подпорната стена, както и отстоянието и евентуалната връзка с конструкцията на 

сградата; вариант за изпълнение на подпорната стена - конструктивно и технологично 

решение; отворите в междуетажните конструкции с останалите части, както и 

необходимостта от предвиждането на специални конструкции за инсталациите в 

сградата. Ще се съгласуват всички части на окончателен кофражен план и идейни основи, 

с местоположение на вертикалните носещи конструкции (ВИК). Ще се изготвят 

количествени сметки въз основа на окончателния проект по част "Конструкции". 

Ще се изготвят стойностни сметки въз основа на количествената сметка по 

част "Конструкции". 

Част "Водоснабдяване и канализация" 

След запознаване с техническото задание за проектиране по част ВиК ще се включи 

проектиране на следните инсталации: 

1. Външни ВиК инсталации 

2. Сградни ВиК инсталации 

3. Отводняване на площадката . 

В проекта се предвиждат: 

1. Хоризонтални разрези през подземен (полуподземен) етаж на обекта отделно 
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за водоснабдяването и канализацията с означения на хоризонталните водопроводни и 

канализационни клонове, санитарните прибори, апаратури, спирателни и противопожарни 

кранове, и др. с данни за: 

а) номерацията на клоновете; 

б) оразмерителните водни количества за главните водопроводни клонове; 

в) диаметри, дължини и наклони; 

г) котировка на връзките спрямо приетото относително ниво ±0.00 за 

сградата. 

2. Хоризонтални разрези през етажите на обекта (подобектите) отделно за 

водопроводната и канализационната инсталация с означения на оразмерителните данни, 

местата на хоризонталните и вертикалните клонове, санитарните прибори, арматури и 

др., като за планировъчно еднаквите етажи се разработва само един план. 

3. Вертикални разрези на сградата през местата на 

санитарните възли с нанесени относителни и абсолютни коти в характерните 

участъци на водопроводните и 

канализационните инсталации. 

4. Аксонометрични схеми на водопроводните и 

канализационни инсталации. 

5. Детайли на нестандартни елементи от инсталацията и на местата, в които 

те се пресичат с други инсталации. 

• Част "Електроснабдяване" 

Ще се предвидят: 

1. Еднолинейни схеми на Главно Разпределително табло и етажни 

разпределителни табла с данни за: 

а) номерацията на изводите; 

б) технически данни на защитна и комутационна апаратура; 

в) данни за кабелите и проводниците; 

г) ел. мощност на изводите; 

д) схема на заземяване. 

2. Ситуационнен план и разпределение за етажите на обекта (подобектите) за 

електриеската инсталация с означения на оразмерителните данни, местата на 

консуматорите и табалата, вертикалните щрангове и др. 

3. Светлотехнически изчисления за различните помещения за постоянно 

обитаване. 

4. Детайли на нестандартни елементи от инсталацията и на местата, в които 

те се пресичат с други инсталации. Обяснителната записка ще дава описание на 

предвидените в проекта решения. 

Част "Тахиметрична снимка и Вертикална планировка" 

Тахиметричната снимка ще бъде изработена в мащаб 1:200 и на нея ще бъдат 

заснети всички характерни подробности на терена, съществуващи сгради, пътища, 

подпорни стени и др. За изработването на тахиметричната снимка ще се развие полигонов 

ход от съществуващите най-близки полигонови точки от работната геодезическа основа 

на кадастралната карта на гр. Смолян. В близост до обекта ще бадат стабилизирани 

необходим брой нивелачни репери, които ще служат за обслужването на строителните 

дейности по време на строителството на обекта. От тези репери ще се извърши и 

трасирането /отлагането/ на обекта на терена.  

Проекта за вертикално планиране се изработва въз основа на: 

• изготвената тахиметрична снимка в М 1:200 и стабилизираните нивелачни 

репери. 

• архитектурния и конструктивния проект на сградата.  

• Част "Трасировъчен план" 

Дейност 4, Задача 2 

Заедно с проекта за вертикално планиране се изработва и трасировъчен план, който 
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дефинира плановото местоположение на сградите и съоръженията. 

В трасировъчния план на обекта е дадено геометричното решение на проекта в 

ситуационно отношение и връзката му със съществуващите сгради и съоръжения на 

терена. Трасировъчния план включва: координатен регистър на точките от 

трасировъчната мрежа; координатен регистър на трасировъчните данни на външните 

ъгли на сградите, подпорни стени и всички елементи на вертикалната планировка.  

• Част "Отопление и вентилация" 

Проектът ще третира отоплението и вентилацията на сградата: 

- Отопление - За отопление на помещенията в сградата ще се предвидят климатици 

SPLIT система с едно външно и едно вътрешно тяло за всяко обитаемо помещение, а за 

санитарните възли ще се предвидят електри-чески влагоустойчиви печки. 

- Вентилация - За осъществяване на вентилация на санитарните възли ще се 

предвиждят осеви вентилатори с обратна клапа и вертикални клонове от PVC тръби 

изведени над покрива на сградата. 

• Част "Соларни панели за топла вода" 

Ще се предвиди централно подаване на топла вода с обемен бойлер, разположен в 

специално за целта помещение, в който водата ще се загрява от слънчеви батерии, а във 

всяко жилище ако е необходимо водата ще се догрява. 

• Част "Енергийна ефективност" 

Ще се изготвят детайли и разрези относно прилагане на мерките по енергийна 

ефективност, свързани с архитектурното оформление на сградата. 

• Част "Доклад за енергийна ефективност" 

Проверка на сметките от проекта за енергийна ефективност съгласно чл.27а от 

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. 

• Част "Проект за управление на строителните отпадъци" 

На базата на изготвените проекти по всички части заедно с количествените 

сметки ще се изготви план за управление на строителни отпадъци, които ще се генерират 

по време на строителството. 

• Част "Пожарна безопасност със схеми за евакуация" 

Изготвяне на окончателния технически проект, който ще съдържа: 

1. Пасивни мерки за пожарна безопасност с проектни обемно- планировъчни и 

функционални показатели на строежа. 

2. Активни мерки за пожарна безопасност с обемно- планировъчни и 

функционални показатели за пожарогасителни и пожароизвестителни инсталации, 

оповестителни инсталации, димо-топлоотвеждащи инсталации, функционални показатели 

за водоснабдяване за пожарогасене, функционални показатели за преносими уреди и 

съоръжения за първоначално пожарогасене, функционални показатели на евакуационно 

осветление, блок-схема на проектираните активни мерки за защита (със самостоятелно 

задействане или управлявани от ПИС), начинът на привеждането им в действие и 

осигурените блокировки за съвместната работа на системите. 

Част "План за безопасност и здраве" 

При тази задача ще се изготви проект по част "План за безопасност и здраве", 

както и схема за временна организация на движението ПБЗ. 

Част "Сметна документация" - количествено- стойностни сметки 

Ще се изготви остойностяване на количествата материали по всички части. 

Обемно-пространственото и комуникационното решения дават възможност за 

хармонично вписване и комуникационно свързване с околната урбанизирана среда в 

съответствие със съществуващите устройствени и технически изисквания и стандарти, 

тъй като  участникът е дал следната информация: Теренът определен за изграждане на 

социалните жилища се намира в кв. „Невястата“ в жилищната зона на гр. Смолян. На 

изток граничи с УПИ XIII - 551 - за озеленяване и многоетажна сграда за паркиране, на 

север граничи с УПИ за жилищно строителство, на запад - с ул. „Евридика" и 

транспортният подход на диспансера, а на юг - с УПИ XXIII - 540, 574 - за диспансер. В 



                                       

49 

момента на мястото съществуват две сгради - котелно помещение и нафтово 

стопанство, които не функционират по предназначение и ще бъдат премахнати. Денивелацията 

между ул. „Евридика“ и най-долното ниво на сградата е около 4,30м. При тези дадености най-

доброто обемно-пространствено решение е новата сграда да се разположи към ул. „Евридика“ 

като жилищата бъдат с ориентация изток, запад и юг. По този начин ще се осъществи и 

комуникационната достъпност от запад и юг и сградата ще се впише хармонично в околната 

урбанизирана среда, която в основната си част е жилищна. При това ситуиране на сградата 

избираме рационално и просто функционално решение с един коридор и жилища, ориентирани в 

посока изток, запад и юг с едно централно стълбище. По този начин се съкращават до минимум 

обслужващите площи към жилищата. Комплексното функционално решение обезпечава всички 

изискани функции, удовлетворява изискванията за достъпна среда в урбанизираните 

територии и предоставя функционална гъвкавост посредством оптимални функционални 

разпределения и композиционни решения, като предвижданията за оразмеряване и 

подреждане на отделните пространства са обосновани, тъй като  участникът е дал 

следната информация: От изток, където е по-благоприятното изложение на терена се 

предвижда детска площадка и място за отдих. За да бъдат спазени изискванията на 

техническото задание предлагаме следното функционално решение и композиционна схема: 

• На кота +0.00 - Збр. жилища за хора с увреждания на нивото 

на тротоара от към ул. „Евридика“, като по този начин удовлетворяваме 

изискванията за достъпна среда в урбанизираните територии - жилищата са на това 

ниво, най- близко са до входа. Останалите жилища са: 3бр. за един човек, 2бр. за трима 

човека, 1 бр. за четири човека, както и стълбище за горното ниво. 

• На кота -2.80 се разполагат 2бр. жилища за един човек, 2бр. за 

трима човека, 1 бр. за четири човека, избени и обслужващи помещения, стълбище за 

горното ниво, както и подход към източната част на УПИ-то. 

• На кота +2.80 се обособяват: Збр. жилища за един човек, 2бр. 

за двама човека, Збр. за трима човека, 1бр. за четири човека и стълбище за горното 

ниво. 

• На кота +5.60 се разполагат: Збр. жилища за един човек, 2бр. 

за двама човека, Збр. за трима човека, 1 бр. за четири човека, както и стълбище за 

горното ниво. 

• На кота +8.40 се обособяват: 2бр. жилища за двама човека, 

1 бр. за трима човека и обслужващи помещения. 

Общо се получават следния брой жилища: 

- 11бр. за един човек; ббр. за двама човека; 

- 11 бр. за трима човека; 

- 4бр. за четири човека; 

- 3бр. за хора с увреждания и придружител. 

Жилищата са 35бр., с което е удовлетворено искането на Възложителя по 

отношение на броя и капацитета. 

Композиционно-естетическите качества и архитектурния образ предоставят 

модернистичен стил, хармонично вписващ се в ансамбъла на околните сгради и 

пространство и съобразен и обвързан в тясна зависимост с функцията на сградата, тъй 

като  участникът е дал следната информация: Композиционната схема предлага и 

гъвкавост във функционално отношение. В зависимост от потребностите на 

Възложителя, могат да се получат и жилища извън обхвата на предвидените. Това може 

да се реализира чрез зазиждане или отваряне на нови отвори (врати), което може да се 

направи в момент, когато има такава нужда и с минимални средства. Основен похват за 

постигане на модерна визия е външният облик на сградата да произлиза от самата й 

функция, решена с подходяща фасадна мазилка върху топлоизолационна система за 

придобиване на модерен и раздвижен архитектурен облик. В зависимост от предложената 

функция - конструкция - форма ще се оформи и архитектурният образ на сградата, който 

хармонично ще се впише в ансамбъла на околните сгради и пространства без да се 

натрапва и доминира. Така ще се оформи една сграда със запомнящ се стил, безпроблемно 
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стъпила и сраснала се с околния терен. 

Конструктивното решение съответства и е в хармония с архитектурното решение, като 

предлага най-съвременни строителни технологии и решения, тъй като  участникът е дал 

следната информация: При оформяне образа на сградата ще се използват съвременни 

материали. В цветово отношение ще се използват цветове, мазилки и облицовки, които са в 

хармония с природата и околните сгради. Участникът е изяснил, че в конструктивно 

отношение предлага най-съвременната строителна технология, а именно монолитно, 

стаманобетоново изпълнение на конструкцията в комбинация на „гредови“ и „безгредови“ 

тип на междуетажни конструктивни елементи, със стоманобетонови шайби за 

осигуряване на хоризонтални въздействия от вятър и земетръс. Ще се използват 

едроразмерни кофражни форми, строителни продукти и изделия с максимална степен на 

завършеност и подходящ тип строителна механизация. Процесите ще бъдат изпълнени 

поетапно:  

 етапно разрушаване на съществуващите постройки с едновременно изпълнение на 

укрепваща улицата конструкция на подпорната стена; 

 изпълнение на изкопни работи, фундаменти и междуетажна конструкция на ниво 

„Улица“ на сградата, свързване с подпорната стена (стената ще бъде изпълнена на 

два етапа и на участъци с ограничени дължини);  

 изпълнение на стоманобетоновата конструкция на останалите нива и покрив; 

 изпълнение на тухлени зидарии по етажните нива с укрепването им към 

стоманобетонната конструкция. 

В съответствие с описаната концепция е и приложения от участника времеви график, 

като при детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на 

противоречия в и между отделните части (приложения) на представената концепция за 

изпълнение на поръчката. 

Въз основа на горното, комисията установи, че в изготвената концепция за изпълнение на 

поръчката са налице следните три обстоятелства: 

 За представената организация и методология за изпълнение на поръчката е в сила 

следното: Всеобхватно (всяка дейност е декомпозирана на действия по изпълнението) е 

представен процесът на изпълнение на проектантската задача, като са описани всички 

дейности по изпълнение съобразно документацията за участие в настоящата поръчка и 

действащата нормативна уредба, описани са и са обосновани последователността им и 

взаимовръзките между тях, като предложението съдържа описание на цялостния 

процес на изпълнение на всяка проектна част на инвестиционния проект. 

 За представената идейна концепция за изпълнение на поръчката е в сила всяко едно от 

следните обстоятелства: 

o Обемно-пространственото и комуникационното решения дават възможност за 

хармонично вписване в и комуникационно свързване с околната урбанизирана 

среда в съответствие със съществуващите устройствени и технически 

изисквания и стандарти.   

o Комплексното функционално решение обезпечава всички изискани функции, 

удовлетворява изискванията за достъпна среда в урбанизираните територии и 

предоставя функционална гъвкавост посредством оптимални функционални 

разпределения и композиционни решения, като предвижданията за оразмеряване 

и подреждане на отделните пространства са обосновани. 

o Композиционно-естетическите качества и архитектурния образ предоставят 

модернистичен стил, хармонично вписващ се в ансамбъла на околните сгради и 

пространство и съобразен и обвързан в тясна зависимост с функцията на 

сградата. 

o Конструктивното решение съответства на и е в хармония с архитектурното 

решение, като предлага най-съвременни строителни технологии и решения, 

изпълними за българската строителна индустрия, гарантиращи надеждно 

строителство. 
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 Налице е пълно съответствие и липса на противоречия в и между отделните части 

(приложения) на представената концепция за изпълнение на поръчката. 

Ето защо, участникът получава 55 точки по настоящия показател. 

 

8.2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН 

НА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ГРAД 

СМОЛЯН“. 

 

Оценяван участник 

 

 

„УНИАРХ“ ЕООД 

 

"ФРИБУЛ" ООД 

 

Цена за изпълнение на поръчката (О1) 

 

 

28.57 точки 
 

30.00 точки 

 

Срок за изработване на 

инвестиционния проект (О2) 

 

 

15.00 точки 

 

12.50 точки 

 

Концепция за изпълнение на поръчката 

(О3) 

 

 

55.00 точки 

 

55.00 точки 

 

ОБЩА КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА (КО) 

 

 

98.57 точки 

 

97.50 точки 

Мотиви: 

Посочените оценки по показателите Цена за изпълнение на поръчката (О1), Срок за 

изработване на инвестиционния проект (О2), са получени като резултат от прилагането 

на формулите за оценка по посочените показатели и предложенията на оценяваните 

участнци, описани в настоящия протокол. 

 

Оценка на офертата на участникa „УНИАРХ“ ЕООД по показателя Концепция за 

изпълнение на поръчката (О3). 

По така посочения показател участникът „УНИАРХ“ ЕООД получава максимална оценка 

на предложената Концепция за изпълнение на поръчката (О3) = 55.00 точки. 

Посочената оценка е получена на база действителното съдържание на техническото 

предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в настоящия протокол 

от работата на комисията. 

В предложението на участника за изпълнение на поръчката той всеобхватно е 

представил процесът на изпълнение на проектантската задача, като са описани всички 

дейности по изпълнение съобразно документацията за участие в поръчката и 

действащата нормативна уредба, описани са и са обосновани последователността им и 

взаимовръзките между тях, както следва: 

1.Проектни действия по реализиране на поръчката: 

1.1. Запознаване със заданието за проектиране. 

1.2. Разпределение на времето за проучване и проектиране съобразно сроковете 

представени в офертата и необходимото време за решаване на поръчката. 

1.3. Съставяне на график за изпълнение, взаимно съгласуване и коригиране на решенията 

с цел постигане на пълно съответствие и взаимовръзка на отделните части на проекта. 

1.4. Действия по реализация на проекта и последователност: 

1.4.1. Направа на тахиметрично и геодезическо заснемане на терена-УПИ V и 

местоположението на съществуващите училищни сгради, граници, нафтово стопанство и 
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подходи. След изготвяне на тахиметричното заснемане ще се изготви съвместена скица 

между заснемането, кадастралната подложка и извадката от действащия регулационен 

план. Съвместената скица се предоставя на проектанта по част архитектура. 

Изпълнява се от проектант по част "Геодезия" 

1.4.2. Проучване на градоустройствените възможности за разполагане на обекта в 

заснетия терен съобразно законовите изисквания.   Изготвя се архитектурна подложка с 

предварително решени основни градоустройственщфункционални и обемни решения. 

Изпълнява се от проектант по част "Архитектура" - водещ проектант. 

1.4.3. Изготвяне на идейно архитектурно решение отговарящо на заданието за 

проектиране с обосноваване на конструктивно предложение за изпълнението му. 

Изпълнява се от проектант по част "Архитектура" - водещ проектант съвместно с 

проектант по част "Конструкции"; 

1.4.4. Предоставяне на идейното решение на специалистите по части Конструкции, 

Електро, ВиК и ОВК за осмисляне, изчисляване и направа на предложения за решения по 

всяка проектна част. 

1.4.5. Вземане на взаимно решение относно решаването на обекта по всички части с 

необходимите за постигане параметри на конструкцията, инсталационното оборудване и 

захранване на обекта. Изготвяне на идейни решения по отделните проектни части - 

инсталации. Уточняване на параметри за необходимите отвори и 

натоварвания.Изчисляване на необходимите параметри,площи и обеми на обекта. 

1.4.6. Изготвяне на технически архитектурен проект-подложка на база идейните 

разработки и съгласувания и предоставянето му на специалностите по отделните части за 

изготвяне на техническите проекти по отделните части. 

Изпълнява се от проектант по част "Архитектура" - водещ проектант; 

1.4.7. Оглед на проектите от експерти по части Безопасност и здраве, Пожарна 

безопасност, Енергийна ефективност и ПУСО и нанасяне при необходимост на корекции за 

спазване на действащите изисквания и норми. 

1.4.8. Изпращане на отделните проекти по части в електронен вид за проверка от 

водещия проектант и нанасяне на взаимно съгласувателни корекции. Разрешаване 

размножаването на проектите на хартиен носител. 

1.4.9. Изготвяне на проекто-сметна документация, по всички части - Количествени и 

количествено стойностни сметки и спецификации; 

1.4.10. Размножаване и окомплектоване на проектите в пет екземпляра и подписване от 

водещия проектант. Направа на електронен запис във формат DWG на всички графични и 

текстови части на проекта . Направа на опис и предаване на възложителя. 

Участникът изяснява, че проектирането ще се извърши като взаимно обвързан процес 

между всички специалности с цел постигане на цялостен продукт отговарящ на всички 

изисквания,норми и наредби. 

Основните задачи които ще се решат при изпълнение на поръчката са: 

Задача-1. Ситуиране на сградата в зависимост от теренните особености и 

съществуващите сгради и съобразено с многофункционалното предназначение- спорт и 

масови мероприятия от населението. 

Задача-2. Осигуряване на транспортна и пешеходна достъпност съобразена с пожарните 

изисквания и изискванията за достъпна среда за хора с увреждания. 

-Външният подход към сградата ще позволява достъп на хора с увреждания поради 

възможността за транспортен подход до главния вход и предвиждане на рампа с наклон 

6% за преодоляване на външните входни стъпала. -Предвижда се асансьор за преодоляване 

на етажите оразмерен за инвалидни колички. -Предвижда се инвалидна платформа при 

връзката между топлата връзка и съществуващия учебен корпус. 

Задача-3. Осигуряване различен режим на достъп в сградата: 

-за ученици по време на учебен процес-чрез топла връзка от съществуващия учебен корпус; -

за населението-директен,външен достъп до сградата и прекъсване на достъпа на учащи се 

от топлата връзка; -комбиниран достъп за учащи се и населението 
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Задача-4. Използване на залата за многофункционални дейности: 

-за спортни и тренировъчни дейности 

-за масови мероприятия-чрез подвижни столове, сцени и др. 

Задача-5. Изисквания за захранване с ел.енергия чрез фотоволтаични панели и соларна 

инсталация за топла вода 

-осигуряване на благоприятно изложение и площ за монтаж на инсталациите 

-осигуряване възможност за автоматично превключване на алтернативните източници на 

ток и вода 

-осигуряване на технически помещения за разполагане на агрегати и автоматика 

Задача-6. Изисквания за енергийна ефективност на сградата  

-осигуряване на необходимата топлоизолация на сградата  

-избиране на система за отопление и вентилация максимално използваща алтернативните 

източници на ел. енергия 

Задача-7. Изисквания за пожарна безопасност  

-осигуряване на безпрепятствена евакуация при пожар в зависимост от начина на 

използване на сградата-спорт и използване за масови мероприятия. 

-осигуряване на топлинно и димоотвеждане при пожар,както и автоматичното му 

задействане. 

Предложението на участника съдържа описание на цялостния процес на изпълнение на 

всяка проектна част на инвестиционния проект, както следва: За решаване на всяка задача 

всяка проектна част представлява самостоятелно решение с решаване на следните 

основни въпроси: 

- част Архитектура - Извършва градоустройственото, функционално и обемно решение, 

като определя вида, размерите и височините на спортната зала и помощните 

помещенията с цел пълно отговаряне на изискванията на заданието за 

проектиране.Определя местата за зрители,подходите към тях и евакуацията. 

Решава функционалните връзки, разположението и площите на всички помощни 

помещения,необходимите отвори и проходи. Решава архитектурните обеми и екстериорни 

визии, както и пространствено-обемното обвързване на сградата с околната 

среда.Определя вида на различните материали за интериора и екстериора. 

Съобразява решението за физкултурен салон със ЗУТ и приложимите наредби. 

След съгласуване и разглеждане на решенията и предложенията по части изготвя 

технически архитектурен проект-подложка и го предоставя на частите за работа. Нанася 

необходимите корекции по техническия проект след получаване от частите на тяхните 

решения. Преобазува електронните чертежи в разширение за размножаване. 

-част Конструкции - Решава конструктивната система на 

сградата,фундирането,земетръсното осигуряване и носимоспособността на носещите 

елементи. Съобразява конструктивната система с архитектурното решение, 

възможностите за изпълнение, транспорт и сеизмичност. Спазва действащите норми за 

проектиране в земетръсни райони и действащите нормативни изисквания. Предоставя на 

архитекта конструктивна схема на сградата. Корегира чертежи и детайли в зависимост 

от изискванията на архитектурното решение. Изготвя необходимите спесификации и 

детайли съобразени с предвидения начин на изпълнение. Изготвя ПОИС за изпълнение на 

скелета и кофражни работи. Подготвя електронните чертежи за размножаване. 

-част Електро - Решава силно и слаботоковото захранване на сградата ,изкуственото 

осветление, локално електросъоръжаване, противопожарното известяване. Разполага 

фотоволтаичните панели на определените места и изчислява максималното възможно 

алтернативно захранване. Захранва различните машини и агрегати предвидени в 

проектите по части ОВК и ВиК. Решава мълниезащита на сградата. Съгласува 

проектното решение със съответното експлоатационно предприятие. Предоставя на 

части Архитектура и конструкции местата за необходимите технологични отвори за 

нанасяне във всички чертежи. Подготвя чертежите за разможаване. 

-част ВиК - Решава захранването на сградата с топла и студена вода използвайки и 
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соларни панели. Осигурява отвеждането и заустването на обратните води.Осигурява 

отвеждането на повърхностните води от площадките около сградата. Осигурява и 

обосновава противопожарното водоснабдяване, като го съгласува с проектанта по част 

пожарна безопасност. Съгласува решението с ВиК-Смолян и предоставя проекта на части 

архитектура,електро и ОВК за захранване на предвидените агрегати и бойлери. Подготвя 

електронните чертежи за размножаване. 

-част ОВК - Решава системите за отопление и климатизация на сградата, осигуряването 

на необходимия комфорт на обитаване, както и алтернативното водоснабдяване с топла 

вода чрез соларни панели. Изчислява необходимите мощности с които трябва да се 

захранят машините и агрегатите. Изчислените параметри за мощности и натоварване се 

подават като изходни данни за проектиране на проектантите по част "Конструкции", 

"Електроуребни" и "ВиК"; Изчислява енергийното потребление за сградата и изготвя 

проект за Енергийна ефективност. 

-част Геодезия - Изготвя геодезическо замерване на терена. На база идейна архитектурна 

вертикална планировка решава с подробни коти, радиуси и количества подробното 

вертикално планиране и трасировка на елементите на сградата и околното пространство. 

-част Безопасност и здраве - Решава организацията и разположението на временните 

обекти в строителната площадка. Определя местоположението на складовите 

площадки, временните огради и заграждения,временните предупределителни знаци и 

подходите за техника и материали. Съставя планове и проект  за укрепване на

 строителните конструкции, временното укрепване на кофражите и скелетата с цел 

предотвратяване на произшествия и трудови злополуки.  

-част Пожарна безопасност - Обосновава решенията и проектите по всички части и ги 

привежда в съответствие с Наредба 1-1971. Консултира проектантите по всички части 

по време на проектирането за съответствие на решенията с противопожарните норми и 

изисквания. 

-част План за управление на строителните отпадъци - Изготвя проект съгласно 

"Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали"от 13.11.2012г. 

-част Енергйна ефективност - Изготвя проект в съответствие с "Наредба №7 за 

енергйна ефективност на сгради". Определя необходимата външна топлоизолация на 

сградата,като изчислява енергийните загуби през различните сезони на годината.На база 

решенията по енергийна ефективност се вземат архитектурни решения за големина на 

отвори, остъкляване и видове топлоизолационни материали. 

Обемно-пространственото и комуникационното решения дават възможност за 

хармонично вписване и комуникационно свързване с околната урбанизирана среда в 

съответствие със съществуващите устройствени и технически изисквания и стандарти, 

тъй като  участникът е дал следната информация: Предлагаме сградата да бъде решена в 

модерен компактен стил с максимално остъкляване на юг на спортната зала и прецизирано 

естествено осветление на помощните и обслужващите помещения. Покриването 

предлагаме двускатно с цел използване на южния скат за максимално благоприятно 

разполагане на фотоволтаични и соларни панели. Облицовката на сградата се предлага с 

композитни елементи, тип еталбонд даващи възможност за вентелируеми фасади, сух 

монтаж и максимална защита на топлоизолацията. В обемно и архитектурно отношение 

сградата ще демонстрира съвременно звучене и доказваща предимствата на съвременните 

материали и форми вписваща се хармонично в застроеният предимно с нови и под държани 

сгради квартал. Основната цел на проекта е изграждане на зала за физическо възпитание и 

практикуване на спортове като волейбол, баскетбол, тенис на корт, бадминтон и др. 

Второстепенното предназначение е използване на сградата от населението на квартала и 

града за културно-масови мероприятия. От гореизложеното става ясно, че  

архитектурния образ предоставя модернистичен стил, хармонично вписващ се в ансамбъла 

на околните сгради и пространство и съобразен и обвързан в тясна зависимост с 

функцията на сградата. 
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Комплексното функционално решение обезпечава всички изискани функции, удовлетворява 

изискванията за достъпна среда в урбанизираните територии и предоставя функционална 

гъвкавост посредством оптимални функционални разпределения и композиционни решения, 

като предвижданията за оразмеряване и подреждане на отделните пространства са 

обосновани, тъй като  участникът е дал следната информация: За осигуряване на 

многофункционалното използване на сградата предлагаме два достъпа до основно входно 

фоайе-един чрез топла връзка от съществуващия учебен корпус за учащи се и един от 

прилежащият терен за външни посетители. Основните помещения необходими за 

функциониране на сградата са: 

-входно фоайе-около 52 кв.м. 

-зала с площ около 620кв.м. с възможност за разполагане на пълноценни игрища за волейбол-

9/18м.,баскетбол-15/28м.,тенис на корт-11/24м. и тренировъчни игрища за хандбал и 

футбол на малки вратички с максимален размер 18 / 32,50м. Останалите видове спорт 

като бадминтон, борба, бокс и др. могат да се практикуват спокойно в това 

пространство. 

-съблекални -2бр. за мъже и жени със съответните санитарни възли и душове оразмерени 

за по 20 души  

-помещение за спортни пособия-около 38 кв.м. 

-склад за подвижни столове и сцени-около 28 кв.м. 

-санитарни възли за външни посетители -лекарски кабинет със санитарен възел-около 

20кв.м. 

-методичен кабинет,който може да се използва от съдии при нужда- около22 кв.м. 

-зрителски места за около 160 души 

Поради недостатъчна площ на терена за разполагане на помещенията на едно ниво 

предлагаме разполагане на залата, съблекалните, стаята за учители и помещението за 

спортен инвентар на първо ниво, а над тях образуване на второ ниво за местата за 

зрители и осъществяване на вертикалната комуникация между залата и зрителските 

места чрез вътрешна стълба и асансьор за хора с увреждания. 

Необходимата топла връзка със съществуващия учебен корпус предлагаме да бъде на второ 

ниво т.е. на нивото на зрителските места с цел осигуряване на транспортен и 

противопожарен достъп до вътрешното пространство между физкултурния салон и 

съществуващата сграда. Същият е необходим и за зареждане на съществуващото 

нафтово стопанство между двете сгради. Подхода от съществуващия учебен корпус към 

топлата връзка се предвижда от съществуващото стълбище на корпуса. Предлагаме да се 

предвиди двуетажно тяло от изток на салона за разполагане на необходимите санитарни 

възли за посетители, склад за подвижни столове и сцени,лекарски и методичен кабинет. 

В подпокривното пространство на това тяло ще се образуват технически помещения за 

разполагане на машинно за асансьора, бойлерно, помещение за акумулатори от 

фотоволтаичните панели и др. Външният подход към сградата ще позволява достъп на 

хора с увреждания поради възможността за транспортен подход до главния вход и 

предвиждане на рампа с наклон 6% за преодоляване на външните входни стъпала. 

-Предвиден е асансьор за преодоляване на етажите оразмерен за инвалидни колички. 

-Предвижда се инвалидна платформа при връзката между топлата връзка и 

съществуващия учебен корпус. 

-Предвиждат се санитарни възли за хора с увреждания на всяко ниво и места в зрителния 

сектор. 

Конструктивното решение съответства и е в хармония с архитектурното решение, като 

предлага най-съвременни строителни технологии и решения, тъй като  участникът е дал 

следната информация: В конструктивно отношение предлагаме решение по монолитен 

способ с носещи стоманобетонни колони,стоманобетонни рамки и стоманобетонна 

покривна плоча. Считаме, че тази система е удачна за тази сграда и има следните 

предимства: 

-осигурява пълно съответствие с архитектурното решение 
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-осигурява максимална надеждност за изпълнение и поддръжка на сградата,особено на 

хидроизолационните покривни работи 

-дава възможност за голямо подпорно разстояние-ос 22,15м. с наклон на покрива от 

30%,който е препоръчителен за надморска височина над 800м.  

-дава възможност за изпълнение на стоманобетонна покривна наклонена плоча,която да 

понесе натоварването от предвидените за монтаж върху нея фотоволтаични и соларни 

панели. 

-дава възможност за окачване под стоманобетонните рамки на ОВК и Ел инсталациите 

-осигурява необходимата пожароустойчивост на сградата без да е необходима 

допълнителна защита на конструкцията. 

-не изисква изпълнение на специализирани конструкции,както и техния труден транспорт и 

монтаж. 

В съответствие с описаната концепция е и приложения от участника времеви график, 

като при детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на 

противоречия в и между отделните части (приложения) на представената концепция за 

изпълнение на поръчката. 

Въз основа на горното, комисията установи, че в изготвената концепция за изпълнение на 

поръчката са налице следните три обстоятелства: 

 За представената организация и методология за изпълнение на поръчката е в сила 

следното: Всеобхватно (всяка дейност е декомпозирана на действия по изпълнението) е 

представен процесът на изпълнение на проектантската задача, като са описани всички 

дейности по изпълнение съобразно документацията за участие в настоящата поръчка и 

действащата нормативна уредба, описани са и са обосновани последователността им и 

взаимовръзките между тях, като предложението съдържа описание на цялостния 

процес на изпълнение на всяка проектна част на инвестиционния проект. 

 За представената идейна концепция за изпълнение на поръчката е в сила всяко едно от 

следните обстоятелства: 

o Обемно-пространственото и комуникационното решения дават възможност за 

хармонично вписване в и комуникационно свързване с околната урбанизирана 

среда в съответствие със съществуващите устройствени и технически 

изисквания и стандарти.   

o Комплексното функционално решение обезпечава всички изискани функции, 

удовлетворява изискванията за достъпна среда в урбанизираните територии и 

предоставя функционална гъвкавост посредством оптимални функционални 

разпределения и композиционни решения, като предвижданията за оразмеряване 

и подреждане на отделните пространства са обосновани. 

o Композиционно-естетическите качества и архитектурния образ предоставят 

модернистичен стил, хармонично вписващ се в ансамбъла на околните сгради и 

пространство и съобразен и обвързан в тясна зависимост с функцията на 

сградата. 

o Конструктивното решение съответства на и е в хармония с архитектурното 

решение, като предлага най-съвременни строителни технологии и решения, 

изпълними за българската строителна индустрия, гарантиращи надеждно 

строителство. 

 Налице е пълно съответствие и липса на противоречия в и между отделните части 

(приложения) на представената концепция за изпълнение на поръчката. 

Ето защо, участникът получава 55 точки по настоящия показател. 

 

Мотиви: 
Оценка на офертата на участникa "ФРИБУЛ" ООД по показателя Концепция за 

изпълнение на поръчката (О3). 

По така посочения показател участникът "ФРИБУЛ" ООД получава максимална оценка 

на предложената Концепция за изпълнение на поръчката (О3) = 55.00 точки. 
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Посочената оценка е получена на база действителното съдържание на техническото 

предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в настоящия протокол 

от работата на комисията. 

В предложението на участника за изпълнение на поръчката той всеобхватно е представил 

процесът на изпълнение на проектантската задача, като са описани всички дейности по 

изпълнение съобразно документацията за участие в поръчката и действащата нормативна 

уредба, описани са и са обосновани последователността им и взаимовръзките между тях. 

Предложението на участника съдържа описание на цялостния процес на изпълнение на 

всяка проектна част на инвестиционния проект, както следва: 

- част "Геодезия" 

Ще се извърши заснемане на терена за проектиране и ще се изготви вертикална 

планировка, която да предвижда благоустрояване на двора и места за игра, отдих и спорт. 

- Част „Архитектурна” - извършва се архитектурно заснемане, отразяващо 

съществуващото към момента на заснемането състояние на сградите. Отразяват се 

всички промени по фасадите и в разпределенията, извършени по време на експлоатацията. 

Отразяват се размерите и видът на дограмата. Ще се представят архитектурните 

решения за изграждане на сградата, съдържаща обяснителна записка, чертежи, детайли, 

количествени и количествено-стойностни сметки. Участникът е изложил подробно какви 

решения ще предложи част архитектурна.   

- Част „Конструктивна” - Обследва се конструкцията на сградите. Проектната 

документация ще включва статични и сеизмични изчисления за сградата, изчислителни 

схеми, конструктивни решения, изработването на кофражни и армировъчни планове 

(основи, плочи, колони, греди), всички необходими детайли и монтажни схеми, план на нова 

покривна конструкция. Ще се разработват детайлни чертежи за конструктивните 

елементи. Тази част ще съдържа обяснителна записка, чертежи, детайли и количествено-

стойностни сметки. Обяснителната записка към част „Конструкции” ще съдържа 

описание на проектните решения. Графичната част ще съдържа: спецификация на 

армировката, кофражни и арматурни планове, разрези, спецификации и детайли. 

- 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. Преди започване на проектиране, ще се направи оглед на съществуващите 

инсталации. Ще се вземат предвид направените констатации и преписания по част ВиК. 

Част „В и К” ще съдържаща обяснителна записка, чертежи, детайли и количествено-

стойностни сметки.    Част ВиК ще се проектира съгласно изходните данни от „ВиК“ 

ЕООД - гр. Смолян и в съответствие с нормативните изисквания.  Участникът подробно е 

изяснил и какво ще предвиди при поектирането по тази част. 

- Част „Ел. инсталации” - Ще се проектират сградни ел. инсталации - силнотокови 

и слаботокови, съгласно нормативната уредба за постигане на оптимални условия при 

експлоатацията на сградата и постигане на икономично решение. Електрозахранването 

ще се предвиди от главното ел. табло на училището, като се предвиди контролно 

измерване на консумацията за физкултурния салон. Участникът подробно е изложил и 

какво ще съдържа разработката по тази част от проекта. Част „Електро” ще 

съдържаща обяснителна записка, чертежи, детайли и количествено-стойностни сметки. 

Участникът дава подробна информация какво ще включват чертежите по тази част от 

проекта. 

- част „ОВК" - ще съдържаща обяснителна записка, чертежи, детайли и 

количествено-стойностни сметки. Отоплението и климатизацията ще се решат така, че 

да осигуряват необходимия микроклимат и комфорт в съответствие с хигиенните норми. 

За системата за отопление и климатизация ще се използва максимално електроенергията 

от фотоволтаичните панели с цел максимална икономия. Ще се предвиди максимално 

използване на соларни панели за подгряване на вода, необходима за тази сграда. 

Участникът е изяснил и какви изисквания ще спази при проектирането.Чертежите на част 
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„ОВК” ще включват: Разрези през конкретни места, детайли, обяснителна записка. 

- Част „Устройство на прилежащия към обекта терен (Вертикална 

планировка)”. Ще се предвидят подходящи настилки на пространството около сградата 

(където е необходимо), отводняване, водоплътни тротоари, достъпна среда за хора с 

увреждания. Ще се осигури достъпност при игра за всички ползватели, включително и за 

ползвателите с увреждания. Ще се реши пространството около залата и прилежащия 

терен между нея и новия корпус на училището, като се създаде възможност за рекреация и 

благоустрояване на терена. 

- част „Пожарна безопасност” - Проектът по част Пожарна безопасност ще бъде 

разработен въз основа на: проекта по част Архитектура, проекта по част Конструктивна, 

проекта по част Електрическа, проекат по част "План за безопасност и здраве". Част 

„Пожарна безопасност и схеми за евакуация“ изяснява, че проектът ще включва 

необходимите пасивни и активни мерки за защита и технически решения за осигуряване на 

пожаробезопасна експлоатация на такъв тип сграда. 

- част „План за управление на строителни отпадъци”, ще включва прогноза за 

образуване на строителни отпадъци (СО) и степента на тяхното материално 

оползотворяване; прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, 

които се влагат в строежа; мерки, които се предприемат при управлението на 

образуваните СО.  

- част „План за безопасност и здраве" - Планът за безопасност на 

строителството ще бъде изготвен, като се вземат предвид следните основни принципи за 

строителството: 

- извършване на строителни работи по съвременни технологии; 

- съвместяване на технологичните процеси с оглед съкращаване на сроковете 

на строителството; 

Проектът ще съдържа общите условия, при които ще се изпълнява 

строителството. 

- Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи.  

- Опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството. 

- Част „Енергийна ефективност”. Коефициентите на топлопреминаване на 

външните ограждащи елементи (стени, покрив, под, прозорци, врати) да бъдат съобразени 

с референтните стойности, записани в Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност 

на сгради. Доклад оценка за съответствие на проекта за енергийна ефективност. Проверка 

на сметките от проекта за енергийна ефективност съгласно чл ,27а от Наредба № 7 от 

2004 г. за енергийна ефективност на сгради. 

- Част „Сметна документация" да бъде изготвена във формат за работа MS Office 

Excel и ще съдържаща минимум:  Количествени сметки по отделните части. Ще се 

изготвят подробни количествени сметки по видове СМР - по всички части на проекта и в 

съответствие с действащата нормативна уредба. Ще съдържа спецификации на 

материалите и видовете СМР. Ще се изготвят подробни спецификации за материалите и 

видовете СМР по всички части на проекта и в съответствие с действащата нормативна 

уредба.  

Обемно-пространственото и комуникационното решения дават възможност за 

хармонично вписване и комуникационно свързване с околната урбанизирана среда в 

съответствие със съществуващите устройствени и технически изисквания и стандарти, 

тъй като  участникът е дал следната информация: Теренът, предоставен за проектиране 

се намира близо до централната част на Смолян. Около него има предимно жилищни 

сгради, изградени в различен архитектурен стил. Градоустройствената концепция ще бъде 

съобразена със стила на съществуващите сгради като идеята е новата сграда да има 

съвременен стил, хармонично вписващ се в ансамбъла на околните сгради и пространство и 

съобразен и обвързан в тясна зависимост с функцията на сградата. Цялостната концепция 

е вдъхновена от гледката към Родопи, която се открива от ситуацията, и от идеята за 
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хармонично вписване в околната урбанизирана среда. 

Комплексното функционално решение обезпечава всички изискани функции, 

удовлетворява изискванията за достъпна среда в урбанизираните територии и предоставя 

функционална гъвкавост посредством оптимални функционални разпределения и 

композиционни решения, като предвижданията за оразмеряване и подреждане на 

отделните пространства са обосновани, тъй като  участникът е дал следната 

информация: Ще има възможност за тренировъчно и учебно практикуване на спортове 

като хандбал, футбол на малки вратички и др. Ще се предвидят подходи и зрителски места 

за около 120-150 човека. Ще се осигури възможност за организиране и използване на 

сградата за културни и др. мероприятия на населението, като за целта се осигури 

самостоятелен достъп за зрители, монтаж на подвижни сцени и пособия. Ще има 

възможност за спиране достъпа на ученици от съществуващите учебни сгради. Сградата 

ще дава възможност за използване за спортни и културни мероприятия от населението на 

квартала. Пешеходния достъп до училището от трите страни на имота ще бъде запазен. 

Ще се предвидят отделни входове към сградата, които ще осигуряват отделен достъп за 

ученици от съществуващите учебни сгради и самостоятелен достъп за зрители. За 

практикуване на различните спортове ще се създаде пространство с полезна площ около 

550,00 кв. м, височина минимум 8,00 м и възможност за очертаване на: 

- Игрище за волейбол - 9,00 х 18,00 м, със свободна зона минимум 3,00 м от 

крайните ограничителни линии и височина минимум 8,00 м. 

- Игрище баскетбол - 15,00 х 28,00 м, със свободна зона минимум 2,00 м от 

крайните ограничителни линии. 

- Игрище тенис на корт - 11,00 х 24,00 м, със свободна зона минимум 4,00 м по 

късите страни и 3,00 м по дългите. Участникът е указал размерите и на другите 

помещения и пространства в рамките на цялото съоръжение. 

Композиционно-естетическите качества и архитектурния образ предоставят 

модернистичен стил, хармонично вписващ се в ансамбъла на околните сгради и 

пространство и съобразен и обвързан в тясна зависимост с функцията на сградата, тъй 

като  участникът е дал следната информация: Ще се проектира сграда с физкултурен 

салон, даващ възможност за практикуване на пълноценни спортовете като волейбол, 

баскетбол, тенис на маса, тенис на корт, бадминтон. Основният вход към сградата ще 

бъде от северната фасада. Архитектурно-художественият образ ще търси активно и 

съзнателно отношение към прилежащите улични комуникации и цялостното вписване в 

съществуващата урбанизирана среда. Ще се осигури топла връзка между салона и новия 

корпус на училището, като не се прекъсват подходите към вътрешните дворове. 

Ситуирането на сградата ще се съобрази със съществуващото нафтово стопанство, 

разположено източно от новия корпус на училището. 

Конструктивното решение съответства и е в хармония с архитектурното решение, 

като предлага най-съвременни строителни технологии и решения, тъй като  участникът е 

дал следната информация: Конструкцията на сградата е решена в две части - 

стоманобетонна монолитна конструкция и стоманен покрив, който стъпва върху нея. 

Предвижда се конструкция от композитни ферми от слепена дървесина и стоманени 

обтегачи. Конструктивната система позволяза обособяването на игрище с полезна площ 

около 550 кв м, което ще осигурява пълноценно ползване на залата за волейбол, баскетбол, 

тенис на маса, тенис на корт, бадминтон. Предвидени са подвижни сцени и преместваеми 

трибуни в краищата на спортното поле. Разположението им ще гарантира 120-150 

седящи места и максимална функционалност на игралното поле. Сградата ще бъде 

проектирана на два етажа. Ориентацията на залата ще бъде по посока север-юг и 

разстоянието ще бъде съобразено така че да не се засенчват съществуващите стаи от 

сградата на учлището. Топлата връзка между залата и новия корпус на училището ще е 

осъществена на втория етаж. Изборът на строителната система, на строителните 

материали и на системите на техническите инсталации ще дават максимално добро 

съотношение между вложени средства и качество. Конструкцията на сградата ще се 
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предвиди като монолитно-стоманобетонова, а покриването да е със скатна покривна 

стоманобетонна конструкция. 

В съответствие с описаната концепция е и приложения от участника времеви график, 

катко при детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на 

противоречия в и между отделните части (приложения) на представената концепция за 

изпълнение на поръчката. 

Въз основа на горното, комисията установи, че в изготвената концепция за изпълнение на 

поръчката са налице следните три обстоятелства: 

 За представената организация и методология за изпълнение на поръчката е в сила 

следното: Всеобхватно (всяка дейност е декомпозирана на действия по изпълнението) е 

представен процесът на изпълнение на проектантската задача, като са описани всички 

дейности по изпълнение съобразно документацията за участие в настоящата поръчка и 

действащата нормативна уредба, описани са и са обосновани последователността им и 

взаимовръзките между тях, като предложението съдържа описание на цялостния 

процес на изпълнение на всяка проектна част на инвестиционния проект. 

 За представената идейна концепция за изпълнение на поръчката е в сила всяко едно от 

следните обстоятелства: 

o Обемно-пространственото и комуникационното решения дават възможност за 

хармонично вписване в и комуникационно свързване с околната урбанизирана 

среда в съответствие със съществуващите устройствени и технически 

изисквания и стандарти.   

o Комплексното функционално решение обезпечава всички изискани функции, 

удовлетворява изискванията за достъпна среда в урбанизираните територии и 

предоставя функционална гъвкавост посредством оптимални функционални 

разпределения и композиционни решения, като предвижданията за оразмеряване 

и подреждане на отделните пространства са обосновани. 

o Композиционно-естетическите качества и архитектурния образ предоставят 

модернистичен стил, хармонично вписващ се в ансамбъла на околните сгради и 

пространство и съобразен и обвързан в тясна зависимост с функцията на 

сградата. 

o Конструктивното решение съответства на и е в хармония с архитектурното 

решение, като предлага най-съвременни строителни технологии и решения, 

изпълними за българската строителна индустрия, гарантиращи надеждно 

строителство. 

 Налице е пълно съответствие и липса на противоречия в и между отделните части 

(приложения) на представената концепция за изпълнение на поръчката. 

Ето защо, участникът получава 55 точки по настоящия показател. 

 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки, комисията единодушно  

 

 

Р Е Ш И : 
І. Класира участниците в производство по избор на изпълнител на обществена 

поръчка за УСЛУГА по реда на Глава VIII „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: 

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА 

ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДИ (ЖИЛИЩНИ И ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В 

ОБЛАСТТА НА СПОРТА) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“, както следва: 
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ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“; 

 

 

I място: "ДИАРХ - 21" ЕООД,  

с получена обща комплексна оценка КО = 100 точки. 

 

 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН НА 

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ГРAД СМОЛЯН“. 

 

 

I място: „УНИАРХ“ ЕООД,  

с получена обща комплексна оценка КО = 98.57 точки  

 

 

II място: "ФРИБУЛ" ООД,  

с получена обща комплексна оценка КО = 97.50 точки 

 

 

ІІ. Предлага на възложителя за изпълнители в производство по избор на изпълнител 

на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на Глава VIII „а” от ЗОП – чрез публична 

покана, с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ 

ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДИ (ЖИЛИЩНИ И ЗА ОБЩЕСТВЕНО 

ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД 

СМОЛЯН“, класираните на първо място участници по обособени позиции, както следва: 

 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“; 

 

 

"ДИАРХ - 21" ЕООД, 

като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, 

обективирани от класирания на първо място участник в предложението му: 

 

 

1. 

 

 

Цена за изпълнение на 

поръчката 
 

 

32 500.00 лева /словом тридесет и две хиляди и 

петстотин лева/ без ДДС.  

 

 

2. 

 

 

Срок за изработване на 

инвестиционния проект 
 

 

50 /словом петдесет/ календарни дни, считани 

от датата на подписване на договора за 

изпълнение. 
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ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН НА 

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ГРAД СМОЛЯН“. 

 

 

„УНИАРХ“ ЕООД, 

като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, 

обективирани от класирания на първо място участник в предложението му: 

 

 

1. 

 

 

Цена за изпълнение на 

поръчката 
 

 

31 500.00 лева /словом тридесет и една хиляди 

и петстотин лева/ без ДДС. 

 

 

2. 

 

 

Срок за изработване на 

инвестиционния проект 
 

 

25 /словом двадесет и пет/ календарни дни, 

считани от датата на подписване на договора за 

изпълнение. 

 

 

 

Комисията приключи работа на 30.03.2016 г., като предаде протоколите от своята 

работа на възложителя на 31.03.2016 г. в 10:00 ч. 

 

 

Председател: Членове: 

Симеон Велинов  
положен подпис  

/................................/ 

инж. Васка  Караджова  

положен подпис  

/................................/ 

арх. Иван Иванов  

положен подпис  

/................................/ 

 

 

положен подпис и печат 

Дата: 31.03.2016 Утвърдил: ………….................…………… 

гр. Смолян НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 

 

 

 

 

 


