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

„Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-

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

регионално развитие. 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

 

за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в производство по 

възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI 

от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ 

(ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА 

МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР 

БЕРОН № 12, БЛОК „ОРФЕЙ 2““, открито с обява на възложителя № 4 от 05.09.2019г., 

публикувана заедно с цялата документация  на сайта на възложителя на интернет адрес:  

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2804 - профил на купувача, за която обява за 

обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП на Портала за обществените поръчки 

е публикувана информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка 

под уникален код ID  9092231. 

 

 

Първо заседание: 

 

На 17.09.2019 г., в 09:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

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

изпълнение на Заповед на възложителя № ОП-25 от 17.09.2019 г. се събра комисия в следния 

състав: 

Председател:  

Златко Карамучев –  старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян; 

Членове: 

Милена Пенчева –  главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян; 

Величка Атанасова –  главен специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192, ал.4 от 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.97, ал.3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки /ППЗОП/, както следва: 

  

 1. Комисията започна работа след получаване на представените оферти, протокола по чл.48, 

ал.6 от ППЗОП и графика за работа на комисията по чл.51, ал.4, т.1 от ППЗОП. 

 

 2. На база на получения списък на участниците в производството и представените оферти 

всеки от членовете на комисията подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.  

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2804
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3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените оферти 

следните констатации: 
 

3.1. Регистрирани предложения – 3 (три) оферти, както следва: 
 

 

№ 

 

Наименование и данни на участника 

 

Регистрационен 

номер, дата и час на 

предложението 
 

 

 

1. 

 

„АЛЕМИКС ГРУП“ ЕООД  

(ЕИК: 204340671) 

 

адрес: гр. Асеновград 4230, ул. Шести януари № 1 А, магазин № 4; 

тел.: 0888383883; електронна поща: alemix@mail.bg  

 

 
 

ДЛ006868  

от 16.09.2019г.,  

09:45 часа 

 

 

 

2. 

 

 

ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ - КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ“  

(ЕИК: 040794757) 

 

адрес: гр. Смолян 4700, ул. Миньорска № 3; тел.: 0301/63262; 

0888395817; факс: 0301/63262; електронна поща: 

kondlomeratstroi@abv.bg; konglomeratstroi@abv.bg 

 

 

 

ДЛ006868  

от 16.09.2019г.,  

13:34 часа 

 

 

 

 

3. 

 

 

„БАРИН АЛП“ ЕООД 

(ЕИК: 202151992) 

 

адреси: гр. Смолян 4700, ул. Минрьорска № 1, ет. 4, ап. 16; гр. 

Смолян, бул. България 14, тяло Г, офис 6; тел.: 0892220535; 

електронна поща: barin_alp@mail.com 

 

 

 

ДЛ006868 

от 16.09.2019г., 

15:41 часа 

 

 

3.2. Подадените предложения са постъпили в определения от възложителя срок. 
 

3.3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

 

4. При отварянето на офертите присъстваха следните представители на участници или 

техни упълномощени представители, както следва: Кристина Дилова – пълномощник на 

управителя на „БАРИН АЛП“ ЕООД; Росица Чернева - пълномощник на ЕТ „МАНОЛ 

ЧЕРНЕВ - КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ“; Александър Вирчев - управител на „АЛЕМИКС ГРУП“ 

ЕООД. Надлежно беше съставен и подписан Списък на участниците в обществената поръчка или 

техни упълномощени представители, присъстващи при отварянето на офертите.  

 

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

предложенията на участниците по реда на тяхното постъпване. За офертите се изпълниха 

следващите действия: комисията обяви съдържанието на офертите, ценовите и техническите 

предложения, като последните се подписаха от трима членове на комисията; в изпълнение на 

разпоредбата на чл.97, ал.4 от ППЗОП комисията предложи по един от присъстващите 

представители на другите участници да подпише техническото предложение по отношение на 

останалите оферти, което право беше използвано от страна на Кристина Дилова - пълномощник на 

управителя на „БАРИН АЛП“ ЕООД, по отношение на предложението за изпълнение на 

поръчката, изготвено съгласно Образец № 7, ведно с изискуемите приложения към него, от 

офертата на „АЛЕМИКС ГРУП“ ЕООД. Не бяха направени възражения и комисията продължи 

работата си в закрито заседание. 

mailto:alemix@mail.bg
mailto:kondlomeratstroi@abv.bg
mailto:konglomeratstroi@abv.bg
mailto:barin_alp@mail.com
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Второ заседание: 

 

На 15.05.2020 г., в 08:30 часа, на 22.05.2020 г., в 08:30 часа, и на 29.05.2020 г., в 08:30 часа, 

в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община 

Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в изпълнение на Заповеди на възложителя № № 

ОП-25 от 17.09.2019 г. и ОП-4 от 05.05.2020 г. се събра назначената комисия.  

 

Комисията проведе закрито заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192, 

ал.4 от ЗОП и чл.97, ал.5 от ППЗОП, включващи разглеждане на документите, съдържащите се в 

офертите на участниците (установяване на съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, установяване на съответствие на техническите и на ценовите предложения с 

предварително обявените условия), оценка и класиране, при което бяха извършени следните 

действия и бяха направени следните констатации: 

 

1. Разглеждане на документите съдържащите се в офертите на участниците: 
 

 

1.1. 
 

 

„АЛЕМИКС ГРУП“ ЕООД  
 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил: Опис на представените документи и декларации, както следва: 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно 

Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, изготвена съгласно 

Образец № 4, и Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество, изготвена съгласно Образец № 5. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

съдържаща информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии 

за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите 

за подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – „критерии за подбор“ от  Изисквания към участниците и 

указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение 

№ 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Удостоверил е надлежно своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в Централния 

професионален регистър на строителя на интернет страницата на Камарата на 

строителите в България - http://register.ksb.bg/), включваща изпълнение на следните 

видове строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда 

за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя – I група 

(строежи от високото строителство /жилищно, общественообслужващо, промишлено/, 

прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), 

строежи от III до V категория съгласно Удостоверение №  I - TV 017351; 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 5 /словом: пет/ години от датата на 

подаване на офертата строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 

тези на поръчката (строителни дейности по изграждане, реконструкция и/или 

ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на сграда/сгради, при които дейности 

http://register.ksb.bg/
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да са изпълнени минимум следните строителни работи: полагане на топлоизолация и 

монтаж на дограма (респ. други еквивалентни дейности), в това число и: 

Строителни работи по Договор № 1 от 01.04.2019г. с предмет: „Изпълнение на СМР 

на обект: „Шивашки цех и магазин за промишлени стоки в УПИ – 25“, кв. „Горно 

Воден“, гр. Асеновград“, включващ изпълнение на топлоизолация по външни стени 

(2133 кв.м), вкл. негорими ивици от минерална вата (65 кв.м), както и подмяна на 

дограма (193 кв.м), изпълнени за „ГЕОВЕСТ-АСЕНОВГРАД“ ООД в периода от 

01.04.2019г. до 04.09.2019г. 

 Доказал е, че за изпълнението на поръчката разполага с екип, включващ:  

 Строителен екип, който се състои от: а) ръководен състав, който ще изпълнява 

строителството, включващ минимум трима специалисти, както следва: i) 

Технически ръководител на обекта, който отговаря на изискванията по чл.163а, 

ал.4, изр.1 от Закона за устройство на територията, а именно е строителен 

инженер, архитект или строителен техник; ii) Координатор по здравословни и 

безопасни условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи, който притежава необходимия 

валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на 

позицията „координатор по здравословни и безопасни условия на труд 

/ЗБУТ/“; iii) Специалист по контрола на качеството, който притежава 

удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните 

продукти със съществените изисквания за безопасност; б) изпълнителски 

състав, който ще изпълнява строителството, включващ минимум десет 

работници, както следва: i) трима работници топлоизолации; ii) трима 

работници монтаж дограма; iii) един ел. работник; iv) трима общи работници. 

 Проектантски екип, който ще изпълнява проектирането и авторския надзор по 

време на строителството, включващ минимум четирима специалисти, както 

следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който отговаря на следните 

минимални изисквания: - притежава диплома за завършено висше образование, 

специалност архитектура или еквивалентна; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/; б) Проектант по част 

„Конструктивна“, който отговаря на следните минимални изисквания: - 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност 

строителство на сгради и съоръжения, промишлено и гражданско строителство 

или еквивалентна, квалификация строителен инженер; - в областта на 

изискуемата от възложителя професионална квалификация притежава пълна 

проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/; в) Проектант по част 

„Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“, който отговаря на 

следните минимални изисквания: - притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност отопление, вентилация и климатизация, 

топлотехника, промишлена топлотехника или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

/ЗКАИИП/; г) Проектант по част „Електрическа“, който отговаря на следните 

минимални изисквания: - притежава диплома за завършено висше образование, 

специалност електротехника, електроснабдяване, електрообзавеждане, 

електроенергетика или еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на 



 

Стр. 5 от 152 

 

  

изискуемата от възложителя професионална квалификация притежава пълна 

проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/; 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, включващо самосвал и скеле. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно 

Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел II 

„Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към участниците и 

указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение 

№ 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е 

налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и  Декларация по чл.69 от Закона 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 

изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други основания за изключване, 

които са предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, и по чл.69 

от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество. 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо: Предложение за изпълнение на 

поръчката, изготвено съгласно Образец № 7, ведно с изискуемите приложения към него, 

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

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

съгласно Образец № 8, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Участникът е представил ценово предложение, съдържащо Ценово предложение, изготвено 

съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 264 807.46 лева /словом: двеста шестдесет и четири 

хиляди осемстотин и седем лева и четиридесет и шест стотинки/ без ДДС, която сума е 

формирана на база на следните оферирани цени по видове дейности: 

№ Вид дейност Цена без ДДС 

 

1. 

Изготвяне на работен инвестиционен проект по всички 

части за изпълнение на строителни работи на 

строителния обект. 

 

5638.20  лева 

 

2. 
Изпълнение на строителни работи на строителния 

обект. 

 

257 477.80 лева 

 

3. 

Авторски надзор по всички части от проектантите, 

осъществяван по време на изпълнението на строителни 

работи на строителния обект. 

 

1691.46 лева 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка: 4.00 лева/час; 

 Допълнителни разходи за труд: 50 %; 

 Допълнителни разходи за механизация: 30 %; 
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 Доставка-складови разходи: 10 %; 

 Печалба: 10 %. 

 Срокове за изпълнение: 

 Срок за изпълнение на услугите по инвестиционно проектиране: 5 /словом: пет/ 

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение на 

обществената поръчка. 

 Срок за изпълнение на строителството: 46 /словом: четиридесет и шест/ 

календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване 

на строителството (протокол за откриване на строителна площадка и за определяне 

на строителна линия и ниво съгласно приложения № № 2 и 2а от Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

 Подход и програма за изпълнение на поръчката: 

 Основни изисквания, които участникът ще спазва при изпълнение на отделните 

видове СМР. 

 Описание на обекта. 

 Обхват на поръчката. 

 Предмет на поръчката: 

 Цел на обществената поръчка.  

 Описание на предписаните в Техническия паспорт и Доклада от енергийното 

обследване на сградата строително-монтажни работи за изпълнение на 

енергоспестяващите мерки и постигане на клас на енергопотребление „С“ и 

минимум 60% енергийни спестявания: 

o ЕСМ 1 - Топлинно изолиране на външни стени: 

 Основни строителни работи: 

 Доставка и монтаж на топлинна изолационна система тип 

EPS, δ=10.0 см, с коеф. на топлопроводност λ<0,35 W/mK 

(вкл. грунд, крепежни елементи и др.) върху външни 

стени. 

 Доставка и монтаж на топлинна изолационна система тип 

EPS, δ=5.0 см, с коеф. на топлопроводност λ<0,03 W/mK 

(вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 

елементи) в/у външни стени. 

 Доставка и монтаж на топлинна изолационна система тип 

XPS, δ = 2.0 см, с коеф. на топлопроводност λ<0,03 W/mK 

(вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 

елементи) върху страници. 

 Полагане на цветна екстериорна мазилка по фасадни 

стени и страници на отвори. 

 Задължителни строително-монтажни работи, съпътстващи 

енергоспестяваща мярка „Топлинно изолиране на външни 

стени“, които не водят до пряка икономия на енергия, но са 

необходими за цялостното й изпълнение: 

 Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле 

 Доставка и монтаж на топлинна изолационна система тип 

EPS, δ=10.0 см, с коеф. на топлопроводност λ<0,35 W/mK 

(вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни 

елементи) върху външни стени тип 7. 

 Очукване на вароциментова мазилка по фасадни стени и 

отвори на страници. 

 Почистване на фасадни стени и страници на отвори. 

 Разделянето на топлоизолацията с негорими ивици (напр. 

каменна вата), съгласно изискванията на чл. 14, ал. 12, 
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таблица 7.1 от Наредба № 1з-1971/29.10.2009г - 

местоположението им се определя от проектанта и 

обозначава в проекта. 

 Дейности по неостъклени тераси - Минерална мазилка по 

парапети неостъклени тераси, Боядисване блажно 

парапети, Шпакловка тавани неостъклени тераси. 

 Дейности при остъкляване на тераси - Подзиждане с 

газобетонни блокчета (Итонг) на парапети на тераси. 

 Възстановяване на липсваща мозайка на покълни стени 

(около 30%). 

 Предпазна мрежа. 

 ЕСМ 2 - Подмяна на съществуваща дограма 

 Основни строителни работи: 

« Демонтаж на стара дограма и врати. 

« Доставка и монтаж на пет камерна PVC дограма с 

двоен стъклопакет, с коефициент на 

топлопреминаване на прозореца ≤ 1,4 W/m2K. 

« Доставка и монтаж на входна врата с двоен 

стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване 

на прозореца ≤ 2,20 W/m2K. 

 Задължителни строително-монтажни работи, съпътстващи 

енергоспестяваща мярка „Подмяна на съществуваща 

дограма“, които не водят до пряка икономия на енергия, 

но са необходими за цялостното й изпълнение: 

« Демонтаж на метални капаци/решетки на 

прозорци. 

« Уплътняване с пол. пяна на врати и прозорци. 

« Почистване и боядисване с блажна боя на метални 

капаци/решетки на прозорци. 

« Доставка и монтаж на алуминиеви лайсни за 

оформяне на прави ръбове около врати и прозорци 

при ремонти. 

« Доставка и монтаж на вътрешни PVC 

подпрозоречни дъски. 

« Доставка и монтаж на въшни AL подпрозоречни 

дъски. 

 ЕСМ 3 - Топлинно изолиране на покрив: 

 Основни строителни работи: 

« Изграждане на окачен таван от пожароустойчив 

гипсокартон на таван еркер с вложена минерална 

вата. 

« Доставка и монтаж на топлоизолационна система 

тип XPS, δ= 10.0 см, с коеф. на топлопроводност 

λ≤0,03W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, 

хидроизолационно фолио и крепежни елементи). 

« Доставка и полагане на цименто-пясъчен разтвор с 

дебелина не по-малко от 30мм с армировка. 

« Доставка и полагане на паропропускливо фолио. 

« Доставка и полагане на хидроизолационна битумна 

мембрана, стъклотъкан (SBS -ST - 25°/ + 100°Ϲ). 

 Задължителни слгроително-монтажни работи, 

съпътстващи енергоспестяваща мярка „Топлинно 

изолиране на покрив”, които не водят до пряка икономия 
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на енергия, но са необходими за цялостното й 

изпълнение: 

« Почистване на плоски тавани и подготовка за 

полагане на изолация. 

« Ремонт на всички входни козирки. 

« Демонтаж улуци. 

« Демонтаж водосточни тръби. 

« Демонтаж водосточни казанчета. 

« Доставка и монтаж PVC улуци. 

« Доставка и монтаж на PVC водосточни тръби. 

« Доставка и монтаж на PVC водосточно казанче. 

« Демонтаж и монтаж на обшивка покриви, улами и 

поли с поцинкована ламарина 0.5 мм. 

« Измазване и изкърпване на комини. 

« Направа на шапки за комини. 

« Боядисване на комини. 

 ЕСМ 4 - Топлинно изолиране на под: 

 Основни строителни работи: 

« Доставка и монтаж на топлинна изолационна 

система тип EPS, δ= 10.0 см, с коеф. на 

топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. 

мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) 

върху еркер. 

« Доставка и монтаж на топлинна изолационна 

система тип XPS, δ= 8.0 см, с коеф. на 

топлопроводност λ≤0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. 

мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) 

върху външни стени. 

« Доставка и монтаж на топлинна изолационна 

система тип XPS, δ= 5.0 см, с коеф. на 

топлопроводност λ≤0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. 

мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по 

таван сутерен. 

« Полагане на цветна екстериорна мазилка по еркер 

и стени на сутерен. 

 Задължителни строително-монтажни работи, съпътстващи 

енергоспестяваща мярка „Топлинно изолиране на под”, 

които не водят до пряка икономия на енергия, но са 

необходими за цялостното изпълнение: 

« Почистване на цокълни стени - бочарда и камък. 

« Възстановяване на липсваща облицовка на 

цокълни стени. 

 ЕСМ 5 - Осветление общи части: 

 Основни строителни работи: 

« Доставка и монтаж на плафон с датчик за 

движение на 360 градуса и сензор за светлина. 

 Задължителни СМР, съпътстващи енергоспестяваща 

мярка „Осветление общи части“, които не водят до пряка 

икономия на енергия, но са необходими за цялостното 

изпълнение: 

« Демонтаж на съществуващи осветителни тела. 

« Доставка и монтаж на нови захранващи кабели с 

предпазна гофрирана тръба (гофрирана 
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полиетиленова тръба) за осветителна инсталация 

на входа. 

« Изкърпване и шпакловане на канали в стени и 

тавани и полагане на интериорна боя по стени и 

тавани. 

« Изграждане на заземителна и мълниезащитна 

уредба. 

 Нормативна рамка. 

 Мерки, целящи осигуряване на качество при изпълнение на поръчката:  

 Управление на процесите по изпълнението: 

o Ключовите моменти в стратегията за изпълнение на проекта. 

 Вътрешен контрол на проекта:  

o Единственият най-ефективен метод за стабилно управление на проекта 

според участника е да се упражнява контрол върху дейностите във 

всички точки на процеса. Затова ефективният контрол на проекта 

включва следене и сравняване на текущото изпълнение на дейностите с 

предварително разработения план за управление на проекта. 

Проектният контрол и отчетност е интерактивен процес, предоставящ 

на фирмата изпълнител, ръководителя на проекта и клиента навременна 

и значима информация за следене и контролиране на проекта. Различни 

нива на контрол са необходими, за да се получи потвърждение, че 

резултатът съответства на поставените цели. Лицето, определено за 

контрол на качеството ще осъществява „Вътрешен контрол от страна на 

Изпълнителя". Лицето Вътрешен контрол /контрольор на качеството 

при изпълнение на СМР/ ще отговаря за правилното количествено и за 

качеството на извършените строително- монтажни работи. За целта 

Вътрешният контрол извършва контрол на качеството на доставените 

материали, контрол на изпълнението на СМР и контрол на качеството 

на изпълнените СМР.  

o Вътрешният контрол изисква необходимите сертификати, 

придружаващи доставката на тези материали и лично се убеждава в 

необходимото за изпълнението качество на материалите. В случай, че 

материалите не отговарят на необходимото качество или не са 

придружени с необходимият сертификат, той не допуска влагането им в 

обекта. Уведомява Техническия ръководител и същите се връщат 

обратно на доставчика.  

o Контролът на качеството от страна на Изпълнителя извършва 

контролиране на качеството на всички изпълнени строително-монтажни 

работи. СМР, които не са изпълнени с необходимото качество, не се 

приемат и подлежат на ново изпълнение с нужното качество. 

Специалистът по контрол по качеството извършва проверка на 

съответствие на изпълненото СМР с работния проект, вложени 

материали, хоризонтално и вертикално положение, финишно 

завършване, качество на изпълнените сглобки, уплътняване, почистване 

след завършване на работата съгласно ПИПСМР.  

o За общото управление на цялостната строителна дейност на 

територията на обекта и за осъществяване на връзките с Възложителя, 

доставчиците и контролните органи от страна на Изпълнителя, е 

предвидено обектово ръководство. Обектовото ръководство провежда и 

координиращи дейности с проектантския екип, инвеститорския контрол 

и независимият надзор /консултанта/.  

o Възложителят осъществява дейностите по контрол на база сключени 

договори с проектанта, инвеститорският контрол, изпълнителя и 
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консултанта по чл. 169 б от ЗУТ. Взаимовръзките между страните почти 

във всички случай са двупосочни като допирните точки са в 

съответствие с договорните отношения между тях.  

o Възложителят осигурява осигурява инвеститорски контрол при 

извършване на СМР и предаване на обекта, осигурява издаването на 

протокол за откриване на строителната площадка, участва със свой 

представител при приемане на обекта.  

o Възложителят, строителният надзор и инвеститорският контрол 

проверяват изпълнението на дейностите в обекта по всяко време, 

относно качеството на видовете работи, монтираните съоръжения, 

вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по 

начин, незатрудняващ работата на изпълнителя. Възложителят, 

строителният надзор и инвеститорският контрол, при констатиране на 

некачествено извършени работи, влагане на некачествени или 

нестандартни материали и съоръжения, спират извършването на СМР 

до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и 

отстраняването на нарушенията са за сметка на изпълнителя.  

o Изпълнителят изпълнява възложената задача качествено и в 

договорения срок, като организира и координира цялостния процес на 

строителството в съответствие с: поетите ангажименти, съгласно 

предложенията и приложенията към него, неразделна част от договора; 

условията и техническите изисквания на документацията за открития 

конкурс; действащите нормативни уредби в Република България - за 

строителство, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност; 

осигурява свой представител за съставяне и подписване на протокол за 

откриване на строителната площадка, влага при изпълнението 

качествени материали, конструкции и съоръжения, отговарящи на 

изискванията на наредба за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на строителните продукти, за които да представя при 

поискване от възложителя, строителния надзор и инвеститорския 

контрол необходимите сертификати и фактури за придобиването им, 

предоставя на възложителя, строителния надзор и инвеститорския 

контрол възможност да извършва контрол по изпълнението на работите 

на обекта, изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на 

СМР, дадени от възложителя, строителния надзор и инвеститорския 

контрол, извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на 

виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от 

възложителя на обекта и приемателната комисия, уведомява 

строителния надзор и инвеститорския контрол за извършени СМР, 

които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да 

бъдат установени по-късно. Само след съставяне на двустранен акт 

обр.12, строителният надзор и инвеститорският контрол дават писмено 

разрешение за закриването им, съставя, оформя и представя 

необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР 

(количествени сметки, акт за извършени СМР и фактури), отчита и 

представя фактури за вложените материали, за допълнително 

възникналите нови видове работи, уведомява своевременно писмено 

възложителя винаги, когато съществува опасност от забавяне или 

нарушаване изпълнението на строителството, преди приемателната 

комисия изпълнителят почиства и отстранява от обекта цялата своя 

механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове 

временни работи и предаде фактура от вторични суровини за 

бракуваните метални отпадъци; изпълнителят охранява обекта за своя 
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сметка до предаването му на възложителя.  

o Всички взаимоотношения между страните се оформят на база договори, 

заповедна книга на обекта, както и всяка писмена кореспонденция 

между страните по време на строителния процес. Ключов персонал по 

изпълнение на дейностите /представители на Изпълнителя/са 

Ръководител проект и Техническият ръководител. 

o Ръководителят на проекта представлява и предприема действия от 

името на Изпълнителя през целия срок на действие на Договора и 

предоставя на Възложителя всички уведомления, нареждания, 

информация и друг обмен на информация по Договора. Всички 

уведомления, нареждания, информация и друг обмен на информация, 

адресирани от Възложителя или до Изпълнителя по Договора се 

предават на Ръководителят на проекта, а при отсъствие - на негов 

заместник, освен ако не е предвидено друго. 

o Основни задължения на Ръководител проект:  

 Контролира и координира цялостното изпълнение на поръчката, 

вкл. Проектирането. 

 Контролира техническата и оперативна подготовка за работата 

на обекта. 

 Осъществява координацията между всички отделни звена, 

участващи в проектирането и строителството. 

 В непрекъснат контакт е с Възложителя, проектанта, 

Строителния надзор. 

 Контролира организацията на труда на строителния обект, 

изпълнението на строително-монтажните работи, правилното 

използване на съоръженията на строителната площадка и 

качеството на изпълнените видове работи. 

 Отговаря за качественото изпълнение на поръчката. 

 Организира, планира, ръководи и контролира дейността на 

обекта за цялостна реализация на договорените за изпълнение 

дейности. 

 Изработва и оптимизира графиците за изпълнение на строително 

- монтажните работи. 

 Одобрява разхода на ресурсите по количество, качество и време 

и контролира изпълнението им. 

 Проверява спазването на техническите спецификации за 

доставки, видове работи и за качеството на изпълняваните 

работи. 

 Организира и ръководи подготовката за предаване на готовите 

строителни работи, участва в комисии по предаването. 

 Oтговаря за цялостната реализация на проекта в съответствие с 

договора. 

 Kоординира дейността по проекта с Надзора, Проектанта, 

инвеститорският контрол като представител на Възложителя. 

 Kонтролира постигането на общата и специфичната цел на 

проекта, както и задължителните резултати. 

 Kонтролира изготвянето на технически спецификации и 

съпътстващите ги документи и ги представя за преглед на 

заинтересованите лица. 

 Kонтролира изпълнението на договорите като информира 

Възложителя и Изпълнителя за възникнали трудности и 

неизпълнение на договорните задължения. 

 Парафира приемо-предавателните протоколи и ги представя за 
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утвърждаване от заинтересованите лица. 

 Изготвя анализ на риска на ниво “проект”. 

 Предприема корективни действия за редуциране на риска на 

ниво “проект”. 

 Координира и участва в дейностите по мониторинг и оценка на 

проекта. 

 Оказва съдействие на външни експерти при оценка и одит на 

проекта. 

 Съгласува със Възложителя всяко официално мероприятие с 

участие на медии и други институции и организации във връзка с 

изпълнението на проекта. 

 Следи за спазването на правилата и процедурите за реализация 

на проекти в условията на Разширена децентрализирана система 

за изпълнение и свързаните с това нормативни документи на ЕС 

и Р. България. 

 План за осигуряване на качеството - разработеният план за осигуряване на 

качеството включва минимум, но не само: 

o Контрол на документацията - възможност за проследяване - Планът за 

осигуряване на качеството посочва като минимум: 

 Правилата за циркулацията на различните изработени 

документи. 

 Методите за управление на документите (разпределяне, 

класификация, архивиране). 

 Позволяване на проверка за достоверност, че цялата съответна 

документация е напълно актуална (списък от документите, 

означаване на проверката в процеса, естество на валидност и пр.) 

с цел да се осигури възможност за проследяване. 

o Доставки - Планът за осигуряване на качеството ясно ще посочи: 

 Списък с доставчиците, подизпълнителите и пр.. 

 Методите, представени на Възложителя за проверка и преглед на 

изискванията за качество на доставчиците и изпълнителите, 

процесът на наличните действия в случаи на несъответствие. 

 Прецизен метод на оценяване на изпълнителите. 

o Входящият контрол на закупените и доставени стоки включва проверки 

за: Наличието на пълно съответствие с изискванията, описани в 

документите за закупуване, вкл. и проверка за спазването на някои 

основни параметри, важни за основното приложение на стоката 

(доставката); Общото физическо състояние, количеството, 

пакетирането, функционалната изправност, наличието на фирмени 

идентификационни означения, маркировки и др.; Наличието на 

необходимите отчетни и съпроводителни документи - фактури, 

сертификати за одобрение, качество или съответствие, протоколи от 

изпитвания, паспортни и гаранционни документи и др. Проверката на 

качеството на закупения продукт се извършва от Управител склад, 

когато стоката се доставя в складовете на фирмата и/или Техническия 

ръководител на обекта при доставката му на обекта. При необходимост 

при доставка ще се ползват и оторизирани организации за стоков 

контрол. Ако резултатите от входящия контрол са удовлетворителни, 

закупените стоки се вписват (заскладяват) в компютърната складова 

програма и съответно в складовата книга на обекта. Ако при входящия 

контрол се констатират несъответствия, към доставчика се отправя 

рекламация или искане за замяна. Наличието на несъответстващи 

продукти от даден доставчик е негативна оценка и оказва влияние върху 
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следващи решения за закупуване на продукти от него. Несъответсващи 

продукти не се допускат за влагане в строежа. 

o Организационна схема на персонала с цел повишаване на качеството на 

строежа: Организационна схема на персонала, която показва 

организационната структура с ключовите длъжности. 

Организационната схема ясно показва взаимовръзката и допирните 

точки между: Възложител, Представители на Възложителя и 

Изпълнител; Проектирането и строителните работи; Персонала на 

обекта. Връзките в организационната схема са двупосочни, 

произтичащи както от договорните отношения, така и от 

необходимостта от съгласуваност по отношение на качественото 

изпълнение на СМР. Организационната схема, определя йерархията на 

потока на информация във връзка с изпълнението на договора и 

работната програма. Основната цел на организационната структура и 

създадените между тях формални и неформални отношения е - 

качествено изпълнение на СМР, за достигане на целите на техническите 

спецификации и работния проект, както и постигане на устойчивост на 

проекта. Участникът е представил схема. 

o Изпълнение и контрол на изпитването - Планът за осигуряване на 

качеството ясно ще посочва: 

 Списък на документите и процедурите, написани с цел да 

определят начина на действие, източниците и 

последователността на различните дейности « методът на 

контрол на доставените продукти. 

 Методът на контрол и изпитване преди уговарянето на работата 

и предаването. 

 Методите за финален контрол и изпитване преди уговарянето на 

работата, комисията и предаването. 

 Методите на управление на контролните документи, 

(разпределяне, класификация и архивиране). 

 Позволяване на проверка за достоверност че, цялата съответна 

документация е напълно актуална (списък от документите, 

означаване на проверката в процеса, естество на валидност и пр.) 

с цел да се осигури възможност за проследяване. 

o Одобряване на работите: Видове работи или части от тях се одобряват 

от Възложителя само след като напълно са завършени съгласно КСС, 

спецификациите и материалите или продуктите, удовлетворяващи 

изискванията за качество на приложимите стандарти. Само напълно 

завършени и одобрени работи могат да са сертифицирани за плащане. 

o Изпитвания, проверки: Освен изпитванията, специфицирани в 

Стандартите за съответния вид работа, може да се наложи извършване 

на допълнителни изпитвания по нареждане на Възложителя за 

установяване на предполагаеми съществуващи скрити пропуски и 

дефекти. Разходите за това са изцяло за наша сметка. Качеството и 

количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във 

всеки един момент. 

 Мониторинг по време на изпълнение на договора: Мониторингът включва 

наблюдение, контрол, системно събиране на информация и отчетност на 

напредъка и техническото изпълнение на Договора и на постигнатите 

индикатори. Мониторингът на изпълнението на Договора се осъществява от 

Ръководителя на проекта и Възложителя.  

o Мониторинг от страна на Възложителя: 

 Мониторингови посещения „на място". 
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 В зависимост от своята цел, мониторинговите посещения могат 

да бъдат: редовни мониторингови посещения; мониторингови 

посещения, свързани с конкретен проблем; внезапни 

мониторингови посещения. 

 Редовни мониторингови посещения: Редовните мониторингови 

посещения се извършват според предварително разработен план- 

график и са насочени към проследяване на изпълнението на 

качеството на СМР, потвърждаване, че определените СМР 

реално са предоставени. 

o Среща с екипа по изпълнение на СМР: По време на срещите с екипа по 

изпълнение на СМР се обсъждат въпроси, свързани с: 

 Напредъка в изпълнението на дейностите и постигането на 

резултатите в съответствие с договорните задължения. 

 Проблемите и трудностите. 

 Процедурите за вътрешен мониторинг и оценка. 

 Спазването на правилата за информиране и публичност. 

 Необходимост от подкрепа. 

 Планирането на дейностите. 

 Изпълнение на заложените проектни индикатори. 

 Спазване на трудовото и екологичното законодателство. 

 Качеството на предоставяните СМР. 

o Преглед на документацията на СМР: По време на редовното 

мониторингово посещение Възложителя проверяват документация на 

СМР във връзка с отчитането на дейностите. Същият отправя 

препоръки за подобряването й, ако това се налага. Препоръките се 

отразяват в писмена форма във Формуляр за мониторингово посещение. 

Проверява се надеждността на данните и/или други документи, както и 

нивото на удовлетвореност на целевите групи. При следващото 

посещение експертите правят оценка на нивото на изпълнение на 

препоръките, направени от тях при предишното посещение. 

Задължително се проверява спазването на правилата за прозрачност и 

визуализация. Изпълнителят е длъжен да поддържа надлежно 

документацията по СМР, кореспонденцията, архивирането на досието и 

на нужните документи, свързани с СМР с цел те да бъдат използвани за 

вътрешни нужди както и за докладване и осчетоводяване. Изпълнителят 

трябва винаги да е способен да предостави наличната, надлежно 

попълнена документация на Възложителя при осъществяването на 

проверки на място. Възложителя и/или неговият/те представител/и от 

своя страна трябва да бъдат подготвени да оказват помощ при 

оформянето на досието и архивирането на документацията, свързана с 

СМР. За CMP (Договор) Изпълнителя изготвя досие, което трябва 

да съдържа цялата документация, свързана с управлението на СМР. 

Писма и друга изходяща кореспонденция се изготвят поне в 2 

оригинални екземпляра (един за получателя и един за досието на СМР). 

Досието на СМР следва да съдържа следната документация: 

 Етикет (номер и наименование на СМР). 

 Описание на документите. 

 Договор и приложенията към тях. 

 Искане за промяна и допълнително/и споразумение/я към 

Договор (ако е приложимо). 

 Доклади за напредъка (Месечни, Междинни, Заключителен) и 

съответните Приложения към тях. 

 Формуляри от проверките на място. 
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 Доклади за открити отклонения. 

 Данни за предприети мерки за публичност. 

 Кореспонденция по СМР с Възложителя. 

 Други (според изискванията на възложителя, авторският или 

независимият надзор на СМР).  

o Физическа проверка: При мониторингово посещение, извършващите 

проверката, удостоверяват (верифицират), че финансираните по 

Договора СМР са извършени и проверяват техническото (оперативно) 

изпълнение на Договора с изпълнителя. Освен по документи, 

задължително се извършва и физическа проверка дали СМР са реално 

предоставени - физически измервания, където е необходимо. 

o Проследяване и отчитане на проектните индикатори - В процеса на 

изпълнение на СМР се събира информация за проектните индикатори 

чрез: Договори; Отчети; Протоколи; Други документи. 

o Установяване на несъответствия - Ако по време на посещението на 

място упълномощените служители установят факти и обстоятелства, 

водещи до подозрение за нередност, Изпълнителят е длъжен да им 

оказва пълно съдействие и да предоставя своевременно цялата налична 

информация за изясняване на случая. В края на всяко посещение 

упълномощените служители попълват Формуляр за посещение на 

място, който задължително се подписва от тях и от представител на 

Изпълнителя. Копие от Формуляра се предоставя и на Изпълнителя. 

Формулярът включва следната информация: дата на посещението; 

екип/експерт, с който е проведена срещата; основни заключения - 

дейности, резултати, въздействие; корективни действия, които трябва да 

предприеме Изпълнителя, ако е необходимо; дейности в последващия 

период, препоръки и т.н.; е констатирани отклонения (ако е 

приложимо). Изводите, направени от проверяващите служители, се 

базират на оценката на поддържаната документация по СМР, 

проведените срещи с екипа по изпълнение на СМР, качеството на 

изпълняваните конкретни СМР, заложени в договора и наблюдавани в 

процеса на проверката. 

o Мониторингови посещения във връзка с даден проблем - Извършват се 

в случаите, когато при изпълнението на СМР е забелязан сериозен 

проблем и той следва да се проучи или анализира внимателно, при 

недобросъвестно изпълнение на СМР или при идентифицирани 

възможни нередности. Тези посещения могат да бъдат инициирани от 

Възложителя и/или негов представител. Процедурата е същата както 

при редовните мониторингови посещения. Изводите и резултатите от 

проверката се отразяват във Формуляра за мониторингово посещение и 

при необходимост се дават препоръки. Вътрешен Мониторинг - 

извършван от Ръководителя проект и отговорните лица за изпълнение 

на дейностите техническият ръководител, като се акцентира върху: 

разпределението на наличните ресурси; изразходването на отпуснатите 

средства; изпълнението на задачите; спазването на сроковете; 

възникването на непредвидени обстоятелствата; предлагането на 

уместни промени; внасянето на своевременни корекции, както и върху 

установяването на действителния на наредък в изпълнението на СМР. 

o Вътрешният мониторинг е ежедневна дейност на експертите от екипа за 

управление на СМР. В началото по-често наблюдение и задължително 

график за мониторинга: 

 Рядко извършван мониторинг - риск от излизане от контрол. 

 Много често - опасност да се избяга от действителната работа по 
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СМР. 

 Внимателно и балансирано наблюдение и намеса единствено при 

неспазване на параметрите по СМР. 

o Ефективен механизъм за осигуряване постигането на качествени 

резултати при управлението на изпълнението - Осъществява се чрез 

въвеждане и изпълнение на: Политика за управление и контрол на 

документите; Политика по управление и контрол на записите; Политика 

при Преглед на резултатите от изпълнение на дейностите по СМР от 

Ръководителя на СМР; Политика при управление на човешките 

ресурси; Политика при управление инфраструктурата; Политика при 

управление на работната среда; Политика при управление на процесите, 

свързани с клиента; Политика при управление на изпълнението на СМР; 

Политика при създаване на продукта; Политика при провеждане на 

вътрешните одити; Политика за самооценка; Политика при управление 

на несъответствията/отклоненията; Политика при анализ на данните; 

Политика при управление на коригиращите действия; Политика при 

управление на превантивните действия. 

 Организация и етапи на изпълнение на поръчката: 

 Етап I. Изготвяне на работен инвестиционен проект по всички части: 

Работният проект за нуждите на енергийното обновяване ще съдържа само 

части и мерки, които са допустими за получаване на Финансова помощ по 

програмата. При изготвяне на проектната документация и за разработване на 

инвестиционния проект, екипът ще ползва предписанията за обновяване, 

дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ: 

o Основни етапи при изпълнение на проектирането: 

 Запознаване на колектива с наличната техническата 

документация - предоставените от Възложителя архитектурни 

заснемания. Доклад от енергийното обследване на сградата и 

Техническият паспорт. 

 Извършване на всички необходими проучвания на място. 

 Съгласуване на резултатите от замерванията между отделните 

специалности и изпълнителя на обекта и обработването им в 

цифров вид. 

 Изготвяне на икономически целесъобразен инвестиционен 

проект във фаза „работен проект" по всички специалности. 

 Съгласуване на инвестиционния проект с всички 

експлоатационни дружества и други съгласувателни органи, в 

това число представяне на проекта на Възложителя - община 

Смолян. 

 Отстраняване на евентуални забележки (ако има такива) от 

община Смолян, от експлоатационни дружества и други 

съгласувателни органи. 

 Предоставяне на инвестиционния проект на избрания по реда на 

ЗОП консултант за извършване на оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти със съществените изисквания. 

 Отработване на евентуални писмени констатации и указания (ако 

има такива) за отстраняване на непълноти и/или несъответствия, 

и/или недостатъци на инвестиционния проект. 

 Съгласуване на проекта с оторизирания представител на 

Сдружението на собствениците. 

 Внасяне на инвестиционния проект за съгласуване от главния 

архитект на община Смолян и за издаване на разрешение за 

строеж. 
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o Ресурси за изпълнение на проектирането: 

 Мобилизация на Проектантския екип: Проектантите в екипа са 4 

експерти - Архитект, Строителен инженер, Електроинженер и 

ОВК инженер: Възприета е организационна схема, в която се 

определя Ръководител на проектантския екип, а именно 

проектанта по част „Архитектура“. Навременната мобилизация 

на екипа и оптималното разпределение на човеко-дните на 

експертите е от ключово значение за успешното изпълнение на 

проекта. Участникът възнамерява да мобилизира предложените 

от него експерти в най-кратък срок, съгласно графика за 

изпълнение на обекта. По време на изпълнение на задачата 

периодично ще се преразглежда разпределението на човеко-

дните на персонала и при необходимост ще се правят 

преразпределение на времевите графици, с цел обезпечаване 

навременното изпълнение на предвидените проекти и дейности. 

Участникът е приложил условен график за изпълнение на 

главните дейности на проектантския екип. Независимо от 

обстоятелства, които могат да отложат или изпреварят 

стартирането на проекта спрямо прогнозираната от участника 

дата, проектантския екип ще бъде в пълна готовност веднага да 

преработи и приведе своя график за проектиране в съответствие 

с конкретната ситуация. Ръководителят на проектантския екип 

ще осигури своевременното стартиране на дейността по проекта, 

както и ще подпомага Възложителя за предотвратяване на 

евентуални закъснения в изпълнението на всички етапи на 

проекта. По време на мобилизацията на екипа Ръководителя на 

проектантския екип ще събере всички тръжни документи и 

всички други документи и данни свързани с проекта и ще посети 

обекта. Ръководителят на екипа ще поддържа връзка с членовете 

на екипа и ще ръководи мобилизацията, като определя кой 

служител кога да се включи в процеса на проектиране, както и 

всеки от документите да бъдат проучен от подходящия експерт. 

Ръководителят на проектантския екип има готовност за 

предприемане на всички необходими дейности за мобилизиране 

на своите експерти веднага след подписване на договора. 

Направен е избор на най-подходящите специалисти. При 

възникване на обективни обстоятелства за невъзможност за 

изпълнение на поетите ангажиментите от страна на някой от 

експертите е предвидена замяна на този експерт с друг, 

притежаващ еквивалентна или по-висока квалификация и 

достатъчно опит, при спазване съответните процедури за тази 

замяна. Проектно-сметната документация изготвена от 

Ръководителя на екипа, ще бъде изработена, подписана и 

съгласувана от проектантите от екипа, които с пълна 

проектантска правоспособност да изработват съответните части, 

съгласно Законите за камарата на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране: 

 ПРОЕКТАНТ ЧАСТ АРХИТЕКТУРА, ПБ, ПБЗ, ПУСО: 

Притежава пълна проектантска правоспособност и 

поименна застраховка професионална отговорност. 

Архитектът стартира същинската проектната дейност на 

екипа. Той разработва своята проектна част паралелно с 

проектанта по част ЕЕ. Архитектът предлага ново 
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архитектурно-художествено естетическо решение, 

съобразено със състоянието на сградата: съответно 

оформяне на фасадата, във връзка с предписаните ЕСМ и 

мерките от техническото обследване; членение и 

отваряемост на новата дограма; цветово решение на 

фасадата. Архитектът нанася резултатите от част ЕЕ 

(дебелина на топлоизолационния слой) графично върху 

разпределенията по етажите и върху вертикалните разрези 

на сградата, пренася върху архитектурните чертежи и 

оформя като архитектурни детайли, основните детайли от 

част ЕЕ. В своя проект, Архитектът отразява вида на 

дограмата зададена в част ЕЕ със съответната сигнатура, 

обозначава отваряемостта на прозорците и съставя 

спесификация на дограмата. Архитектът изготвя част ПБ, 

като попълва спесификацията на дограмите с изискуемите 

противопожарни врати в част Архитектура и отразява 

местата на разделянето на топлоизолацията по височина с 

трудногорими ивици. Ако, за конкретен обект се наложи 

предписване на индивидуални мерки за 

пожаробезопасност, то това се отразява в проекта по част 

ПБ и се пренася в част Архитектура. Архитектът изготвя 

част ПБЗ - ще разработи своя проект след приключване на 

всички други проектни части, като отчита цялата 

ситуация около сградата - наличието на кабели по 

фасадите, предвиждания за изпълнението на скелета и 

тяхното обезопасяване, предвиждания на заетите 

тротоарни площи и др. Част ПБЗ ще се разработи в обхват 

и съдържание, съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи. Архитектът изготвя част ПУСО на база 

резултатите от изработените проекти по всички части - 

графичен материал и количествени сметки. Планът за 

управление на строителните отпадъци ще бъде в обхват и 

съдържание съгласно Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали. 

 Проектант ОВК - част енергийна ефективност: Притежава 

пълна проектантска правоспособност и поименна 

застраховка професионална отговорност. Проектантът 

изработва проекта по част енергийна ефективност заедно 

с архитекта, стартират същинската проектна дейност на 

екипа. Водещите технически параметри при 

изработването на проекта по част енергийна ефективност 

са енергийните показатели за сградните ограждащи 

конструкции и елементи, изчислени в енергийното 

обследване, както и енергийното потребление на сградите 

след изпълнение на ЕСМ. Отчитайки предписаните 

енергоспестяващи мерки от енергийното обследване и 

мерките от техническото обследване, проектантът 

определя параметрите и елементите на 

топлоизолационния слой. Той създава схеми на основните 

детайли - покрив, под, стени, еркери, тавани и др. 
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Проектантът определя вида на дограмата и нейното 

членене. Членението на новата дограма трябва да е 

съобразено е функционалното предназначение на 

помещенията, местоположението и фасадното решение.  

 Строителен инженер – част конструкции/ конструктивно 

становище- Притежава пълна проектантска 

правоспособност и поименна застраховка професионална 

отговорност. Изпълнява своята задача съгласно 

нормативните изисквания. Когато поставянето на 

топлоизолация изисква предприемането на конструктивни 

мерки, то проектанта по част Конструктивна изработва 

съответния проект, към който прилага количествена 

сметка за материалите. Тези мерки се отразяват графично 

и в част Архитектурна. Отделно в проекта, Конструкторът 

показва детайли за последващ монтаж по фасадите и 

детайли за захващане на допълнителни конструктивни 

елементи, в случай че се налагат такива. 

 Проектант електроинженер - част електро: Притежава 

пълна проектантска правоспособност и поименна 

застраховка професионална отговорност. Изпълнява 

своята задача съгласно нормативните изисквания, като 

водещите технически параметри при изработването на 

проекта по част Електро е постигане на енергийното 

потребление на сградите след изпълнение на ЕСМ. 

Изготвя проект, предоставящ решения за подобряване на 

енергийната ефективност и комфорта на обитаване в 

съответствие с актуалните нормативни изисквания и 

модерни схващания за съвременна качествена и безопасна 

жилищна среда. Съставя количествена сметка на 

материали и оборудване съгласно проекта. 

 Част сметна документация: Всеки проектант разработва 

количествено-стойностна сметка по своята част, след 

което тези количествено-стойностни сметки се обобщават 

в обща КСС от проектанта Архитект и се съгласува от 

отделните проектанти. 

o Технически и финансов ресурс. 

o Изпълнение на проектантската задача - последователност и 

взаимовръзка: 

 Запознаване на екипа с наличната техническата документация: 

 Преглед и анализ на наличната изходна информация, в 

т.ч. конструктивни обследвания, архитектурно заснемане, 

технически паспорт, обследване за енергийна 

ефективност, подробни устройствени планове и влезли в 

сила частични изменения на регулационни планове, 

съгласувана скица с изходни данни от експлоатационните 

дружества и др.. 

 Извършване на всички необходими проучвания на място. 

 Изготвяне на график за огледи и замервания на място, 

съгласуван със собствениците в обекта и съобразен с 

техните времеви възможности. 

 Обстоен оглед на обекта и контролни замервания на 

сградата по всички специалности, в т.ч. и 

фотограметрични (ако се налага), съобразно графика. 
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 Извършване на сондажи и разкривки на отделни места в 

сградата съобразно графика, ако това се налага, които да 

обезпечат вземането на оптималните решения. 

 Съгласуване на резултатите от замерванията между 

отделните специалности и изпълнителя на обекта и 

обработването им в цифров вид. Анализ на проблемите. 

 Изготвяне на икономически целесъобразен инвестиционен 

проект във фаза „работен проект“ по всички специалности, при 

спазване на следните условия: 

 Задължително ползване на данните, посочени в 

техническия паспорт и при спазване на предписаните 

задължителни и съпътстващи мерки за обновяване. 

 Задължително спазване на допустимите дейности за 

финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014 – 2020. 

 Спазване на принципите на добрата проектантска 

практика. 

 Спазване на изискванията на строително-технически 

норми и правила. 

o Работният инвестиционен проект ще е с обхват и съдържание съгласно 

нормативните изисквания на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и 

специфичните изисквания на Възложителя. Участникът ще представи 

работен инвестиционен проект за енергийно обновяване в следния 

обхват: 

 Част АРХИТЕКТУРНА: 

 Обяснителна записка - с пълно описание на предлаганите 

проектни решения, във връзка и в съответствие с 

изходните данни и ще съдържа информация за 

необходимите строителни продукти с технически 

изисквания към тях в съответствие с действащите норми и 

стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение 

на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или 

монтаж. 

 Разпределения - типов етаж/етажи в случай на разлики в 

светлите отвори на фасадните дограми или типа 

остъклявания, покрив (покривни линии) и др. при 

необходимост - (Ml: 100). 

 Характерни вертикални разрези на сградата - М1:100. 

 Фасади - графично и цветово решение за оформяне 

фасадите на обекта след изпълнение на предвидената 

допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото 

решение ще бъде обвързано с цветовата гама на 

материалите, използвани за финишно покритие. 

Цветовете ще бъдат обозначени по системата RAL color. 

Графичното представяне на фасадите ще указва ясно 

всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по 

обвивката на сградата вкл. дограмата по самостоятелни 

обекти и общи части, предвидена за подмяна и да дава 

решение за интегриране на вече изпълнени по обекта 

ЕСМ. 

 Архитектурно-строителни детайли ще са в подходящ 

мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР, в т.ч. 
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топлоизолационна система по елементи на сградата, 

стълбищна клетка и входно пространство, 

остъкляване/затваряне на балкони, външна дограма 

(прозорци и врати) и др. свързани със спецификата на 

обекта на обновяване, разположение на климатизаторите 

(съобразено и с начина на отвеждане на конденза), 

сателитните антени, решетки, сенници, предпазни 

парапети и привеждането им към нормативите –M 1 :20. 

 В проекта ще бъдат предвидени мерки, свързани с 

подобряване на достъпа на хора с увреждания до 

жилищната сграда, в съответствие с изискванията на 

Наредба № 4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията 

за достъпна среда за населението, включително за хората 

с увреждания. 

 Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в 

спецификация на дограмата, която ще съдържа: Схема на 

всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с 

посочени растерни и габаритни размери, всички 

отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно 

разграничени остъклени и плътни части; Общия 

необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или 

витрина за Единичната площ и общата площ по габаритни 

размери на всеки отделен вид прозорец, врата или 

витрина за обекта; Разположението на новопроектираната 

дограма по фасадите на обекта ще се представи в 

графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид 

прозорец, врата или витрина за обекта; Растерът и 

отваряемостта на дограмата ще бъдат съобразени със 

спецификата, експлоатационния режим и хигиенните 

изисквания на помещенията, които обслужва. 

 За постигане на съгласуваност и съответствие на 

инженерните дейности по обследванията на сградата с 

процеса на проектиране, при изработване на проекта и 

спецификацията на новата дограма на сградата, която ще 

се монтира на база на работния инвестиционен проект, ще 

се използват означенията на отделните типове и 

типоразмери на дограмата, посочени в обследването за 

енергийна ефективност и техническото заснемане. 

Същото ще е и при означенията на самостоятелните 

обекти и типовете стени в чертежите, Количествената и 

Количествено-стойностната сметки. 

 За всички остъклени тераси, подлежащи на подмяна на 

външна дограма и планираните за монтаж на ново 

остъкление, ще се проектира отваряемост на остъкленията 

не по- малко от 70 %, като задължително се проектират 

отдушници. 

 В съответствие с изискванията на Програмата и Наредба 

№ 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията 

за достъпна среда за населението, включително за хората 

с увреждания, проектиране на мерки за подобряване 

достъпа за лица с увреждания. 
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 Част КОНСТРУКТИВНА / КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ:  

 Обяснителна записка - ще съдържа подробна информация 

относно предвидените в работния проект СМР и тяхното 

влияние върху конструкцията на сградата във връзка с 

допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност 

на сградата. Към записката се прилага спецификация на 

предвидените за влагане строителни продукти 

(материали, изделия) по част конструктивна (ако е 

приложимо) с технически изисквания към тях в 

съответствие с действащи норми и стандарти. 

 Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи 

елементи на сградата - остъкляване/затваряне балкони и 

лоджии, парапети и др. които са приложими; Детайлите се 

изработват с подробност и конкретност, които ще 

осигурят изпълнението на СМР. 

 Част ЕЛЕКТРО: 

 Обхват - ремонт на електрическата инсталация в общите 

части, енергоспестяващо осветление в общите части, 

заземителна и мълниезащита инсталации. 

 Обяснителна записка - описание на възприетите 

технически решения и спецификация на предвидените за 

влагане строителни продукти (материали, изделия) по 

част електро с технически изисквания към тях в 

съответствие с действащи норми и стандарти. 

 Графична част, вкл. детайли за изпълнение. 

 Част енереийна ефективност: 

 Обяснителна записка - Описва съществуващото състояние 

на сградата от гледна точка на енергийна ефективност. 

Описва съществуващите типове ограждащи конструкции 

с площ и структура. Описва системите за осветление, 

консуматорите на електроенергия, системите за 

отопление и БЕВ, прави се оценка на състоянието им, 

описват се мерките за енергийна ефективност по тях, 

предложени в енергийното обследване. 

 Технически изчисления — Изчислява се за всеки тип 

ограждаща конструкция, предложена за топлоизолиране 

от енергийното обследване, дебелината на изолацията и 

обобщен коефициент на топлопреминаване за типа 

конструкция. Изчисленият обобщен коефициент на 

топлопреминаване за всеки тип ограждаща конструкция 

не може да  бъде по-голям от заложения в енергийното 

обследване на сградата. Изчислява се интергирания 

показател за енергийна ефективност на сградата съгласно 

Наредба 7 за енергийна ефективност в сгради. Определя 

се класа за енергийна ефективност на сградата след 

изпълнение на мерките за енергийна ефективност. 

 Графична част - технически чертежи на архитектурно-

строителни детайли и елементи с описание към всеки 

детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните 

характеристики на продуктите, приложения - технически 

спецификации и характеристики на вложените в строежа 

строителни и енергоефективни продукти. Архитектурно-

строителните детайли ще бъдат приложени и в проекта по 
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част «Архитектура». 

 При необходимост от промяна на дебелината и вида на 

топлинната изолация, то тя ще се оразмери в проекта на 

съответната сграда в част „Енергийна ефективност“ и се 

съобрази с техническите параметри, заложени за 

съответната енергоспестяваща мярка от енергийното 

обследване. За изчисляване на коефициента на 

топлопреминаване U (W/m2K) проектните стойности на 

коефициента на топлопроводност (A,,W/m.K) ще се 

определят в съответствие с БДС EN ISO 10456 

„Строителни материали и продукти. Процедури за 

определяне на декларирани и проектни топлинни 

стойности.“ 

 Част ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЧАСТ 

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН 

ПРОЕКТ, съгласно чл.15 от ЗЕЕ и чл. 169. ал. 1, т. 6 от ЗУТ. Ще 

представим Доклад, който ще съдържа: Технически изчисления; 

Становище - оценка за съответствие на проекта с методиката за 

изчисляване на показателите за разход на енергия и на 

енергийните характеристики на сгради (Приложение № 3 към 

чл.5), съгласно изискванията на чл.27, ал.1, т.2 на Наредба № 7 

от 2004г. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017г.) за 

енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия 

в сгради. 

 Част Пожарна Безопасност - Проектът ще включва: 

 База, на която е разработен проекта. 

 Описание на функционалното предназначение на строежа 

- съгласно предоставена документация и визуален оглед. 

 „Пасивни мерки” са мерките за пожарна защита при 

проектиране, изграждане и експлоатация на строежите, с 

които се осигурява запазване на носещата способност и на 

устойчивостта на конструкцията и се ограничава 

разпространяването на пожари. 

 Нормативна степен на огнеустойчивост на строежа и 

необходима огнеустойчивост на конструктивните 

елементи. 

 Фактическа огнеустойчивост на конструктивните 

елементи и фактическа степен на огнеустойчивост на 

строежа. 

 Клас по реакция на огън на вътрешни и външни 

облицовъчни материали. 

 Вътрешна планировка. 

 Евакуация - описание на евакуационните пътища. 

 Генерална планировка на строежа, включваща описание 

на достъпа до сградата на противопожарни екипи, 

близостта до строежа на тръбопроводи за ЛЗТ и ГТ и на 

тръбопроводи за природен газ или пропан-бутан. Отчита 

се близост до сградата на строежи с категории по пожарна 

опасност Ф5А и Ф5Б. 

 Отоплителни и вентилационни инсталации - описват се 

инсталациите. 

 Електрически инсталации и уредби. Сградата се оценява 

за пожароопасност по отношение на изискванията за 
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непрекъснато ел. захранване и по отношение на 

електрооборудването на помещенията. 

 Уплътняване на отворите в конструкциите за преминаване 

на проводи. Всички отвори за преминаване на проводи в 

пожарозащитни хоризонтални и вертикални конструкции, 

се защитават с одобрени системи с граница на 

огнеустойчивост равна на тази на преминаваната 

преграда, така че при евентуален пожар, дима и 

пламъците да не могат да преминат от едно помещение в 

друго. 

 Активни мерки за пожарна безопасност. 

 Противопожарно водоснабдяване. 

 Димо и топлоотвеждане. 

 Продукти и системи с оценено съответствие. 

 Мероприятия за осигуряване на Пожарната безопасност 

по време на строителството. 

 Съгласно техническата документация проект Пожарната 

безопасност ще съдържа: Обяснителна записка; Графична 

част. 

 Част ПБЗ: Проектантът ще разработи проект по част план по 

безопасност и здраве (ПБЗ) с обхват и съдържание съгласно 

Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи. Този план ще съдържа: 

организационен план на работа; строителен ситуационен план; 

комплексен план- график за последователността на извършване 

на СМР; планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и 

аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на 

строителната площадка; мерки и изисквания за осигуряване на 

безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за 

местата със специфични рискове; списък на инсталациите, 

машините и съоръженията, подлежащи на контрол; списък на 

отговорните лица за провеждане на контрол и координиране на 

плановете на отделните строители за местата, в които има 

специфични рискове, и за евакуация, тренировки и/или 

обучение; схема на временната организация и безопасността на 

движението по транспортни и евакуационни пътища и 

пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към 

нея; схема на местата на строителната площадка, на които се 

предвижда да работят двама или повече строители; схема на 

местата на строителната площадка, на които има специфични 

рискове; схема на местата за инсталиране на повдигателни 

съоръжения и скелета; схема на местата за складиране на 

строителни продукти и оборудване, временни работилници и 

контейнери за отпадъци; схема на разположението на санитарно-

битовите помещения; схема за захранване с електрически ток, 

вода, отопление, канализация и др.; схема и график за работа на 

временното изкуствено осветление на строителната площадка и 

работните места; схема и вид на сигнализацията за бедствие, 

авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на 

първа помощ. Съгласно техническата документация проект ПБЗ 

ще съдържа: Обяснителна записка. 

 Част План за управление на строителните отпадъци: 
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Проектантът ще разработи проект за план за управление на 

строителните отпадъци (ПУСО) съгласно нормативните 

изисквания. Проектът ще се изработи на базата на резултатите от 

всички изработените проекти - графичен материал и 

количествени сметки. Планът за управление на строителните 

отпадъци ще бъда в обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане 

на рециклирани строителни материали, и ще включва: общи 

данни за инвестиционния проект; описание на обектите на 

премахване съгласно проектите, включващи големината на 

премахваните детайли, нивата от които се премахват, наличие на 

опасни отпадъци, възможности за съхранение на селектираните 

отпадъци след премахването и др; прогноза за образуваните 

строителни отпадъци и степента на тяхното материално 

оползотворяване съгласно: изчислени прогнозни количества на 

образуваните отпадъци, подготовка за предаване за материално 

оползотворяване и за рециклиране, количество за възможна 

втора употреба и др; мерки, които ще се предприемат при 

управлението на образуваните строителни отпадъци с цел 

предотвратяване на разпиляването им, събиране и подготовка на 

строителните отпадъци за предаване за рециклиране, предаване 

за оползотворяване в обратни насипи и/или оползотворяване за 

получаване на енергия от строителните отпадъци, които не могат 

да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени. 

 Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - обхваща всички проектни 

части. Всеки проектант разработва количествена и количествено-

стойностна сметка по своята част, след което тези количествено-

стойностни сметки се обобщават в обща количествена и 

количествено- стойностна сметка от ръководителя на 

проектантския екип. Сметната документация се съгласува от 

отделните проектанти. Съдържа подробни количествена и 

количествено- стойностна сметки за видовете СМР.  

o Съгласувания с експлоатационните дружества - Цялостната проектна 

документация ще бъде разработена в необходимия обем и съдържание и 

да отговаря на изискванията на ЗУТ за съгласуване и одобряване на 

инвестиционните проекти. Съгласно чл.57 от АПК, срокът в който 

Районната служба по пожарна безопасност и защита на населението 

издава своето становище до седем дни. Проектантът ще предостави 

проектите за съгласуване и ще оказва пълно съдействие на службата с 

цел получаване на положително становище. 

o Съгласуване на инвестиционните проекти с други контролни органи 

Отоплението на многофамилна жилищна сграда в гр. Смолян ул. „Д-р 

Петър Берон“ № 12, блок „Орфей 2“ е смесено. Помещенията се 

отопляват посредством печки, камини и котли на дърва, както и ел. 

уреди за отопление. Битова гореща вода в сградата се осигурява от 

електрически обемни и проточни бойлери. В този случай обектът не 

подлежи и на надзор съгласно Наредбата за условията и реда за 

издаване на лицензни на лица за осъществяване на технически надзор 

на съоръжения с повишена опасност (изработен е проект за 

преустройване или изграждане на тръбопроводи за гореща вода, газови 

съоръжения и инсталации за ВВГ, съдове, работещи под налягане, 

водогрейни котли, инсталации и уреди за природен газ.), и няма нужда 

Проектанта да съгласува проекта с лице от съответния технически 
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надзор. При възникване на необходимост от съгласуване на някой от 

проектите със съответното разпределително дружество (ВиК, 

електроразпределително и др.), проектантът ще предостави проектите и 

ще оказва нужното съдействие с цел получаване на положително 

становище. 

o Съгласуване с Възложителя Община Смолян и Сдружението на 

собствениците Изготвените работни проекти ще бъдат представени на 

оторизирания представител на Сдружението на собствениците за 

одобрение и подпис. Съгласно тръжната документация, участниците 

следва да представят като краен продукт инвестиционни проекти, за 

които след разглеждането и приемането им от Експертния съвет по 

устройство на територията /ЕСУТ/ на община Смолян да може да бъде 

издадено разрешение за строеж. Съгласно чл.143, ал.1, т.2 

инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на 

представено положително становище на органите за пожарна 

безопасност и защита на населението за строежите. 

o Представяне на крайния продукт: Оригиналите на чертежите ще бъдат с 

подходящи размери. Всички текстове и цифри върху чертежите ще 

бъдат изписани с подходяща големина, така че да бъдат ясни и четливи. 

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

окомплектована в отделни папки, които съдържат: обяснителна записка; 

съгласувателни писма; всички таблици; количествени сметки и 

ведомости - подробни и обобщени за отделните проектни части; 

Проектните материали ще се представят в 5 /пет/ екземпляра, 

съгласувани със съответните инстанции и ведомства. На магнитен 

носител - запис на проекта на “CD” 2 бр. Чертежите ще бъдат 

представени на формат „CAD”. Текстовите части ще бъдат изготвени на 

„WORD” и „EXCEL” във формат „DOC” и “XLS”. 

o Контролът на качеството на работните проекти ще бъде ежедневен и ще 

се осъществява от Ръководителя на проектантския екип и от 

Ръководителя на проекта и ще включва: 

 Преглед на напредъка на проектирането в края на всеки ден. 

 Анализ на извършеното. 

 Корективни мерки /при необходимост/ за осигуряване на 

качеството и спазване на договорения срок. 

o Преглед на изготвената техническа документация по отношение на: 

 Недопускане на недопустими за изпълнение дейности и видове 

СМР с оглед изискванията на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020.  

 Пълнота на проектната разработка - разпределения, фасади, 

детайли за ремонтните работи, детайли за монтаж на 

топлоизолацията, дограмата и негоримите ивици, спецификация 

на дограмата, проекта за енергийната ефективност. 

 Съгласуваност между всички проектни части. 

 Точност на ПСД - КС и КСС да обхващат всички СМР, 

необходими за изпълнение и да бъдат в съответствие с 

изработените проекти. 

 Адекватност на работния проект по отношение на изискванията 

на Техническите спецификации на Възложителя, Техническия 

паспорт и Доклада от енергийното обследване. 

o Индикативен график за изпълнение на проектантската задача: 

участникът е представил в табличен вид графика за изпълнение на 

проектанскта задача, като е посочил информация за дейностите на 
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проектанския екип – календарни за изпълнение на всяка дейност, 

формиращи оферирания срок за изпълнение на проектирането.  

o Авторски надзор по всички части от проектантите, осъществяван по 

време на изпълнението на строителни работи за въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност и обновяване на многофамилната жилищна 

сграда:  участникът ще упражнява авторския надзор по време на 

строителството, съгласно одобрените проектни документации и 

приложимата нормативна уредба посредством експертите проектанти 

по отделните части на проекта. Участникът  чрез своите експерти, ще 

бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на 

обновителните и ремонтни дейности. Участникът се задължава да 

упражнява авторския надзор в следните случаи: 

 Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта 

е наложително, след получаване на писмена покана от 

Възложителя. 

 За участие в приемателна комисия на извършените строително - 

монтажни работи. 

 Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните 

протоколи и актове по време на строителството и в случаите на 

установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при 

покана от страна на Възложителя. 

 Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия 

период на изпълнение на строително-монтажните работи за 

точно изпълнение на работния проект от страна на всички 

участници в строителството. 

 Изработване и съгласуване на промени в проектната 

документация при необходимост по искане на Възложителя 

и/или по предложение на строителния надзор. 

 Заверка на екзекутивната документация за строежа след 

изпълнение на обекта. 

 Етап II. Изпълнение на СМР: 

o Етапи: 

 Етап 1: Подготовка на площадката:  

 Подготовка на досие на обекта, включващо: 

« Одобрени инвестиционни проекти. 

« Разрешение за строеж. 

« Протокол за откриване на строителната площадка 

обр. 2а. 

 Мерки: 

« Ограждане с ограда. 

« Осигуряване на вода. 

« Осигуряване на ток - електрическият ток на обекта 

се осигурява чрез временно табло, което се 

получава от Енергоразпределителното дружество. 

« Осигуряване на тоалетна 

« Осигуряване на място, подходящо за медицински 

пункт. 

« Осигуряване на необходимите инструменти и 

материали — инструментите и материалите, които 

непрекъснато са необходими по време на строежа 

са: скеле, платна, подпори, дъски за кофраж, греди, 

талпи, арматурна и кофражна горена тел, 

армировка, въже с макара, маркуч за вода, 
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удължителен кабел за електричество, кози крак, 

тесли. Освен задължителните инструменти, ще се 

сключат и договорите за доставка на материали, 

необходими за влагане в строежа . 

 Граници на обекта - отличителна табела на входа на 

обекта или на друго място, одобрено от Възложителя. Ще 

се изгради временна ограда на обекта, с цел обезопасяване 

на периметъра. Обезопасяването ще се извърши съгласно 

част ПБЗ от работния проект. 

 Временни съоръжения – участникът ще поеме всички 

разноски по инсталирането, работата и демонтирането на 

временните съоръжения. 

 Временен офис на Изпълнителя – участникът разполага с 

офис на територията на град Смолян, като същият ще 

служи за временен офис за организация на дейностите на 

обекта. Присъствие на обекта през цялото времетраене на 

строителството като основно изискване за качественото 

изпълнение на дейностите. Техническият ръководител не 

може да напуска обекта в рамките на работното време, 

освен в случайните на неотложност. Получените в офиса, 

или връчени на техническият ръководител инструкции, 

ще се считат за приети. 

 Санитарни съоръжения - Ще се осигурят и поддържат 

временни санитарни съоръжения на обекта за нуждите на 

хората, извършващи дейността.Ще се извършат всички 

необходими почистващи мероприятия, които могат да 

бъдат наредени от Възложителя с цел поддържане на 

хигиенно-санитарните условия. 

 Други дейности. 

 Временни заграждения - При започване на обекта и по 

време на изпълнението на работите изпълнителят ще 

постави подходящи знаци за обозначаване на участъка, в 

който се изпълняват работите, които да забраняват 

достъпа на външни хора в този участък. 

 Етап 2: Същинско СМР: Изпълнението на СМР дейностите 

започва след подписване на Прот. обр. 2 и 2а и ще изпълним в 

следната последователност: 

 Монтаж на скеле. 

 Демонтаж на стара дограма. 

 Монтаж на PVC и AL дограма. 

 Покривни работи. 

 Монтаж на топлоизолационна система. 

 Монтаж на енергоспестяващо осветление и 

мълниезащита, ремонт общи части. 

 Демонтаж на скеле. 

 Довършителни дейности 

Някои от видовете СМР ще се изпълняват паралелно, съгласно 

времевия график на проекта. 

 Етап 3: Предаване на Възложителя: Приемането на извършеното 

строителство се извършва с Акт обр. 15, констативен 

акт/протокол (бивш Акт обр. 19) за извършени строителни 

работи, подписан от Възложителя, Изпълнителя и извършващите 

строителен и авторски надзор на обекта, в който се посочва дали 
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обектът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект, 

заверената екзекутивна документация, изискванията към 

строежите по чл.169, ал.1 и 3 от ЗУТ и условията на Договора, и 

се описва извършената работа. Прилагат се протоколи от 

изпитванията, сертификати за съответствие на използваните 

строителни продукти. Количеството на изпълнените строителни 

работи и замерването им се извършва съгласно нормативните 

изисквания. 

 Етап 4: Гаранционно обслужване: Гаранционните срокове са 

съгласно минимално определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 

от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. Задължаване за отстраняване за собствена 

сметка на скритите недостатъци и появилите се в последствие 

дефекти в нормативните гаранционни срокове и в указания от 

Възложителя срок за отстраняване. Гаранционните срокове текат 

от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация. 

o Предложение за ресурсите, техническите предимства, свързани с 

технологичните параметри на материалите, техниката и механизацията 

и технологиите на изпълнение на предмета на поръчката: 

 Необходими ресурси за изпълнение на дейностите: Ръководен и 

висш технически персонал с необходимата квалификация и опит, 

Финансови средства, Материални ресурси, Машини, преносими 

и ръчни инструменти, Работници - общи и по специалности. 

Основната цел на организационната структура и създадените 

между тях формални и неформални отношения е качествено 

изпълнение на СМР, за достигане на целите на техническите 

спецификации и работния проект, както и постигане на 

устойчивост на проекта. Организационната структура на 

персонала е йерархична и се състои от следните специалисти, 

ведно с техните задължения и отговорности: 

 Ръководител проект: 

« Контролира и координира цялостното изпълнение 

на поръчката, вкл. Проектирането. 

« В непрекъснат контакт е с Възложителя, 

проектанта, Строителния надзор. 

« Контролира организацията на труда на 

строителния обект, изпълнението на строително- 

монтажните работи, правилното използване на 

съоръженията на строителната площадка и 

качеството на изпълнените видове работи. 

« Контролира техническата и оперативна подготовка 

за работата на обекта. 

« Осъществява координацията между всички 

отделни звена, участващи в строителството. 

« Отговаря за качественото изпълнение на 

поръчката. 

« Организира, планира, ръководи и контролира 

дейността на обекта за цялостна реализация на 

договорените за изпълнение строителни работи. 

« Изработва и оптимизира графиците за изпълнение 

на строително - монтажните работи. 
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« Одобрява разхода на ресурсите по количество, 

качество и време и контролира изпълнението им. 

« Проверява спазването на техническите 

спецификации за доставки, видове работи и за 

качеството на изпълняваните работи. 

« Организира и ръководи подготовката за предаване 

на готовите строителни работи, участва в комисии 

по предаването. 

« Отговаря за цялостната реализация на проекта в 

съответствие с договора. 

« Координира дейността по проекта с Надзора, 

Проектанта, инвеститорският контрол като 

представител на Възложителя; 

« Контролира постигането на общата и 

специфичната цел на проекта, както и 

задължителните резултати. 

« Контролира изготвянето на технически 

спецификации и съпътстващите ги документи и ги 

представя за преглед на заинтересованите лица. 

« Контролира изпълнението на договорите като 

информира Възложителя и Изпълнителя за 

възникнали трудности и неизпълнение на 

договорните задължения. 

« Парафира приемо-предавателните протоколи и ги 

представя за утвърждаване от заинтересованите 

лица. 

« Изготвя анализ на риска на ниво “проект”. 

« Предприема корективни действия за редуциране на 

риска на ниво “проект”. 

« Координира и участва в дейностите по мониторинг 

и оценка на проекта. 

« Оказва съдействие на външни експерти при оценка 

и одит на проекта. 

« Съгласува с Възложителя всяко официално 

мероприятие с участие на медии и други 

институции и организации във връзка с 

изпълнението на проекта. 

« Следи за спазването на правилата и процедурите за 

реализация на проекти в условията на Разширена 

децентрализирана система за изпълнение и 

свързаните с това нормативни документи на ЕС и 

Р. България. 

 Технически ръководител на обекта: 

« Характеристика на изпълняваната работа: 

- Контролиране на строителната дейност на 

обекта. 

- Контролиране на разходването на 

материалите. 

- Осигуряване на условия за нормално 

протичане на строителните работи, 

организация на дейностите по опазване на 

околната среда. 

« Основни функции и задължения: 
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- Проучва подробно документацията на 

обекта - работни чертежи, проекте – сметни 

документации, комплексни и мрежови 

графици, разчетите на необходимите 

трудови и материални ресурси. 

- Организира подготовката за започване на 

строително-монтажните работи в 

съответствие с плана и графиците на обекта, 

разяснява чертежите на работниците. 

- Непосредствено ръководи изпълнението на 

СМР. 

- Контролира спазването на технологичната 

последователност на процесите и 

оперативното отстраняване на допуснатите 

слабости и нарушения. 

- Заявява своевременно необходимите 

материали, оборудване, механизация и 

работна сила, съобразно пусковите граници. 

Работи по програмата за доставки "само за 

деня“. 

- Осигурява пълното натоварване и 

използване на предоставената механизация 

и работна сила. 

- Осигурява качественото изпълнение на 

СМР, срочното завършване и предаване на 

обекта. 

- Изготвя първичната отчетност за 

разходването на трудовите и материални 

ресурси и механизацията. 

- Съставя, предава за проверка и защитава 

пред съответните органи всички 

необходими документи за отчитане на СМР. 

« Задължения за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд: 

- Следи за спазването на Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд; 

Наредбите по прилагането му; Кодекса на 

задължително обществено осигуряване, 

Правилника по безопасност на труда при 

товаро-разтоварните работи (Д-05-001), 

Наредба № 4 на МТСГ и МВР за знаците и 

противопожарната охрана, 

противопожарните строително-технически 

норми, Наредба № 1 на МТСГ и M3 за 

специалното работно облекло и личните 

предпазни средства на обекта. 

- Извършва начален инструктаж на 

новопостъпили работници и на работници 

от други фирми, които ще работят или 

пребивават на територията на обекта в 

съответствие с Наредба №3 от 1986 г. на 

МТСГ и M3 за инструктажа на работниците 

и служителите по безопасност, хигиена на 
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труда и противопожарна охрана. 

- Участва в разработването на инструктажите 

за безопасност на труда при извършване на 

различните видове дейности. 

- Извършва периодичен инструктаж. 

- Предупреждава своевременно Община 

Смолян и проектанта за забелязани 

нарушения на противопожарните норми в 

проектите и да не допуска изпълнение на 

СМР в разрез с тях. 

 Специалист по контрол на качеството: 

« Контролира качеството при изпълнението на 

всички видове работи представени в проекта. 

« Ежедневно осъществява контрол върху влаганите 

материали в строителството и методите на 

влагането им в изпълнението на Проекта. 

« В непрекъснат контакт е със строителния надзор и 

строителната лаборатория, където ежедневно се 

изпълняват тестовете необходими за стриктния 

контрол при изпълнението на СМР. Следи за 

качеството на ежедневно издаваните протоколи и 

сертификати от стр. лаборатория. 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на 

труд: 

« Контролира и следи ежедневно за правилното 

провеждане на инструктажите /първоначален, 

ежедневен, периодичен и извънреден/. 

« Контролира стриктното изпълнение на условията 

по безопасност на труда, наличието на 

необходимите обезопасителни средства на труд и 

получаване на необходимо работно облекло от 

всеки работник. 

 Изпълнителски персонал: Специализираният 

изпълнителски персонал е обособен в следните основни 

направления, посочени от Възложителя: работници 

топлоизолации; работници монтаж дограма; ел. работник; 

общи работници. Във връзка с качественото и срочно 

изпълнение на обекта и във връзка със специфичните 

видове дейности се предвижда в процеса на работа да 

бъдат включени и тенекеджии, зидаро- мазачи, бояджии. 

o Организация на доставките на материали: Всички доставки на 

материали на обекта ще се извършват след заявка от страна на 

Техническия ръководител. Доставяните материали на обекта от 

одобрени доставчици се приемат след проверка за качество и 

количество. Съставя се приемо - предавателен протокол, в който ако се 

констатират несъответствия се отразяват от техническия ръководител в 

него ако има некачествени материали, се отразява в протокола и 

доставчика доставя нови материали с необходимото качество. 

Доставките се извършват на принципа „необходими за деня“. 

Съобразено с локацията на обекта, се планира при нужда временно 

складиране на материали в двора на сградата, който е с удобен за 

навлизане на лека и тежка механизация вход. Предвижда се доставките 

да се извършват основно с по-малки камиони, поради 
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местонахождението на блока. Доставките ще бъдат извършвани в 

ненатоварените часови зони, с цел облекчаване на влиянието върху 

живущите и работещи в района. За съхранение ще обособим специално 

пространство на подходящо място, като целта е да не се повлияе 

отрицателно на околната среда и да не се затруднява нормалното 

обитаване на свободните от техника и материали площи от страна на 

живущите в района. 

o Организация на работната ръка; Техническия ръководител на обекта 

прави заявка за необходимата работна ръка по специалности и бройки 

хора. Тя ще е съгласно изготвената диаграма на работната ръка. Същата 

се предава в отдел „Човешки ресурси" на фирмата. В заявката са 

отразени и сроковете, в които са необходими тези специалисти. По 

време на работата те са под надзора на техническият ръководител и 

специалиста по здравословни и безопасни условия на труд. След 18.00 

часа на обекта се провежда кратка работна среща. Участват 

техническият ръководител и работниците. Прави се разбор на деня. 

Отчита се каква работа е извършена през деня и какви проблеми са се 

появили. Набелязват се мерки за преодоляването им. Поставят се задачи 

за следващият работен ден. 

o Организация на съставянето на изискуемите документи в процеса на 

строителството на обекта: Техническия ръководител на обекта съставя 

необходимите документи за обекта, изисквани от Наредба № 3 от 2003г. 

за съставяне актове и протоколи по време на строителството. Тези 

документи се съставят от техническия ръководител, проектант, 

строителен надзор и съответните длъжностни лица към общината, 

когато това е необходимо. За целта техническия ръководител на обекта 

организира ежеседмично работни срещи на обекта с участието на 

Възложител, строителен надзор, инвеститорски контрол и от страна на 

отговорници за обекта и от страна на офиса на фирмата. На тези 

работни срещи се дискутира напредъка на работата, различни 

проблеми. Ангажимент за осигуряване на необходимия брой работници 

и изпълнението на строително-монтажните работи, набелязване на 

мерки за преодоляването на тези проблеми. Съставят се и се подписват 

необходимите документи. За проведената работна среща се съставя 

протокол от срещата, в който се описват присъствалите участници, 

дискутираните въпроси, взетите решения. 

o Общи положения. 

o Общи изисквания за качество и работа: Всички материали и 

съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, според 

условията на договора ще бъдат нови продукти. Материали втора 

употреба няма да бъдат използвани. Ще бъдат подготвени подробни 

работни схеми и графици, включително и график в случай на 

закъснение, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на 

дейността, като същите ще бъдат предоставени на Възложителя за 

одобрение. Всяка доставка на материали и оборудване на строителната 

площадката или в складовете, ще бъде придружена със сертификат за 

качество, декларации за експлоатационни показатели и декларация за 

съответствие, в съответствие с определените технически стандарти, 

спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените 

материали ще бъдат внимателно съхранявани, до влагането им в обекта. 

Всички произведени продукти или оборудване, за които се възнамерява 

да бъдат вложени в работите, ще бъдат доставени с всички необходими 

аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с 
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наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат 

такива. Гаранциите за изпълнение на произведените продукти и 

оборудване започват да текат от датата на приемане на обекта. 

o Каталози и препоръки на производителите: Това са каталозите и 

препоръките на Производителя за материал, оборудване или продукт, 

определени в съответствие с техническите стандарти, физическите 

параметри, техническите характеристики и изходните данни или 

технологията за прилагане или монтаж, съхранение, детайли и пр. 

Такива препоръки не освобождават от договорните задължения и 

гаранции за качество. Такива каталози ще бъдат в съответствие с 

определените стандарти и изисквания на спецификациите и работния 

проект. 

o Стандарти: Представянето на работата и на материалите ще бъде по 

стандарт, специфициран в настоящата разработка. Ако не е направено 

описание в това предложение за изпълнение на СМР, тогава работата и 

материалите ще бъдат по стандарт, не по-нисък от подходящото 

издание на БДС или друг равностоен европейски стандарт. Като 

минимум българските стандарти и разпоредби винаги ще бъдат 

спазвани. Други международно приети стандарти и разпоредби могат да 

бъдат използвани само ако: е са в по-голяма степен или еднакво 

стриктни, сравнени със съответните български стандарти и разпоредби 

или за съответния случай не съществуват приложими български 

стандарти и разпоредби. Използването на други официални стандарти, 

осигуряващи еднакво или по-добро качество в сравнение със 

стандартите и разпоредбите уточнени в тръжната документация, могат 

да бъдат приети след предварителна проверка от Възложителя. При 

влагане на материалите участникът ще се придържа към следните 

стандарти: подробно описани в таблица, която съдържа информация за 

предвидения за влагане продукт/материал и стандарта, на който ще 

отговаря.  

o Промени в количествата на работите и нови видове работи. Всякакво 

изпълнение на обекта на допълнителни количества и нови видове 

строително- монтажни работи ще става след предварително одобрение 

от Възложителя. 

o Трудова и здравна безопасност на работното място: Всички наредби, 

инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна 

безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на 

ОБЕКТ: Многафамилна жилищна сграда с адрес: гр. Смолян, ул. „Д-р 

Петър Берон“ № 12, блок „Орфей 2“, ще бъдат изпълнени. Привеждане 

в действие на ясно дефинирана политика на площадката, за да се 

осигурят здравословни и безопасни условия на труд на всички хора на 

обекта и/или на тези които могат да бъдат засегнати при дейностите на 

площадката. Назначаване на обекта лице - Координатор за безопасност 

и здраве. Осигуряване на работно облекло и лични предпазни средства, 

според чл. 10 от ЗЗБУТ, съобразени със спецификата на работите, 

изпълнявани от различните работници. Инструктиране на работниците 

и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване 

на машини и съоръжения на обекта, работниците ще бъдат 

инструктирани за работата с тях. Няма да се допуска с машините и 

съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички 

движещи се части на машините ще бъдат добре закрепени, покрити и 

обезопасени. Електрическите машини ще бъдат заземени. Скелето ще 

бъде заземено. Всички машини ще преминават ежемесечен контролен 
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преглед от квалифицирано лице. За прилагане на европейските 

изисквания за безопасност - една част от машините, използвани на 

обекта ще бъдат без захранване от електрическата мрежа /с осигурено 

батерийно захранване/. В случай на изпълнение на строителни работи 

на височина над 1.5 метра, при липса на скеле, работниците ще работят 

с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на височина 

над 1.5 м без обезопасителна екипировка. Всички работещи и 

посещаващи обекта задължително носят каски. 

o Опазване на околната среда. 

o Мерки за недопускане отрицателно въздействие върху околната среда. 

o Материали, машини, оборудване. 

 Използваната механизация на обекта включва: 

 Самосвал 3 тона. 

 Скеле 3 000 кв.м. 

 Малка строителна техника: Ударно-Пробивна техника 

/перфоратор/12У; Винтоверти /12V/; Механичен 

вибратор; Бъркалки; Ъглошлайф; Електрически такери 

/12V/; Заваръчен апарат; Индивидуални инструменти. 

 На основание техническите спецификации, приложимите 

стандарти и технологии, търговски и организационни практики 

участникът поема ангажимент да приложи иновативни 

характеристики, търговски техники и условия, описани подробно 

по отношение на следните материали и дейности: 

 Използване на фасадна интегрирана система за 

топлоизолация. 

 Доставка на PVC дограма, произведена по иновативна 

технология с нисък разход на енергия. 

 Обезопасяване на скелето с необходимата мълниезащита. 

 Изграждане на проходими участъци тип „тунел“. 

 Доставки на материали “само за деня“. 

 Използването на възобновяеми природни ресурси е 

основен приоритет, това е екологично, икономически и 

социално приемливо и полезно. Не е маловажен 

потенциала за рециклиране и повторна употреба на 

продуктите. Продуктите следва не само да пестят енергия, 

но и да са произведени с възможно най-малко използване 

на енергийни източници. Технически параметри на 

материалите, в съответствие с техническата 

спецификация, работният проект, изискванията на 

Възложителя и текстовете в настоящият документ - 

Предложението за осигуряване на по-добро качество и 

устойчивост на влаганите материали, техники на 

изпълнение, са насочени към гарантиране на по-голяма 

безопасност при дейностите, извършвани на обекта, 

ефективност и дълготрайност на извършените СМР, се 

състои в използване на устойчиви продукти. 

 Използване на фасадна интегрирана система за 

топлоизолация: Фасадната интегрирана система за 

топлоизолация ТЕРАЗИД намалява разходите за 

отопление на сградата с над 30%. Системата е 

сертифицирана по БДС постигайки пълно съответсвие с 

техническите спецификации и отговаря на всички 

изисквания за качество, устойчивост и ефективност. 



 

Стр. 36 от 152 

 

  

Фасадните топоизолационни системи на "Теразид" са 

единствените български системи, притежаващи 

Европейско техническо одобрение (ЕТА), съгласно 

изискванията на ETAG 004. Топлоизолационната система 

е разработена изцяло от материали, произвеждани от 

„Теразид” ЕООД - лепило за топлоизолационни 

плоскости, експандиран пенополистирол (EPS-F), 

армировъчна мрежа от фибростъкло, дюбели за 

топлоизолация, шпакловъчна смес, грундове, бои и 

мазилки. „Теразид” ЕООД произвежда EPS с две 

различни плътности и дебелина от 50 до 100 мм, което ни 

позволява да направим най-добрия избор за обекта, 

съобразено с разположението на сградата, климатичните 

особености и работният проект. Правилният избор 

позволява да се гарантира устойчивост на проекта и дълъг 

живот. С използването на EPS с марка "Теразид" се 

премахват термомостовете и се предотвратява 

разрушаването на фасадата, предизвикано от 

температурни разлики и атмосферни въздействия. За 

залепването на топлоизолационните плоскости „Теразид” 

ЕООД се изплолзва циментовото лепило ТЕРМОЗИД. За 

допълнително механично закрепване на 

топлоизолационните плоскости се поставят пластмасови 

дюбели, върху които следва полагането на армировъчна 

фибромрежа и на усилващи ъглови профили. Следващата 

стъпка при изпълнението на интегрираната 

топлоизолационна система ТЕРАЗИД е шпакловането с 

ТЕРМОЗИД и грундирането с ТЕРАЗИД G-33 или 

ТЕРАЗИД G-55. За да придобие фасадата естетичен и 

завършен вид, има възможност за избор в обхвата на 210 

цвята силикатни мазилки с отлични водоотблъскващи и 

паропропускливи свойства. Различните структури - 

драскана и влачена, и различните размери на 

структурните зърна на мазилките ДЕКОРИТ, СИЛИКАТ, 

СИКОЛИТ и НАНОМАКС дават възможност за 

изключително разнообразие в архитектурните решения за 

фасадите или отделните фасадни елементи и съответно за 

постигане на най-високи естетически характеристики на 

обекта. Фасадната интегрирана система за топлоизолация 

ТЕРАЗИД е одобрена и включена в Програмата за 

енергийна ефективност на Европейската комисия, 

Международната банка за възстановяване и развитие и 

Агенцията за енергийна ефективност /REECL/. 

Използването на интегрирана фасадна система за 

топлоизолация дава несъмнено предимство за постигане 

на дълготрайност и висока устойчивост на проекта, по 

добри екологични характеристики, надежност при 

обитаване, без опасност от саморазрушаване на 

топлоизолацията. Използваните продукти на ТЕРАЗИД 

имат отношение към изискванията на възложителя, 

свързани с мултифункционалност - опазване на климата; 

енергийна и ресурсна ефективност; защита и удължаване 

на живота на сградите; здраве и комфорт на живот. Те се 
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произвеждат енергийно и ресурсно ефективно, а всички 

суровини, вложени в тях, изпълняват важни и релевантни 

функции като въздействието им върху природата е 

максимално оптимизирано. 

 Доставка на РVС дограма произведена по иновативна 

технология - Доставка на PVC дограма произведена по 

иновативна технология с нисък разход на енергия. В 

съответствие с техническите спецификации и работният 

проект относно PVC, алуминиева дограма и стъклопакет, 

предлагане на изпълнение на дейносите по доставка и 

монтаж на дограма и външна входна врата с пет 

камерната серия VIVA Plast 7500, техн.характеристики 

по-добри от изискуемите, стъклопакети -,,Бяло-К-стъкло" 

и „Бяло- Сънержи“ Профилите VIVA Plast са разработени 

съвместно с помощта на германски инженери от научния 

институт в германския град Розенхайм. Грижата за 

околната среда при производството е широко застъпена, 

като от компанията производител на профилите използват 

единствено качествени материали, несъдържащи олово. 

След комплексни изпитания на техните продукти от PVC 

профили е името VIVA Plast, фирма „ВИАС” е достигнала 

до редица високи резултати. Сред тях са устойчивостта на 

профилите на месечни температури вариращи между - 10 

и 35 градуса по Целзий, променливо атмосферно налягане 

и други неблагоприятни климатични фактори. 

Допълнително е поставен и TPV уплътнител, който 

осигурява чудесното представяне на PVC дограмата при 

температурни рекорди от порядъка на - 50 и 70 градуса по 

Целзий. PVC профилите Вива Пласт осигуряват високо 

ниво на топлоизолация и защита от неприятният градски 

шум, а също така не допускат влагата да се просмуче 

сградата. Използването на усилващ метален профил пък 

гарантира максималната устойчивост на цялата 

конструкция, а богатият избор от PVC профили гарантира 

желаната форма и дизайн на ПВЦ дограмата. В профила 

VIVA Plast, за първи път в България се използват най-

модерните иновативни матрици със специално покритие - 

така наречените "POWER TOOLS". VIVA Plast се 

произвежда с най-модерни машини за производство 

предоставени от световни имена като “Greiner 

Extrusionstechnik” и “Krauss Maffei”. Машините с анисък 

раход на енергия, съгласно изискванията за 

енергоефективни продукти. С въведената автоматизация в 

производството се постига високото качество на PVC 

системите. Всички системи от PVC профили за 

производство на дограма на VIVA Plast са сертифицирани 

с международен сертификат за качество ISO 9001. 

Функционални възможности на дограма VIVA Plast - най-

висок клас на блясък и абсорбираща способност на 

светлината. Висококачествените материали несъдържащи 

олово, гарантират екологично безвреден профил, 

отговарящ на нормите за чиста околна среда. С 

използването на дограма VIVA Plast се постига висока 
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топло, звуко и хидроизолация на обекта. Подробности и 

други технически характеристики са публична 

информация и достъпни на сайта на производителя: 

http://www.vivaplast.net 

 Обезопасяване на скелето с необходимата мълниезащита: 

Ползвателите на сградата ще търпят неудобство, от 

монтажа на скеле, неоходимо за изпълнение на 

строителните дейности. За постигане на безопасност на 

строежа, освен предприети мерки описани по горе, е 

задължително Към всяка несвързана една със друга част 

на строителното скеле ще се изгради заземителната 

уредба. Същата да се реализира от горещопоцинкована 

шина 40х4мм, Збр. заземителни кола от неръждаема 

стомана 020/1500мм и обща дължина 4500мм (коловете се 

куплират един в друг) и клеми за връзка. Измереното 

съпротивление на всеки съсредоточен заземител трябва да 

бъде R<20oMa. При по-високо специфично 

съпротивление на почвата е необходимо увеличаване броя 

на заземителните колове. Изграждането на мълниезащита 

на скелето е не само законово определено но и важно 

действие за осигуряване на безопасността на живущите, 

работещите и случайно преминаващи граждани в района 

на строителната площадка. 

 Изграждане на проходими участъци тип „тунел“. 

Правилното изграждане на скелетната конструкция е 

важно условие за постигане на сигурност и безопасност 

при извършване на строителните дейности. По горе в 

текста е детайлно изяснена процедурата по монтажа на 

скелетната конструкция. Важна част от процедурата е 

осигуряване на беопасност на живущите, преминаващите 

и работещите на обекта. За целта е предвидено на обекта 

да се изгради проходен тунел, част от скелетната 

конструкция. Схемата на изграждане посочена на по 

долната снимка. „Таванът“ и страниците на тунела ще 

бъдат покрити с мрежа, за недопускане на замърсяване 

със строителни отпадъци и запрашаване на проходимите 

части. Това ще осигури, както безопасността на 

преминаващите, така и ще доведе до намаляване на 

замързяването на жилищаат и общите части с ФПЧ, 

следствие на разнасянето на прах от пешеходците. 

 Доставки материали “само за деня“. Създадената 

организация за доставки на материали „само за деня“ е 

иновативно търговско решение за извършване на СМР в 

натоварена градска среда. Поддържане на складови 

наличности на материали необходими за изпълнението на 

целият обект в склад разположен извън рамките на 

строителната площадка. Планирането на дейностите се 

извършва ежедневно, като това позволява точно 

определяне на необходимото количество материали 

необходими за вллагане в строежа за деня. Същите се 

доставят с малкогабаритни автомобили за превоз на 

товари. Разтоварването на материалите става на местата 

където същите ще бъдат използвани за деня, без 

http://www.vivaplast.net/
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необходимост от поддържане на обособен склад. 

Материалите се монтират/използват/ в рамките на деня. 

Не се предвижат остатъци, които да се извозват от обекта. 

В случаите на изпреварване на сроковете за монтаж, е 

предвидена възможност за нова доставка отново само за 

количества и в обем, необходими за дейностите до края на 

работния ден. Това търговско решение, иновативно по 

своя характер, дава възможност за изпълнение на целите 

по опазване на околната среда, намалява затрудненията в 

трафика предизвикани от спиранията на тежка строителна 

техника, облекчава административно и времово 

изпълнението, освобождавайки ни от необходимостта за 

изискване на специални разрешения от Община Смолян, 

за преминаване на тежкотоварни машини в градската 

среда. От гледна точка на опазване на околната среда, се 

намалява шумовото натоварване, намаляват се емисиите 

газове отделяни от автомобилите, намаляват се 

възможните въздействия за повишаване нивата на ФПЧ, а 

от там и възможните неблагоприятни последствия върху 

околната среда. 

o Технология на изпълнение на отделните видове строителни работи: 

 Монтаж на рамково фасадно скеле. 

 Демонтаж на стара дограма и монтаж на нова дограма, 

включително дограмаджийски дейности, обхващащи  

изпълнението на врати, прозорци и др., както и вътрешни и 

външни подпрозоречни первази. 

 Топлоизолация по външни стени и еркери:  

 Подготвителни работи: 

 При изпълнение на топлоизолационните работи не се 

допускат: механични повреди на топлоизолационните 

материали; провисване (свличане) и усукване на 

стъклофазерната мрежа; празнини между основата 

(тухлена зидария или ст. бетонови елементи) и 

топлоизолационния слой; топлоизолационните плочи 

EPS-F (по стени) или XPS (цокъл или основи) да се лепи 

на гребен и да се фиксира с мин. ббр. дюбели на кв.м. 

 Изпълнение – подравняване на основата, отстраняване и 

изкъртване на всички стари, изветрели мазилки или 

подпухнали места, обезпрашаване и почистване на 

фасадата, приготвяне и полагане на лепило за 

топлоизолация (паропропускливо, не замръзва и не се 

влияе от влагата), топлоизолационна система – лепене и  

редене, нивелиране, дюбелиране, вграждане на армираща 

мрежа, шпакловка - смес на циментова основа,  

универсален грунд, мазилка, каменна вата. 

 Полагане на изолации по покрив, подмяна на цялото отводняване 

на покрива, изграждане на мълниезащита. 

 Тенекеджийски работи. 

 Минерална мазилка 

 Монтаж на Ел инсталации, включително осветление. 

 Мълниеотводна инсталация. 

 Зидарски работи. 

 Довършителни работи, включително бояджийски, мазачески 
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работи. 

 Демонтаж на скеле. 

o Функционални характеристики, свързани с експлоатационните качества 

на строежа/обекта и предназначението за всички потребители. 

Изпълнението на строителството ще създаде известно неудобство на 

живущите в жилищна сграда в гр. Смолян, ул. „Д-р Петър Берон“ № 12, 

блок „Орфей2“, като временно затваряне на отделни участъци от 

локалната улица от северната страна на блока за определен период, 

ограничаване достъпа до сградата и тротоара около сградата, шум от 

работещата строителна механизация в зоната на обекта, както и 

замърсявания вследствие на строителните дейности. За да се намалят 

затрудненията и се гарантира безопасността и удобството на 

населението са предвидени мерки, които ще предприемем преди, по 

време и след изпълнението на строителството. В това число обектът ще 

бъде обезопасен, като се осигури временна ограда, проходи тип „тунел“, 

указателни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а 

също така и други възможни средства, които да предпазват хората от 

инциденти и нанасяне на щети върху собствеността. Всички 

предупредителни табели ще бъдат на български език и ще са в 

съответствие с националното законодателство. Табелите ще имат и 

графична визуализация разбираеми и без необходимост от прочитане на 

текст. По време на строителството, обекта ще се огради с временна 

предпазна ограда и ще се постави сигнализация /светлинна през нощта/. 

Всички дейности на обекта ще се извършват по такъв начин, че да 

причиняват най- малко неудобства и смущения на пешеходците и 

транспортния трафик. На местата, където в резултат от извършваните 

работи се ограничава достъпа на живущите до техните имоти/жилища, 

предвиждане временно да се изградят проходими места тип „Тунел“. 

При изпълнението на строително-монтажните работи ще вземем всички 

мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на 

ул. „Д-р Петър Берон“ и локалната улица пред блока, намираща се в 

зоната на строителната площадка и използвана за движение на 

автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Ще 

приложим ефективен контрол върху движението на използваните от 

наша страна автомобили и техника, както и върху складирането на 

материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на 

строителството. Ще се въведе организация „само за ден“ за доставка на 

материали и складиране във временен склад на строителната площадка. 

На практика на обекта ще се складират само материали необходими за 

дневното изпълнение на дейностите. В случай на изпреварване на 

графика и установяване на възможен недостиг на определени 

материали, същите ще се транспортират от наш по голям склад с 

малогабаритна транспортна техника. Необходимата техника за 

изпълнение на дейностите работеща на 12V, ще се зарежда извън 

строителната площадка. За цялата техника се осигуряват резервни 

акумулаторни батерии. Ще се отстранява и премахва от района на 

площадките всички отломки и отпадъци от строителната дейност 

ежедневно, и незабавно в случаите, ако те пречат на работата и 

затрудняват движението на автомобили и пешеходци. Всички отпадъци 

в следствие на почистването ще се отстранят от строителната площадка 

по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в 

имотите на съседните собственици. Ще се осигури и постави контейнер 

за строителни отпадъци. Отпадъците ще бъдат изхвърлени на 
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определеното от Възложителя депо, от фирма разполагаща с 

разрешително по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително. С цел 

предотвратяване на транспортни произшествия и не позволяване на 

образуване на ФПЧ, ще се премахва всяка почва или кал, която може да 

се разнесе на обществени места от гумите на автомобилите, пристигащи 

на строителната площадка. При изпълнението на строително-

монтажните работи ще предприемем действия за: изготвяне на план за 

информираност на населението при осигурена публичност на проекта; 

осигуряване на сигнализация за въвеждане на временна организация на 

движението по време на строителството, чрез проект за временна 

организация на движението; организация и контрол на движението по 

време на строителството, чрез проект за временна организация на 

движението; Предвижда се движението да се ограничава само временно 

в часовете на доставка на материалите за деня и при извършване на 

бетоновите работи; извършване на дейности свързани със затваряне на 

улицата и промяна на пропускливостта на пътното платно във времеви 

диапазон с минимален автомобилен трафик, при спазен проект на ВОД 

и предварителна информираност на населението се допуска само при 

първоначалният монтаж на скелето и неговият демонтаж и евакуиране 

от площадката; а информираност на населението при планово 

изключване на електро подаването, задължение на Енергопреносното 

дружество, и допълнителна информираност от наша страна на 

живущите в сградата; поддържане на съоръженията до окончателното 

им предаване на Възложителя, минимизиране на риска от поражения 

или злополуки вследствие на не охраняеми съоръжения или други 

елементи от техническата инфраструктура; мерки за предпазване на 

пътищата в населените места от замърсяване, прилагане на ефективен 

контрол върху движението на използваните при строителството 

автомобили и техника, както и върху складирането на строителни 

материали и отпадъци по пътищата, свързани със строителството; 

защита срещу шум. Описание на възможните вредности и затруднения 

за населението, които биха възникнали при изпълнението на СМР: 

Разпръскване на материали и машини на строителните площадки; 

Създаване на нерегламентирани сметища от строителни отпадъци; 

Надушения в транспортния трафик и свързаните с тях неудобства за 

населението; По време на строителството може да се очаква 

повишаване на нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух, 

при неприлагане на предпазните мерки при транспортиране, съхранение 

и полагане на използваните инертни материали; При депониране на 

отпадъците от строителните дейности. 

o Изпълнението на строително-монтажните работи, може да окаже 

отрицателно влияние върху следните елементи на жизнената среда: 

Въздух; Шум; Влияние върху здравето на хората; Социален елемент; 

Ще бъде създадено временно затруднение на транспортния поток, 

достъпа на живущите до жилищата им и затруднение при 

предвижването и паркирането на техните МПС в определени часове на 

деня. Мерки, свързани с опазване на жизнената среда на населението: 

Опазване чистотата на въздуха; Шум и вибрации; Опазване от 

замърсяване на околната среда от строителни и битови отпадъци; 

Социално въздействие. 

o План за организация по изпълнение на мерките за намаляване 

неудобството на населението.  

o Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за 
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живущите в сградата:  

o Анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в 

планираната организация (рискове за изпълнението):  

Система за управление на риска: 

Управлението на риска е систематичният процес по идентифициране, 

анализиране и реагиране на рисковете по проекта. То включва 

максимизиране на вероятността и последствията от благоприятни 

събития и минимизиране на вероятността и последствията от 

нежелателни за проекта събития. Проектният риск е несигурно събитие 

или състояние, което, ако се случи, има положително или отрицателно 

влияние върху целите на проекта. 

Рискът е основен фактор в управлението на даден проект. Трябва да има 

ангажимент и от Възложителя, и от Изпълнителя за идентифицирането 

и контролирането на рисковете на проекта. Тази тема изисква 

специално внимание от всички заинтересовани страни през всички фази 

и следва да бъде разглеждана на всички срещи, за да се удостовери, че 

всички са навременно информирани и наясно от появата на 

потенциални рискове и от всички възможни мерки за тяхното 

елиминиране или минимизиране са взети. 

Планиране на управлението на риска - процесът на определяне на 

подхода и дейностите по управление на риска. Важно е да се планират и 

последващите процеси по управление на риска, за да има съизмеримост 

между нивото, вида и прозрачността на управление на риска от една 

страна и самия и риск и важността на проекта за организацията от 

друга. 

Идентификация на риска - определяне на рисковете, които могат да 

повлияят на проекта, и документирането на техните характеристики. 

Участници в процеса на определяне на риска са: екипът по проекта, 

екипът по управление на риска, специалисти от други клонове на 

дружеството, клиенти, крайни потребители, други ръководители на 

проекти и външни експерти. Определянето на риска е итеративен 

процес. Първата итерация може да се осъществи от част от екипа по 

проекта или от екипа по управление на риска. Целият екип по проекта и 

основните заинтересовани лица могат да осъществят втората итерация. 

Щом бъде идентифициран даден риск, се разработват и дори внедряват 

прости и ефективни мерки за преодоляването му. 

Качествен анализ на риска - оценка на влиянието и вероятността от 

даден риск. Този процес приоритизира рисковете според евентуалното 

им влияние върху целите на проекта. Качественият анализ на риска е 

един от начините за определяне важността на дадени рискове и 

насочване на усилията към справяне с тях. Времето за реакция може да 

е критичен фактор при някои рискове. Оценката на качеството на 

наличната информация също спомага при преоценката на риска. 

Качественият анализ на риска изисква оценка на вероятностите и 

последствията, чрез установени методи и инструменти. 

Количественият анализ на риска е цифровото изражение на 

вероятността от даден риск и последствията му върху целите на 

проекта. В този процес ще се използва техника, базирана на 

опростяване на симулацията “Монте Карло” и анализ на решенията, с 

цел: 

Определяне на вероятността за постигане на дадена цел по проекта. 

Изчисляване на вероятностите за излагане на проекта на риск и 

определяне на резервни разходи и график. 
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Откриване на рисковете, които изискват най-голямо внимание, чрез 

изчисляване на относителната им тежест за проекта. 

Идентифициране на реалистични и постижими разходи, график или 

обхват. 

Планирането на реакции на риска е процесът на разработване на 

варианти и определяне на действия, които увеличават възможностите и 

намаляват заплахите за осъществяване целите на проекта. Той включва 

възлагане на отговорности на отделни лица или групи във връзка с 

действията при отделните рискове. Този процес гарантира адекватна 

реакция на идентифицираните рискове. Ефективността на планирането 

на реакции е пряко свързана с увеличаването или намаляването на 

рисковете по проекта. 

Наблюдението и контролът на риска е процесът по проследяване на 

идентифицираните рискове, наблюдаване на остатъчни рискове и 

отриване на нови рискове. Гой спомага за осъществяването на 

плановете за риска и оценката на ефективността им. Това е постоянен 

процес в хода на проекта. С времето рисковете се променят, появяват се 

нови, някои очаквани 

рискове не се материализират. Доброто наблюдение и контрол на 

рисковете дава информация, която подпомага взимането на ефективни 

решения преди материализирането на риска. 

Контролът на риска може да включва избор на алтернативна стратегия, 

прибягване до резервен план, извършване на коригиращи действия или 

пре-планиране на проекта. Ръководителят на проекта и ръководителят 

на екипа за риска периодично получават информация на ефективността 

на плана и наличието на неочаквани влияния и взимат съответните 

мерки в хода на проекта. 

Идентифициране на рисковете: 

Тази стъпка идентифицира потенциалните рискове на проекта. Основни 

методи за идентифициране на рисковете са: 

Периодична проверка и анализ на вътрешни и външни фактори, които 

имат пряка или косвена зависимост с резултати от проекта; 

Следене за възникване на събития, свързани с: 

- други проекти 

промени в законодателството отклонения от спецификациите 

предоставяне на информация необходима на продукт на проекта 

взимане на решения 

отделени ресурси и внимание от участниците в проекта 

- промени в процедурите техническата среда 

- сигурност на информация 

Веднъж идентифицирани, рисковете се въвеждат в Регистъра на 

рисковете (Risk register). Той съдържа детайли за всички рискове, 

тяхната оценка, собственици и статус. 

Оценка на рисковете: Оценката на рисковете се прави на база оценка на 

възможността да се случат, влияние, взаимна връзка между отделните 

рискове: 

Възможността е оценената вероятност да се появи риска. 

Влиянието е преценения ефект или резултат от появата на риска. 

Влиянието се оценява на база на: време, разход, качество, обхват, ползи, 

хора/ресурси. 

Рамката за категоризиране на рисковете може да бъде високо, средно 

или слабо влияние. 

Определяне на стратегии за управление на рисковете - Биват 5 типа: 
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Предпазване - преустановяване на риска чрез избиране на действия, 

които го предотвратяват. Ограничаване - предприемане на действия, 

които или намаляват вероятността за появата на риска, или намаляват 

неговото влияние върху проекта до приемливи нива. 

Трансфериране - специална форма на ограничаване на риска, когато 

рискът се трансферира на трета страна, например чрез застраховане. 

Приемане - допускане на риска поради най-вероятно невъзможността да 

се предприеме друго действие на приемлива цена. 

Овладяване - действия, които са планирани и организирани да бъдат 

предприети при случайно възникване на рисковата ситуация 

Избор: Изборът на действие е баланс между множество фактори. След 

идентифицирането и оценката на рисковете, е необходимо да се изготви 

и план за управление на риска, в които са описани контролните 

действия. Всяко контролно действие, от своя страна, е обвързано с 

асоцииран разход. Контролното действие е такова, че разходът за него 

трябва да е по- приемлив от риска, който контролира.  

Планиране и ресурсно обезпечение Планирането включва: Определяне 

на количеството и типа ресурси, необходими за извършване на 

споменатите дейности; Разработване на подробен план за действие; 

Потвърждение на желанието за извършване на дейностите, 

идентифициран време на оценка на рисковете; Получаване на 

одобрение от ръководството; Определяне и възлагане на задачи на 

ресурси за извършване на определените дейности Ресурсите, 

необходими за дейностите по превенция, редуциране и прехвърляне на 

рисковете, следва да се финансират от бюджета на проекта. 

Мониторинг и отчитане: 

Изпълнителят ще обърне специално внимание на мониторинга и 

отчитането на дейностите по рисковете. Някои от дейностите ще 

включват наблюдение на идентифицираните рискове за промени в 

техния статус, а други ще включват: 

Проверка, че планираните дейности имат очаквания ефект Наблюдение 

за ранни сигнали за поява на риск Моделиране на насоки за 

предсказване на потенциални рискове Проверка, че цялостното 

управление на риска се прилага ефективно. 

Управление на промените: 

Управлението на промените се отнася за процедурите по контрол на 

промените за искания, които се считат за отклоняващи се от основните 

и съгласувани рамки на проекта, като тези процедури се прилагат за 

всички типове искания за промяна. 

При управлението на промените две важни становища се вземат 

предвид: 

Ако трябва да бъде въведена промяна в продукт, описанието на 

продукта трябва да бъде прегледано за промени. 

След като веднъж един продукт е утвърден, Ръководителят на проект не 

бива да позволява никаква дейност, която би променила продукта, без 

разрешението на ръководството. 

Всички промени се определят като някой тип от възможните проблеми 

по проекта и се управляват чрез прилагането на една и съща техника. 

Управление на риска в дружеството 

Дружеството ще разработи ефективна система за управлението на 

риска, включваща - идентифициране, оценяване и контролиране на 

потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно 

върху постигане на целите на организацията. Целта на тази система е 
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предоставяне на разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати. 

Рискът е основен фактор в управлението на инвестиционния строителен 

проект. Необходимо е да има ангажимент и от възложителя на 

инвестиционния строителен проект, и от изпълнителя за 

идентифицирането и контролирането на рисковете на проекта. Тази 

тема изисква специално внимание от заинтересованите страни през 

инвестиционни фази и следва да бъде разглеждана на всички срещи, за 

да се удостовери, че участниците в проекта са навременно информирани 

и наясно е появата на потенциални рискове и всички възможни мерки за 

тяхното елиминиране или минимизиране са взети. 

Управлението на риска е задължителен елемент от процеса на 

цялостното управление на инвестиционния строителен проект. 

Степента на риск при проекта се проявява както в заплахата за 

реализацията на проекта, така и във възможностите за нейното 

подобряване. Всеки риск е уникален за себе си, като съществуват 

рискове, които са били идентифицирани и анализирани и в предишни 

проекти и за които е възможно директно разработване на стратегия за 

управление на риска. 

Управлението на риска в проектите е систематичен процес на 

идентифициране, анализиране, оценка и предприемане на мерки. Целта 

на управлението на риска в проекта е увеличаване до максимална 

степен на вероятността за положително въздействие върху проекта и 

намаляване до минимална степен на вероятността за отрицателно 

въздействие. 

Елементи от използваната от Дружеството система за управление на 

риска ще са качествения анализ и оценка на риска чрез създаване на 

риск регистър и матрица на рисковете. Тези инструменти се прилагат с 

цел да се идентифицират и оценят и двете възможности - 

положителните и отрицателните последствия от рисковото събитие. 

Процес на управление на риска в Дружеството: Управлението на риска 

представлява изпълнението на точно описани процеси с цел да не се 

допусне промяна в негативно направление на основните планирани и 

одобрени параметри, свързани с реализация на инвестиционния проект 

(удължаване срока на проекта, надвишаване бюджета на проекта, 

отклонение от обхвата и др.) Тези процеси са следните: определяне на 

факторите на влияние - анализ и оценка на тези фактори, които могат да 

предизвикат промяна в елементите на проекта; идентифициране на 

риска- определяне и документиране на онези променливи, 

характеризиращи основните елементи на проекта, за които има 

възможност да настъпи промяна в резултат на влиянието на посочените 

фактори; качествен анализ на риска - определяне на вероятния начин на 

промяна на идентифицираните рискови променливи; количествен 

анализ на риска - задаване на количествени стойности на извършения 

качествен анализ; оценка на риска - извършва се на две нива: свързано с 

конкретното осъществяване на целите на проекта в рамките на 

планираните времетраене и бюджет - тук оценката на риска се извършва 

от гледна точка на управлението на инвестиционния проект; свързано с 

изчислената ефективност на проекта - конкретен количествен измерител 

на риска се появява единствено при оценка на икономическия ефект, 

при другите видове ефективност - социална, културна, образователна и 

др., оценката на риска се извършва чрез качествени измерители. 

Методика за качествен анализ на риска. 

Качественият анализ на риска е оценка на влиянието и вероятността от 
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даден риск, описан с лингвистични изрази. Този процес приоритизира 

рисковете според евентуалното им влияние върху целта на проекта. 

Качественият анализ на риска е един от начините за определяне 

важността на дадени рискове и насочване на усилията към справяне с 

тях. Времето за реакция може да е критичен фактор при някои рискове. 

Оценката на качеството на наличната информация също спомага при 

преоценката на риска. Качественият анализ на риска изисква оценка на 

вероятностите и последствията чрез съответни методи и инструменти. 

Методиката, предложена при изпълнение на настоящия проект, се 

състои от следните стъпки: 

Определяне на рисковете и категоризацията им (регистър на рисковете) 

Оценка на значимостта на риска 

Оценка на вероятността от настъпване на риска 

Съставяне на матрица на рисковете. 

Определяне на рисковете и категоризацията им 

Първата стъпка при всеки анализ на риска е да се идентифицират 

всички свързани с проекта рискове, за да се състави списък (регистър на 

рисковете). Регистърът ще е основа за оценяването на рисковете в 

матрица на риска. 

При изготвянето на списък на рисковете по проекта е полезно да се 

използва категоризация на рисковете, които ще бъдат свързани със 

структурата на проекта. Съответните категории рискове могат да бъдат: 

рискове на проектирането и планирането (напр. промяна на проекта, 

изискан от възложителя); рискове на строителството (напр. неправилна 

оценка на очакваните разходи и срокове); рискове на изпълнението 

(напр. наличност на активи, невъзможност да се покрият стандартите за 

изпълнение, ефекти от законодателни и регулаторни промени); 

рискове за приходите; рискове от прекратяване (напр. прекратяване по 

вина на възложителя); технологични и амортизационни рискове (напр. 

ефект от технологична промяна) и т.н. Идентификацията на риска е 

определяне на рисковете, които могат да повлияят на проекта и 

документирането на техните характеристики. Определянето на риска е 

итеративен процес. Първата итерация може да се осъществи от част от 

екипа по проекта или от екипа по управление на риска на дружеството. 

Целият екип по проекта и основните заинтересовани лица могат да 

осъществят втората итерация. Щом бъде идентифициран даден риск, се 

разработват ефективни мерки за преодоляването му. 

Част от Рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние 

върху изпълнението на договора, са както следва: 

Забава при стартиране на работите; 

Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 

Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на 

обекта; 

Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР включително 

поради изключително неблагоприятни климатични условия 

Липса / недостатъчно съдействие/координация между Възложител, 

Консултант и/или друти участници в проектирането и строителните 

дейности 

Липса / недостатъчна координация и сътрудничество между 

заинтересованите страни в рамките на проекта 

Неизпълнение на договорни задължения, в това число липса на 

финансиране или забава на плащанията по договора от Страна на 

Възложителя; 
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Трудности при изпълнението на проектирането и строителните 

дейности, причинени от неточни изходни данни. 

Трудности при изпълнението на проектирането и строителните 

дейности, причинени от откриване на неиндентифицирани подземни 

комуникации. 

Трудности при изпълнението на проектирането и строителните 

дейности, причинени от неблагоприятни климатични условия. 

Забава при процеса на подготовката на инвестиционните проекти 

Забава при процеса на съгласуване и одобрение на инвестиционните 

проекти и издаване на съответните разрешения за отделните етапи на 

обекта; 

Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други, 

преки и непреки, участници в строителния процес, вкл. местното 

население; 

Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата 

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

Продължително спиране на водата и/или ограничен достъп на граждани 

и МПС до улиците, намиращи се в кварталите, в които се изпълнява 

договора  

Промени в законодателството на България или на ЕС, 

Промени в правилата за наблюдението и отчитането на дейностите по 

договора сключен с бенефициента. 

Оценка на значимостта на рисковете: 

При оценка на влиянието на рисковете по проект е важно да се 

количествено последиците от конкретния риск само веднъж и да е 

сигурно, че същият риск вече не е отчетен при формирането на 

основните разходи. 

За да протече тази оценка по-ефективно, следва да се категоризират 

рисковете в съответствие с важността им (като катастрофални, 

критични, сериозни, умерени, пренебрежими) и да се започне от 

концентрирането първо върху най-значимите. 

Оценката на риска не означава концентриране само върху прекия ефект 

от малко или повече определени рискове, но също и откриване на 

общия ефект от рисковете и преценяване на възможните им 

взаимодействия. Освен оценката на влиянието от даден риск трябва да 

се проследи и времето на възможните последици от този риск. 

Оценка на вероятността от настъпване на риска 

Възможният ефект от даден риск трябва да бъде свързан с вероятността 

от възникването му. Достигането до извод за вероятността от 

настъпване на риск по смислен и прозрачен начин не е лесна задача, 

затова допусканите параметри и процедурите, които ще се следват при 

оценяване на възможностите, трябва да бъдат логични и добре 

документирани. 

Както оценката на влиянието на рисковете, така и категоризацията на 

вероятността от настъпването им е полезен метод за залагане на 

приоритети в този процес (напр. често срещан, възможен, вероятен, 

отдалечен, невъзможен). 

Общата стойност на риска се получава, като се умножи потенциалното 

му влияние по вероятността от възникването му. Практически може да 

се окаже необходимо да се допусне спектър от вероятности от 

възникване и ефекти от риска. 

Матрица на риска 

Изграждането на матрица на риска е процес, който може да се 
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осъществи във всички фази от проекта. В матрицата на риска се отчита 

фактът, че един риск може да доведе до благоприятни или 

неблагоприятни последици. В зависимост от категоризацията на 

рисковете по отношение на вероятност за настъпване и значимост на 

риска и регистъра на рисковете се съставят диапазони, формулирани на 

няколко нива чрез индекс на риска. Възможно е да се приемат едни и 

същи индекси на риска при благоприятните и неблагоприятните 

рискове или за първите да се аранжират по-нисък клас индекси, защото 

те са по-малко вероятни и по-малко значими по принцип в сравнение е 

неблагоприятните рискове. 

На база създадената матрица на рисковете всеки участник в 

сформираната работна група дава оценка на съответния риск, след което 

се смята математически средната стойност за всеки риск и така се 

класират приоритетните рискове. 

За представяне на матрица на риска за настоящия строителен проект, 

съставена въз основа на база данни от регистър на рисковете може да 

бъде приложен вариант, при който благоприятните рискове са 

индексирани в диапазона 1-25, а неблагоприятните -1-30, всеки от по 

трима участници и представени в табличен вид. 

Допускания и рискове за успешно изпълнение 

Допускания за успешно изпълнение: С оглед ефективно и качествено 

изпълнение на настоящата процедура са направени следните основни 

допускания във връзка с реализацията на дейностите, обект на 

техническата спецификация 

Наличие на добро сътрудничество и координация на действията между 

основните организации и структури, участващи в проекта; 

Коректност на изходната информация за проектиране и строителство. 

При идентифицирани несъответствия, Изпълнителят следва да 

предприеме мерки по информиране на всички участници, с цел 

предприемане на адекватни и своевременни корективни мерки; 

Стриктно спазване на Действащото законодателство в областта на 

проектирането и строителството (Закон за устройство на територията и 

свързаните с него подзаконови нормативни актове), законодателство в 

областта на околната среда, здравеопазването и др. Проследяване на 

всички изменения в приложимото законодателство и преценка за 

приложимостта им при изпълнението на обществената поръчка; 

Спазване на изискванията за отчетност, прозрачност и контрол и 

свързаните е програмата документи; 

Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на техническата 

спецификация, в съответствие с времевия график и предвидените 

финансови средства 

Навременно получаване на съответните разрешения/одобрения от 

страна на компетентните органи.  

Други; 

Рискове за успешно изпълнение на договора: 

Определяне на аспекти на проявление: 

Основна изходна точка при анализа на риска следва да бъдат 

конкретните строителни и други дейности и началната информация, с 

която Изпълнителят разполага. Това предопределя необходимостта от 

ясно разделяне на частите на инвестиционните проекти и тяхното 

хронологично подреждане. Що се отнася до началото на работата, 

Изпълнителя има за задача да обезпечи необходимите технически и 

човешки ресурси за стартирането на дейностите. На следващо място от 
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решаващо значение е запознаването с проектната документация и 

предоставянето ѝ на строителната площадка. Започването на 

строителните работи се предопределя от съгласуваното провеждане и 

осъществяване на строителен надзор. Тук следва да споменем и 

рисковете, произтичащи от климатични и др. крайно обективни 

обстоятелства. 

От изложеното може да се направи следната класификация на 

дейностите по започване на СМР: 

рискове, произтичащи от изпълнителя на обществената поръчка ( 

рискове, произтичащи от възложителя на обществената поръчка 

(предоставяне на строителната площадка; забавяне във възлагането на 

строителния надзор на СМР); 

рискове, произтичащи от трети страни (забава на доставчици на 

строителни материали, необходими за изпълнението на СМР); 

рискове, произтичащи от климатични фактори. 

Най - разпространените методи за идентификация на опасностите са: 

личен оглед на обекта, разговори с възложителя, наблюдение на 

процесите и контролни замервания. 

В процеса на оценка на риска е много важен контакта с възложителя и 

трети страни, имащи отношение към започването на строителството 

(строителен надзор; проектанта изпълняващ авторския надзор). Като 

краен документ от този етап се разработват карти за оценка на риска. В 

тях се описват всички опасности (вредности), които са 

идентифицирани. 

Идентифицирани са следните рискове: 

1. Времеви рискове: 

° Риск от закъснение на началото на започване на работите  

° Риск от закъснение при предаване на етапи от изпълнението 

° Риск от невъзможност за изпълнение на СМР поради лоши 

метеорологични условия 

2. Риск от възникване на трудности за изпълнение на СМР поради 

забавяне на доставките на материали и изделия 

3. Риск от допълнителни и/или непредвидени разходи, възникнали в 

процеса на изпълнение на договора 

Обобщената информация от задълбочения анализ на рисковете е 

представена в таблица, съдържаща информация за идентифицирани 

възможни рискове, степен на въздействие; начин на въздействие; мерки 

за предотвратяване настъпването на риска и реакция при настъпване. 

Участникът е разгледал следните групи рискове; времеви рискове (риск 

от закъуснението на началото на започване на работите; риск от 

закъснението при предаване на етапи от изпълнението; риск от 

незвъзможност за изпълнение на СМР поради лоши метерологични 

условия); риск от възникване на трудности за изпълнение на СМР 

поради забавяне на доставките на материали и изделия ( риск от 

възникване на трудности за изпълнение на СМР поради забавяне на 

доставките на материали и изделия); риск от допълнителни и/или 

непредвидени разходи, възникнали в процеса на изпълнение на 

договора (риск от допълнителни и/или непредвидени разходи, 

възникнали в процеса на изпълнение на договора).  

Рискове на Изпълнителя 

Вторият основен риск за Изпълнителя на СМР на места с интензивно 

движение е безопасността на работа. През целия период на 

строителство около площадката на обекта ще има движение, което 
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създава опасност и за Изпълнителя и за околните хора. Изключително е 

важно за всеки един под обект да се вземат мерки за обезопасяването на 

изкопите чрез следните мерки: 

• Назначаване на Отговорник по безопасност и труд, който да следи 

стриктно за всички мерки които ще бъдат предписани във връзка с 

безопасността на обекта. 

• предвижда се екип от механици работещи през целия период на 

обекта, превантивни мерки за поддържането на механизацията, наличие 

на резервни машини, които могат да заменят основните. 

Области и сфери на влияние 

Разгледаните дейности и рисковете, създават логично предположение за 

настъпване на редица отклонение от планирания ход на развитие на 

СМР. Тъй като настоящата група рискове е ограничена до времеви 

рискове, логично е опасностите да бъдат сведени до забава в 

започването на СМР. Забавата в започването на СМР се характеризира с 

по-ниска тежест и ниво на риска от опасността от забавата в следващите 

етапи на строителството, тъй като може да бъде компенсирана с мерки 

на по- късен етап, каквито са въвеждане на удължено работно време, 

ангажиране на допълнителен персонал, съгласувани с възложителя и 

консултанта последващи изменения в линейния график за изпълнение 

на СМР и др. 

В случая задачите, изложени на съответните опасности са всички 

дейности свързани с началния етап на започване на строителните 

работи, а именно действията съпътстващи откриването на строителната 

площадка и подписването на Протокол 2а по Наредба № 3 от 31 юли 

2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 

както и извършваната в тази връзка мобилизация от страна на 

изпълнителя на СМР мобилизация на ресурси. 

Вероятност за настъпване 

На следващо място е необходимо идентифициране на опасностите и да 

се извърши оценка на риска. Това става като се изследват трите 

съставки на риска - вероятност, експозиция и тежестта на вредата. За да 

се оцени значимостта на риска, е възприет цифров израз на степенуване 

на вероятността и тежестта на вредата. 

Стойността на риска (Р) като величина е съставена от произведението 

вероятност (В) и последици (П). По отношение на първия параметър - 

„вероятност”, следва да се подходи като се отчете досегашният опит 

или като се направи сравнителен анализ със сходни ситуации. От 

предприетите действия по отношение досегашния опит на възложителя 

по възлагане на обществени поръчки за СМР, чрез проверка на 

публичната информация,  

съдържаща се в РОП към Агенцията за обществените поръчки, както и 

на електронните сайтове на оперативните програми за европейско 

финансиране може да се заключи, че вероятността от настъпването на 

разглеждания риск е ниска. По отношение на втория параметър - 

„последици” следва да се отбележи, че последиците за СМР се 

характеризират като по-ниски или по-умерени, тъй като е налице 

достатъчен времеви ресурс за компенсирането им на следващите етапи 

от строителните дейности. 

Въз основа на горното може да се заключи, че разглежданият риск се 

характеризира като такъв, който следва да бъде анализиран и спрямо 

който следва да бъде изградена стратегия за избягването му и стратегия 

за преодоляване на вредните последици при евентуалното му 
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настъпване. 

Закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта 

Определяне на аспекти на проявление: 

По отношение на приключване и предаване на работата, строителят има 

задача да поддържа необходимите технически и човешки ресурси за 

осъществяването на дейностите. Отново важно място има спазването на 

проектната документация. Извършваните строителни работи следва да 

са съобразени с указанията на инвеститорския контрол и проектанта. От 

съществено влияние е действията на възложителя по приемането на 

работата, навременното сформиране от него на приемателна комисия, 

изпълняването на задълженията му съгласно договора и действащата 

нормативна уредба, както и издаването и получаването на съответните 

административни актове, които завършват строителния процес. От 

изложеното може да се направи следната класификация на основните 

форми на проявление на риска за изоставане от графика при текущото 

изпълнение на дейностите: 

Рискове, произтичащи от изпълнителя на обществената поръчка 

(поддържане на технически и човешки ресурси, следване на проектната 

документация); 

Рискове, произтичащи от възложителя на обществената поръчка 

(приемане на предмета на договора в срок, съгласно разпоредбите на 

проекта по договор за обществена поръчка) 

Рискове произтичащи от трети страни (забавяне от страна на 

инвеститорския контрол, забавяне в административните процедури по 

издаване на необходимите актове); 

Области и сфери на влияние: В случай на закъснение при окончателно 

приключване на СМР и предаване на обекта и неговото непреодоляване 

ще се стигне до закъснение на планирания край на завършване на 

работите по целия проект и ще доведе до неустойки съгласно договора 

и загуби за Възложителя поради невъвеждане на обекта в експлоатация. 

Вероятност за настъпване на риска: 

Забавата при окончателно приключване на СМР и предаване на обекта 

се характеризира с най- висока опасност от забавата в изпълнението на 

строителството, тъй като най-трудно може да бъде компенсирана с 

мерки на по-късен етап, каквито са въвеждане на удължено работно 

време, ангажиране на допълнителен персонал и др. 

По отношение на този параметър - „вероятност за възникване”, следва 

да се подходи като се отчете досегашния ни опит или като се направи 

сравнителен анализ със сходни ситуации. От досегашния опит при 

изпълнение на обекти със Възложител - Общинска администрация, чрез 

проверка проверка на публичната информация за проектанта, 

съдържаща се в РОП към Агенция за обществени поръчки, както и на 

електронните на оперативните програми за европейско финансиране 

може да се заключи, че от настъпването на разглеждания риск е „малко 

вероятен“. 

Степен на въздействие върху изменението на договора: 

В случай на закъснение при окончателното приключване на СМР и 

предаване на обекта и при невъзможност за преодоляването им, ще се 

стигне до закъснение на планираното завършване  

на работите по целия проект. Това ще доведе до неустойки за 

Изпълнителя и загуби за Възложителя поради забавеното въвеждане на 

обекта в редовна експлоатация. 

В тази връзка за втория анализиран параметър - „влияние” от 
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настъпването на риска - следва да се отбележи, че реализацията на тази 

опасност има най-сериозно въздействие в сравнение с разгледаните до 

сега рискове, тъй като е налице минимален времеви ресурс за 

компенсирането им. 

Мерки за недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на 

риска: 

Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване 

на риска: 

При допускане на закъснение при предаването на обекта в 

експлоатация, преодоляването на риска е невъзможно. В такъв случай 

Изпълнителят трябва да организира работата така, че да приключи 

работата на обекта във възможно най-кратък срок и сведе до минимум 

щетите от този риск. Като стратегия за преодоляване и/или намаляване 

на последиците от настъпилия риск строен вътрешен подход, който да 

обезпечава: 

Ангажиране на допълнителен човешки ресурс и строителна 

механизация и автотранспорт за компенсиране на забавата; 

Въвеждане на допълнително работно време, съгласно Кодекса на труда; 

Допълнителни стимулиращи възнаграждения за увеличаване на КПД на 

екипите; Реструктиране и оптимизация на последователността на 

изпълнението на работите в рамките на работния график с цел 

компенсиране на забавата. 

Контрол по качествено отстраняване на всички евентуално направени 

грешки. 

Контролни дейности за недопускане/предотвратяване настъпването на 

риска: 

Съобразност на СМР е проектната документация; 

Законосъобразност на СМР и влагането на висококачествени 

материали; 

Контрол на качеството на СМР в процеса на изпълнение; 

Предварителна проверка на изпълнението на работите съгласно 

линейния график; Съгласуваност и координация в действията между 

възложител, изпълнител и инвеститорски контрол; 

Законосъобразност при предаването на обекта; 

Контрол за спазване изискванията по безопасни условия на труд, както 

и вътрешни одити на Интегрираната система за управление; 

Неосигуряването на достъп до части от строителната площадка ще 

доведе до спиране на работата в тези участъци, което налага промяна в 

графика на изпълнение и пренасочване на строителните екипи към 

други подобекти. За предотвратяване на този риск е необходимо 

предварително запознаване с обектите на изпълнение и заостряне на 

вниманието към проблемните участъци. 

За недопускане спирането на работата от държавни или общински 

институции е необходимо спазването на изискванията на 

законодателството, нормативните документи, както и всички 

строителни норми, технически спецификации и технологии на 

изпълнение на строителните работи. За тази цел ще се извършва 

постоянен контрол върху работата на екипите, ще се провеждат 

необходимите лабораторни изпитвания и ще се извършва входящ 

контрол на материалите. 

Адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от 

настъпилия риск: Контрола върху организацията на дружеството по 

отношение на мобилизацията на допълнителни ресурсите ще се 
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осъществява от Ръководителя на материално техническо снабдяване 

(МАТ). Негова е отговорността своевременно да организира 

мобилизацията на допълнителните ресурси. 

Контрола върху напредъка, и наваксването на закъснението ще се 

извършва от Ръководителя на ПТО, който ежедневно ще сравнява 

реално извършените работи с планираните такива съгласно Линейния 

график. 

Липса/недостатъчно съдействие/координация между Възложител. 

Консултант и/или други участници в строителството., включително 

неизпълнение на договорни задължения Определяне на аспекти на 

проявление на риска: 

Добрата координация има изключително важно значение по отношение 

установяване добра комуникация с другите страни в строителния 

процес с оглед законосъобразното изпълнение на строителството, което 

от своя страна е предпоставка за навременното извършване на 

плащанията към изпълнителя на СМР и надлежната верификация на 

разплатените средства на по-късен етап. От изложеното може да се 

направи следната класификация на дейностите по координация и 

сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта: 

- рискове, произтичащи от изпълнителя на обществената поръчка 

(липса на адекватна организация с оглед дейностите по координация и 

сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта); 

- рискове, произтичащи от трети страни- изпълнителите на другите 

договори в рамките на проекта (несъздаване на вътрешна организация с 

оглед дейностите по координация и сътрудничество между 

заинтересованите страни в рамките на проекта); 

На следващо място опасностите следва да бъдат сведени до 

затрудняване на работата по осъществяване на проекта по отношение 

съответствието с изискванията на европейските регламенти по 

отношение на разходването на средствата, както и с изискванията на 

националното законодателство за изпълнението на СМР. Липсата на 

координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 

рамките на проекта се характеризира с висока степен на опасност за 

нанасяне на вреда в изпълнението на строителството, тъй като много 

трудно може да бъде компенсирана с мерки на по-късен етап, каквито 

са осъществяване на интензивна координация между заинтересованите 

и др. 

Стойност на риска 

Въз основа на приетите и аргументирани стойности за вероятност за 

възникване и потенциалния ефект от настъпване на риска, стойността 

на разглежданата опасност се определя, както следва: 

Съгласно системата риска е „критичен“ или отчитане Значимост на 

риска - „IV“. 

Съгласно системата риска е „вероятен“ или отчитане Вероятностно 

ниво - „С“ 

Ако бъде направена референция към системата по-горе, може да се 

заключи, че разглежданият риск се характеризира като риск със средна 

стойност 18, или като нежелан риск изискващ решение. 

С оглед на гореизложеното, може да се заключи, че разглежданите 

рискове се характеризират като такива, които следва да бъдат 

анализирани и управлявани и спрямо тях следва да бъде изградена 

стратегия за избягването им и стратегия за преодоляване на вредните 

последици при евентуалното им настъпване. 
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o Извършване на дейности със строителни отпадъци. 

o Мерки за разделно събиране, транспортиране и подготовка за 

оползотворяване на СО.  

o Мерки за опазване на околната среда: 

 Основни компоненти за неблагоприятните въздействия върху 

околната среда. 

 Обхват на околната среда; 

 Компоненти и фактори на околната среда. План на изпълнение 

на мерките за смекчаване/ограничаване на въздействието върху 

околната среда по време на строителството, коригиращи 

действия. 

 Качество на атмосферния въздух. 

 Качество на водите. 

 Почва и растителност. 

 Животински свят. 

 Инфраструктура. 

 Производствен шум. 

 Пожарозащита и безопасност на труда. 

 Управление на отпадъците. 

 Неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката, представяшо организацията 

за изпълнение, са приложени: 

 Индикативен Линеен план- график.  

 Диаграма на работната ръка. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация на екипа 

участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на поръчката 

поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и стратегията на участника за 

изпълнение на предмета на поръчката в предложените от него срокове. Участникът предвижда в 

тази връзка изпълнението на всеки един процес в неговата цялост и спазване на 

последователността, което от своя страна да доведе до безпроблемно изпълнение на проекта. В 

техническото предложение участникът е предложил организация за изпълнение на поръчката, 

обхващаща всички дейности в нейния обхват - проектиране, строителство и съпътстващите го 

дейности, в това число авторски надзор по време на строителството, в съответствие с обхвата на 

поръчката и заложените цели и резултати. Организацията за изпълнение отговаря на 

изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и задание, на действащото 

законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с 

предмета на възлагане. Участникът е изложил предвижданията си за организиране на работата 

на проектантския екип и на строителния екип, включително как се разпределят отговорностите 

и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с възложителя и 

останалите участници в инвестиционния процес, координация и съгласуване на дейностите, 

вътрешен контрол на изпълнителя, мерки за осигуряване на срок и качество и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената поръчка. Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и 

технология за изпълнение.  Описан е процесът по изготвяне на инвестиционния проект, 

включително последователност и етапи, разграничени, както следва: - Запознаване на колектива 

с наличната техническата документация (включително: Преглед и анализ на наличната изходна 

информация, в т.ч. конструктивни обследвания, архитектурно заснемане, технически паспорт, 

обследване за енергийна ефективност, подробни устройствени планове и влезли в сила 

частични изменения на регулационни планове, съгласувана скица с изходни данни от 

експлоатационните дружества и др.; Извършване на всички необходими проучвания на място; 
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Изготвяне на график за огледи и замервания на място, съгласуван със собствениците в обекта 

и съобразен с техните времеви възможности; Обстоен оглед на обекта и контролни 

замервания на сградата по всички специалности, в т.ч. и фотограметрични (ако се налага), 

съобразно графика; Извършване на сондажи и разкривки на отделни места в сградата 

съобразно графика, ако това се налага, които да обезпечат вземането на оптималните 

решения; Съгласуване на резултатите от замерванията между отделните специалности и 

изпълнителя на обекта и обработването им в цифров вид. Анализ на проблемите); - Изготвяне 

на икономически целесъобразен инвестиционен проект във фаза „работен проект“ по всички 

специалности, като всеки проектант освен проектирането по своята част разработва и 

количествена и количествено-стойностна сметка, представляващи част „Сметна документация“, 

след което тези количествено-стойностни сметки се обобщават в обща количествена и 

количествено-стойностна сметка от ръководителя на проектантския екип; - Съгласуване на 

проекта с експлоатационните дружества, с други контролни органи, с възложителя и 

сдружението на собствениците; - Представяне на крайния продукт; - Контролът на качеството на 

работните проекти - ще бъде ежедневен и ще се осъществява от Ръководителя на проектантския 

екип и от Ръководителя на проекта (включва: Преглед на напредъка на проектирането в края на 

всеки ден; Анализ на извършеното; Корективни мерки /при необходимост/ за осигуряване на 

качеството и спазване на договорения срок; Преглед на изготвената техническа документация 

по отношение на: Недопускане на недопустими за изпълнение дейности и видове СМР с оглед 

изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020; Пълнота на 

проектната разработка - разпределения, фасади, детайли за ремонтните работи, детайли за 

монтаж на топлоизолацията, дограмата и негоримите ивици, спецификация на дограмата, 

проекта за енергийната ефективност; Съгласуваност между всички проектни части; Точност 

на ПСД - КС и КСС да обхващат всички СМР, необходими за изпълнение и да бъдат в 

съответствие с изработените проекти; Адекватност на работния проект по отношение на 

изискванията на Техническите спецификации на Възложителя, Техническия паспорт и Доклада 

от енергийното обследване). Участникът предвижда начело на екипите да стои ръководител 

проект, а начело на проектантския екип също да е налице ръководител, под чието ръководство 

са ключовите експерти - проектанти. Взаимодействието с Възложителя се осъществява от 

Ръководителя на проекта. Предвидени са процедури за контрол, взаимодействие и субординация 

между експертите на изпълнителя и/или възложителя, включващи и набор от мерки за 

осигуряване на срока и качеството. Последователно в детайли са представените дейностите по 

изпълнение до започване на строителството с представяне на целените резултати от всяка 

дейност и стъпките за постигането им. В предложението на участника за изпълнение на 

поръчката се съдържа подробно описание и на организационните и строителните дейности, 

обуславящи изпълнението на поръчката, в това число описание на видовете строителни и 

монтажни работи съгласно техническото задание и тяхната последователност на изпълнение и 

на организацията и подхода на изпълнение, като конкретните дейности са адекватно 

разграничени по етапи на изпълнение, както следва: - Етап 1: Подготовка на площадката, 

включващ: подготовка на досие на обекта, ограждане с ограда; осигуряване на вода; осигуряване 

на ток; осигуряване на тоалетна; осигуряване на място, подходящо за медицински пункт; 

осигуряване на необходимите инструменти и материали; определяне на граници на обекта; 

временни съоръжения; временен офис на изпълнителя; санитарни съоръжения; временни 

заграждения и други дейности; - Етап 2: Същинско строителство, включващ: монтаж на скеле; 

демонтаж на стара дограма; монтаж на PVC и AL дограма; покривни работи; монтаж на 

топлоизолационна система; монтаж на енергоспестяващо осветление и мълниезащита, ремонт 

общи части; демонтаж на скеле; и довършителни дейности, като се предвижда някои от видовете 

строителни работи да се изпълняват паралелно, съгласно времевия график на проекта; - Етап 3: 

Предаване на Възложителя: Приемането на извършеното строителство се извършва с Акт обр. 

15, констативен акт/протокол (бивш Акт обр. 19) за извършени строителни работи, подписан от 

Възложителя, Изпълнителя и извършващите строителен и авторски надзор на обекта, в който се 

посочва дали обектът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект, заверената 

екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 3 от ЗУТ и условията 
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на Договора, и се описва извършената работа. Прилагат се протоколи от изпитванията, 

сертификати за съответствие на използваните строителни продукти. Количеството на 

изпълнените строителни работи и замерването им се извършва съгласно нормативните 

изисквания; - Етап 4: Гаранционно обслужване: Гаранционните срокове са съгласно минимално 

определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Задължаване за отстраняване за собствена 

сметка на скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в нормативните 

гаранционни срокове и в указания от Възложителя срок за отстраняване. През строителния етап 

в съответствие с техническите спецификации, възприетите строителни методи, техническите 

норми и стандарти за изпълнение на строителството се извършва изпълнение на строителни 

работи съгласно проектната документация, като участникът подробно е описал технологията на 

изпълнение с посочване на необходими материали, механизация и технически пособия и 

представяне на методите на работа за работите по изпълнение. В предложението на участника е 

налице и адекватно разпределение на дейностите и задачите спрямо отделните видове 

строителни работи съгласно техническото задание, като същите са подробно описани, както 

следва: монтаж на рамково фасадно скеле; демонтаж на стара дограма и монтаж на нова 

дограма, включително дограмаджийски дейности, обхващащи  изпълнението на врати, прозорци 

и др., както и вътрешни и външни подпрозоречни первази; топлоизолация по външни стени и 

еркери (включително подготвителни работи и дейности по изпълнение: подравняване на 

основата, отстраняване и изкъртване на всички стари, изветрели мазилки или подпухнали места, 

обезпрашаване и почистване на фасадата, приготвяне и полагане на лепило за топлоизолация, 

топлоизолационна система – лепене и  редене, нивелиране, дюбелиране, вграждане на армираща 

мрежа, шпакловка - смес на циментова основа,  универсален грунд, мазилка, каменна вата); 

полагане на изолации по покрив, подмяна на цялото отводняване на покрива, изграждане на 

мълниезащита; тенекеджийски работи; минерална мазилка; монтаж на ел инсталации, 

включително осветление; мълниеотводна инсталация; зидарски работи; довършителни работи, 

включително бояджийски, мазачески работи; демонтаж на скеле. Декомпозирането на процеса 

на изпълнение на отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност 

според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове 

работи, като е налице представяне на последователността на изпълнението на операциите за 

всеки вид дейност. По този начин участникът е представил описание за начина на изпълнение на 

всички видове строителни работи, като е отразена коректно технологичната последователност 

според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове 

работи. Предвижданията са приложими за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид 

неговите характеристики и особености. В рамките на дейностите по изпълнение на поръчката са 

предвидени процедури за контрол, включващи набор от мерки за осигуряване на срока и 

качеството. Участникът е представил описание както на мерки, целящи осигуряване на качество 

при изпълнение на поръчката, включващи управление на процесите по изпълнението, така и на 

ключовите моменти в стратегията за изпълнение на проекта, включващи вътрешен контрол на 

проекта. Обхватът на представените мерки е насочен към всички дейности по изпълнение на 

поръчката, като планът за качество включва контрол на документацията (проектна и 

строителна), доставките, организацията на персонала, контрол и изпитване, одобряване, 

проверки, мониторинг, преглед на документация, установяване на несъответствия, прилагане на 

ефективни механизми за постигане на качествени резултати.   Отделно от това се предвижда 

контролът на качеството и срока на изпълнение на работния проект, който ще  бъде ежедневен и 

ще се осъществява от Ръководителя на проектантския екип и от Ръководителя на проекта, като 

ще включва: Преглед на напредъка на проектирането в края на всеки ден; Анализ на 

извършеното; Корективни мерки /при необходимост/ за осигуряване на качеството и спазване на 

договорения срок; Преглед на изготвената техническа документация по отношение на 

недопускане на недопустими за изпълнение дейности и видове СМР с оглед изискванията на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020; пълнота на проектната разработка - 

разпределения, фасади, детайли за ремонтните работи, детайли за монтаж на топлоизолацията, 
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дограмата и негоримите ивици, спецификация на дограмата, проекта за енергийната 

ефективност, съгласуваност между всички проектни части; точност на ПСД - КС и КСС да 

обхващат всички СМР, необходими за изпълнение и да бъдат в съответствие с изработените 

проекти; адекватност на работния проект по отношение на изискванията на Техническите 

спецификации на Възложителя, Техническия паспорт и Доклада от енергийното обследване. В 

хода на изпълнение на строителството са представени мерки за контрол на качеството на 

доставките и технологията на изпълнение, като са предвидени дейности за мониторинг и 

контрол. Отделно от това в рамките на стратегията на участника за управление на рисковете са 

идентифицирани рискови събития, свързани със срок и качество, като за всяко от посочените 

рискови събития участникът е предвидил възможните аспекти на проявление на този риск, 

мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска, мерки за преодоляване 

(минимизиране) на последиците при настъпване на риска, контролни дейности за управление на 

риска. Налице е представяне на предвижданията на участника и за изпълнение на дейностите по 

осъществяване на авторски надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на 

възложителя и проекта на договор. Представени са предвижданията за организация и 

мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за 

изпълнение на определения от възложителя обект. Идентифицирана е необходимата строителна 

техника за отделните етапи съобразно технологията на строителния процес. Направено е 

разграничение между отговорностите и конкретните задачи на отделните екипи по 

изпълнението – както проектантски екип, така и строителен екип. Взаимната обвързаност в 

организационно отношение и последователност в технологично отношение са показани в 

представения календарен график. В съответствие с описаните дейности и технологии е 

представен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на 

работната ръка. Представеният от участника график за изпълнение на поръчката съдържа всички 

видове работи, необходими за изпълнение на обекта, като за всеки вид работа са представени 

предвижданията на участника за продължителност, относителна дата за начало и край, 

необходими ресурси с посочване на ангажирани за всеки вид строителни работи брой и 

квалификация на необходимата работна ръка и техническа обезпеченост. Графикът представя 

строителната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията 

на документацията за участие и техническата спецификация за настоящата поръчка, като същият 

прецизира съответните дейности, съобразен е с технологичната последователност на 

предвидените работи и показва последователността, продължителността и разпределението във 

времето на всеки етап от обекта, в това число проектиране, строителство, доставка на материали 

и оборудване и др. Линейният календарен график отразява всички посочени в Техническата 

спецификация дейности и е придружен с Диаграма на работната ръка. При изготвянето на 

линейния график за изпълнение на поръчката са съобразени изискванията на техническите 

спецификации. В частта, касаеща изпълнението на строителните работи, графикът включва 

времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, взаимна 

обвързаност между отделните етапи и демонстрира умението да се организира изпълнението на 

строителството в рамките на поставените крайни срокове. При изследването на линейния график 

комисията също така счита, че визуализираните в него технологичната последователност, 

взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните видове работи са 

напълно коректни и съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и 

приемане на съответните видове работи. При определянето на периодите на изпълнение на 

всеки вид работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както 

технологичните (произтичащи от правилната технология), така и организационните (свързани с 

организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния обект – 

предмет на поръчката. 

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на противоречия 

между всички отделни части на представените подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Предвижданията между отделните части са съгласувани, последователни и представят наличие 

на непротиворечиви подход и организация за изпълнение. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника 
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съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за избор на 

изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му, като са налице следните 

обстоятелства: Участникът е представил подход и програма за изпълнение на поръчката, 

включващи: описание на дейностите в тяхната последователност и технология за изпълнение; 

разпределение на дейностите и отговорностите на членовете на екипите – проектантски и 

строителен - разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката, разпределението на 

задачите и отговорностите на отделните проектанти и експерти от проектантския екип и на 

инженерно-техническия и изпълнителски състав от строителния екип съгласно планираните 

дейности; методи за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите; мерки (превантивни и последващи) за осигуряване на сроковете и 

качеството при изпълнение на проектирането, строителството и съпътстващите го дейности; 

индикативен план-график за изпълнение на поръчката (изисквания към план-графика: 

планграфикът представя сроковете за действие; графикът представя изпълнението на всички 

дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническите 

спецификации; графикът е съобразен с технологичната последователност на предвидените 

работи и показва последователността, продължителността и разпределението във времето на 

всеки етап от обекта/строежа, в това число проектиране, строителство, доставка на материали и 

оборудване и др.; графикът отразява всички посочени в Техническите спецификации дейности; в 

графика се посочва времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и 

квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и 

механизация) и диаграма на работната ръка. Организацията за изпълнение, план-графикът и 

диаграмата на работната ръка обосновават предложените срокове за изпълнение на 

проектирането и строителството съгласно клаузите на проекта на договор. 

На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за 

изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно 

техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че 

техническото предложение съответства на Графика за изпълнение и приложената към него 

диаграма, отговаря на изискванията на възложителя и обезпечава качественото и срочно 

изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, като е предложено ниво на изпълнение в 

съответствие с изискванията на възложителя, което дава разумно ниво на увереност за 

наличието на ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането 

им. 

Гореизложените обстоятелства обосновават съответствие на техническото предложение на 

участника с предварително обявените условия. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

Ценовото предложение на участника е съобразено с определения от възложителя финансов 

ресурс, включително и по отделните видове дейности. Участникът е извършил изчисленията 

коректно и точно, без отклонения. Ценовото му предложение в обществената поръчка е валидно 

и съобразено с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

Заключение на комисията:  

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

техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 
 

 

1.2. 
 

 

ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ - КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ“ 
 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил: Опис на представените документи и декларации, както следва: 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно 
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Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, изготвена съгласно 

Образец № 4, и Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество, изготвена съгласно Образец № 5. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

съдържаща информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии 

за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите 

за подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III 

„Изисквания към участниците – „критерии за подбор“ от  Изисквания към участниците и 

указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение 

№ 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Удостоверил е надлежно своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в Централния 

професионален регистър на строителя на интернет страницата на Камарата на 

строителите в България - http://register.ksb.bg/), включваща изпълнение на следните 

видове строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда 

за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя – I група 

(строежи от високото строителство /жилищно, общественообслужващо, промишлено/, 

прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), 

строежи от III до V категория съгласно Удостоверение №  I - TV 019691; 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 5 /словом: пет/ години от датата на 

подаване на офертата строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 

тези на поръчката (строителни дейности по изграждане, реконструкция и/или 

ремонт (респ. други еквивалентни дейности) на сграда/сгради, при които дейности 

да са изпълнени минимум следните строителни работи: полагане на топлоизолация и 

монтаж на дограма (респ. други еквивалентни дейности), в това число и: 1. 

Строителни и монтажни работи в могофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Смолян, ж.к. Нов център, ул. Кокиче № 5, 18 във връзка с реализацията на 

национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

на територията на община Смолян, при които са извършени и строителни работи по 

топлинно изолиране на външни стени, подове и покрив (полагане на топлоизолация) и 

подмяна на прозорци и врати (монтаж на дограма), изпълнени в периода от 

21.10.2016г. до 30.11.2016г. за община Смолян (удостоверено и със заверено копие от 

удостоверение за добро изпълнение); 2. Преустройство на самостоятелен обект на 

химическо чистене в УПИ I- 569, кв. 221, гр. Смолян, при които са извършени и 

строителни работи по топлинно изолиране на външни стени, подове и покрив 

(полагане на топлоизолация) и подмяна на прозорци и врати (монтаж на дограма), 

изпълнени в периода от 21.10.2016г. до 30.11.2016г. за „Хала трейд“ООД; 3. 

Вътрешно преустройство на игрална зала с кафе- кът в УПИ XXXIV – битови услуги 

и хотел, кв. 108, гр. Смолян; 4. Ремонт на кухненски помещения и прилежащи 

пространства в Административна сграда на Община Смолян за Община Смолян; 5. 

Преустройство в детска градина в младежки научно- излследователски център на 

УНИБИТ София в УПИ VII-100,205 – Детско заведение, кв. 43, с. Стойките, при което 

са извършени и строителни работи по покривна конструкция, изпълнени в периода от 

до 04.06.2018г. за УНИБИТ София.  

 Доказал е, че за изпълнението на поръчката разполага с екип, включващ:  

 Строителен екип, който се състои от: а) ръководен състав, който ще изпълнява 

строителството, включващ минимум трима специалисти, както следва: i) 

http://register.ksb.bg/
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Технически ръководител на обекта, който отговаря на изискванията по чл.163а, 

ал.4, изр.1 от Закона за устройство на територията, а именно е строителен 

инженер, архитект или строителен техник; ii) Координатор по здравословни и 

безопасни условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи, който притежава необходимия 

валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на 

позицията „координатор по здравословни и безопасни условия на труд 

/ЗБУТ/“; iii) Специалист по контрола на качеството, който притежава 

удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните 

продукти със съществените изисквания за безопасност; б) изпълнителски 

състав, който ще изпълнява строителството, включващ минимум десет 

работници, както следва: i) трима работници топлоизолации; ii) трима 

работници монтаж дограма; iii) един ел. работник; iv) трима общи работници. 

 Проектантски екип, който ще изпълнява проектирането и авторския надзор по 

време на строителството, включващ минимум четирима специалисти, както 

следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който отговаря на следните 

минимални изисквания: - притежава диплома за завършено висше образование, 

специалност архитектура или еквивалентна; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/; б) Проектант по част 

„Конструктивна“, който отговаря на следните минимални изисквания: - 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност 

строителство на сгради и съоръжения, промишлено и гражданско строителство 

или еквивалентна, квалификация строителен инженер; - в областта на 

изискуемата от възложителя професионална квалификация притежава пълна 

проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/; в) Проектант по част 

„Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“, който отговаря на 

следните минимални изисквания: - притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност отопление, вентилация и климатизация, 

топлотехника, промишлена топлотехника или еквивалентна, квалификация 

инженер; - в областта на изискуемата от възложителя професионална 

квалификация притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

/ЗКАИИП/; г) Проектант по част „Електрическа“, който отговаря на следните 

минимални изисквания: - притежава диплома за завършено висше образование, 

специалност електротехника, електроснабдяване, електрообзавеждане, 

електроенергетика или еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на 

изискуемата от възложителя професионална квалификация притежава пълна 

проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/; 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, включващо самосвал и скеле. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно 

Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел II 

„Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към участниците и 

указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на 
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офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение 

№ 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е 

налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и  Декларация по чл.69 от Закона 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 

изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други основания за изключване, 

които са предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, и по чл.69 

от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество. 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо: Предложение за изпълнение на 

поръчката, изготвено съгласно Образец № 7, ведно с изискуемите приложения към него, 

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

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

съгласно Образец № 8, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Участникът е представил ценово предложение, съдържащо Ценово предложение, изготвено 

съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 249 030 лева /словом: двеста четиридесет и девет хиляди и 

тридесет лева/ без ДДС, която сума е формирана на база на следните оферирани цени по 

видове дейности: 

№ Вид дейност Цена без ДДС 

 

1. 

Изготвяне на работен инвестиционен проект по всички 

части за изпълнение на строителни работи на 

строителния обект. 

 

5200 лева 

 

2. 
Изпълнение на строителни работи на строителния 

обект. 

 

242 310 лева 

 

3. 

Авторски надзор по всички части от проектантите, 

осъществяван по време на изпълнението на строителни 

работи на строителния обект. 

 

1520 лева 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка: 4.00 лева/час; 

 Допълнителни разходи за труд: 60 %; 

 Допълнителни разходи за механизация: 30 %; 

 Доставка-складови разходи: 6 %; 

 Печалба: 7 %. 

 Срокове за изпълнение: 

 Срок за изпълнение на услугите по инвестиционно проектиране: 10 /словом: 

десет/ календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение 

на обществената поръчка. 

 Срок за изпълнение на строителството: 61 /словом: шестдесет и един/ календарни 

дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на 

строителството (протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на 

строителна линия и ниво съгласно приложения № № 2 и 2а от Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 
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Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

 Приемерни проектни решения. 

 Обосновка на участника: 

 Специфики на инвестиционния проект. 

 Съдържание на инвестиционния проект: части: 

 Архитектура: 

o Обяснителна записка - да пояснява предлаганите проектни решения, да 

съдържа информация за необходимите строителни продукти с 

технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и 

стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и 

начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж. 

o План - схема изясняващ местоположението на сградата. 

o Разпределения на всички етажи с отбелязани предвидените СМР в 

проекта, размерите и площите на помещенията и отворите в тях. 

Таблици изясняващи материалите за довършителни работи за под, стени 

и таван в помещенията включени в общите части на сградата в М 1:50 

o Вертикален разрез с отбелязани предвидените СМР в проекта и 

изясняващ височините, нивата в сградата, наклоните на покривните 

равнини, изолациите, подовите настилки и използваните материали в М 

1:50. 

o Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта 

след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна 

топлоизолация. Цветовото решение да бъде обвързано с цветовата гама 

на материалите, използвани за финишно покритие. 

o Графичното представяне на фасадите трябва да указва ясно всички 

интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата, вкл. 

дограмата по самостоятелни обекти и обши части, предвидена за 

подмяна и да дава решение за интегриране на вече изпълнени по обекта 

ЕСМ- М 1:100. 

o План покрив с показани покривни линии изясняващи отводняването на 

сградата - М 1:50. 

o Архитектурно-строителни детайли изясняващи изпълнението на 

отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на 

сградата, стълбищна клетка и входно пространство, остъкляване, 

външна дограма (прозорци и врати) и др. М 1:10. 

o Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на 

дограмата, която следва да съдържа:  

 Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с 

посочени растерни и габаритни размери, всички отваряеми части 

с посоките им на отваряне и ясно разграничени остъклени и 

плътни части; 

 Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата 

или витрина за обекта. 

 Разположението на новопроектираната и подновената дограма да 

бъде показано на план-схеми за всеки етаж с ясна 

идентификация на всеки отделен вид прозорец, врата или 

витрина за обекта. 

 Растерът и отваряемостта на дограмата да бъдат съобразени със 

спецификата, експлоатационния режим и хигиенните изисквания 

на помещенията, които обслужва. 

 Конструктивна: 

o Обяснителна записка - съдържа подробна информация относно 

предвидените в техническия проект СМР и тяхното влияние върху 
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конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и 

сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката се прилага 

спецификация на предвидените за влагане строителни продукти 

(материали, изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с 

технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и 

стандарти. 

 Електро: 

o Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и 

спецификация на предвидените за влагане строителни продукти 

(материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в 

съответствие с действащи норми и стандарти. 

o Енергоспестяващо осветление с предвидени датчици за движение в 

общите части е Пожароизвестяване, където е задължително съгласно 

Наредба 1з-1971 от 2009г. 

 Енергийна ефективност: 

o Обяснителна записка - Описание на сградата, данни за характерни 

параметри на външния въздух и параметри на вътрешния климат. 

Систематизирано описание на източниците на топлинни печалби в 

сградата; съставяне на енергиен баланс на сградата по системи, 

разхождащи енергия; изчисляване на специфичния годишен разход на 

енергия по потребна и първична енергия; заключение за съответствие с 

нормите за енергийна ефективност. 

o Схеми на най-характерните ограждащи конструкции и елементи. 

 ОВК: 

o Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и 

спецификация на предвидените за влагане строителни продукти 

(материали, изделия) по част ОВК с технически изисквания към тях в 

съответствие с действащи норми и стандарти. 

o Графична част, вкл. детайли за изпълнение. 

o Проектът трябва да е в съответствие с действащите норми.  

 Пожарна безопасност: С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба 

№ 13-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г.) и 

съобразно категорията на сградата: 

o Обяснителна записка 

o Графична част. 

 План за безопасност и здраве: С обхват и съдържание, определени съгласно 

Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи 

(обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.): 

o Обяснителна записка. 

o Графична част. 

 План за управление на строителните отпадъци: С обхват и съдържание, 

съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. 

(обн., ДВ, бр. 89 от 2012 г.). 

 Сметна документация, която включва количествена сметка по всяка част, 

подробни количествено-стойностни сметки и спецификация на материалите по 

частите на проекта. Във връзка с Методическите указания за изпълнение на 

договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, Количествата за отделните 

самостоятелни обекти в режим на минимална помощ и общите части в 
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жилищните блокове, ще бъдат обособени в отделни количествени сметки по 

всяка част, подробни количествено-стойностни сметки и спецификация на 

материалите по частите на проекта. 

 Техническият проект за нуждите на обновяването ще бъде изготвен съгласно 

ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите 

части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. 

Проектите ще бъдат придружени с подробни количествено - стойности сметки 

по приложимите части. В обяснителните записки проектантите подробно 

описват предоставените изходни данни, дейности, технико-икономически 

показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти 

(материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в 

съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, 

количествени и стойностни сметки. При изготвяне на проектна документация, 

екипът на изпълнителя за разработване на инвестиционен проект 

задължително ползва предписанията за обновяване, дадени в изготвените за 

сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ. Техническият проект за 

нуждите на енергийното обновяване следва да съдържа само части и мерки, 

които са допустими за получаване на финансова помощ по програмата. 

Техническият проект ще бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни 

дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на 

Общината и изискуеми в съответствие съъгласно тръжата документация за 

издаване на Разрешение за строеж. 

 Специфики по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект:  

 Проектантските дейности се съпътстват от съгласуване на проекта със СС 

(сдружение на собствениците), което налага чест контакт с ползвателите на 

сградата и огледи на място. Съгласуването се извършва на няколко етапа, под 

формата на представяне на проекта на СС и съответно участие на СС в изборът 

на цветовата гама на фасадата, потвърждаване на предвидените дограми за 

подмяна, касаещи отделните обекти, потвърждаване на проектантското 

решение за детайл на парапетите на балконите и др и за резултатаите от 

съгласуването се съставя протокол надлежно подписа от страните. 

Представителят на СС ще има връзка с Водещия проектант чрез телефон, 

имейл и срещи на място. По този начин ще бъде осигурено изискването за 

постоянна комуникация и взаимодействие между Проектанта и СС. 

Проектното време за одобряването на проекта от СС ще тече едновременно с 

дейностите по направата на проектите по отделните части. На практика в 

процеса на проектиране на СС ще се представят главно архитектурните 

подложки, които съдържат основната информация по проекта. 

 След съгласуване на изработения проект със СС, в процеса на работа проектът 

следва да се съгласува предварително с избрана от Възложителя външна 

фирма, осъществяваща надзор по проектирането и изготвяща доклади за 

съответствие на проектите по отделните части. В случай, че има забележки по 

проектите, забележките се отстраняват от проектантите, (това съгласуване не е 

задължително да се прави по време на разработването на проекта, но е добра и 

ефективна практика, с оглед на по-малко грешки и нередности за отстраняване 

във финалния проект) 

 За част „Енергийна ефективност“ задължително се прави оценка за 

съответствие от фирма с лиценз от АУЕР по реда на ЗЕЕ. Корекции и 

забележки се отстраняват от Проектанта. 

 Съгласуване на КСС от ИТП с лицензираното лице, извършило Енергийното. 

Обследване - във връзка с изискването на МРРБ за изготвяне на икономическа 
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оценка в доклада от енергийното обследване. Този процес включва и изготвяне 

на коректни количествено - стойностни сметки (КСС) от проектантите, 

изготвяне на икономическата оценка в доклада от енергийното обследване на 

база КСС с оглед гарантиране ефективността на разходите за енергийно 

обновяване. Този подход понякога изисква итеративни действия между 

екипите и детайлно съгласуване на всеки етап от инженерните процедур. 

 Проектът се съгласува в Дирекция ОБД (за проекта по част „ПБЗ“), КАТ и 

районна служба ПБЗН. Съгласуване с експлоатационните дружества се 

извършва при необходимост. При направени забележки и корекции, 

последните се отстраняват от проектанта.  

 Финализираният проект се предава на Възложителя. След изготвянето на 

окончателния Доклад за съответствие е положителна оценка от външната 

фирма Консултант (Надзор), главният архитект на Общината издава 

Разрешение за строеж. В случай, че Възложителят не ползва услугите на 

надзорна фирма за изготвяне на доклад е оценка за съответствие на проекта е 

нормативната база на Република България, проектът се разглежда на 

Експертен съвет (ЕСУТ) в Общината. Ако има забележки от ЕСУТ, същите се 

отстраняват от проектантите, след което се издава Разрешение за строеж. 

 Цели на Инвестиционния проект: Основни цели (от проектантска и строителна гледна 

точка), които трябва да бъдат постигнати от Програмата чрез работните проекти за 

саниране и последващото им изпълнение, са: 

 Подобряване на градската и архитектурна среда, придаване на нов, модерен 

облик на сградите. 

 Подобряване на качеството на жизнената среда, осигуряване на безопасни и 

здравословни условия за обитаване. 

 Увеличаване на прогнозния жизнен цикъл на сградите и повишаване на 

пазарната стойност на имотите в съответната сграда. 

 Подобряване на енергийната и топлотехническа ефективност на сградите при 

максимално изгодни икономически условия, намаляване на 

енергопотреблението на домакинствата, икономия на разходите на 

домакинствата през зимата. 

 Конструктивни укрепвания на сградите, при необходимост. 

 Обновяване на входовете на сградите и общите части. 

 Създаване на минимум неудобства на обитателите в процеса на строителство 

по Програмата ще се финансира икономически най-ефективния пакет от 

енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на 

енергопотребление ,,С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна 

ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. 

 Изходни данни за проектиране:  

 Скица и виза за проектиране (ако е приложимо) или скица извадка от 

действащия ПУП/ПРЗ - издава се от Общината. 

 Техническо обследване с Доклад и Технически паспорт на сградата. 

Обследване за Енергийна ефективност и Енергиен доклад с предписани ЕСМ 

(енергоспестяващи мерки) - подават се от Възложителя. 

 Архитектурно заснемане на сградата - за настоящия обект има такова 

направено, (в случай, че такова липсва, то се изработва за нуждите на проекта). 

 Набиране на изходни данни от експлоатационните дружества - при 

необходимост 

 Специфики на изпълнението на Проектантските дейности в условията на програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020: Изпълнението на проектантските дейности във връзка 

с изработването на проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 

сградата в условията на Програмата се характеризират със следните специфики: 
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 Водеща част на проекта е част „Архитектура“, а ръководител на проектантския 

екип е проектантът по част „Архитектура“ , който ръководи проектантските 

дейности съвместно с проектанта по част „Енергийна ефективност“. 

 В настоящия случай има изработено архитектурно заснемане на сградата. 

Независимо от това, че има изготвено архитектурно заснемане, от 

проектантите се извършва оглед на място за установяване на евентуално 

настъпили промени след момента на направа на арх. заснемане - подменени 

дограми, усвоени балкони и др. 

 Проектантските дейности се съпътстват от съгласуване на проекта със СС 

(сдружение на собствениците), което налага чест контакт с ползвателите на 

сградата и огледи на място. Съгласуването се извършва на няколко етапа, под 

формата на представяне на проекта на СС и съответно участие на СС в изборът 

на цветовата гама на фасадата, потвърждаване на предвидените дограми за 

подмяна, касаещи отделните обекти, потвърждаване на проектантското 

решение за детайл на парапетите на балконите и др. Представителят на СС ще 

има връзка с Водещия проектант чрез телефон, имейл и срещи на място. По 

този начин ще бъде осигурено изискването за постоянна комуникация и 

взаимодействие между Проектанта и СС. 

 Проектантските дейности следват стриктно заданието на Енергийното 

обследване и доклада към него а така също Методическите указания по 

Програмата. По отношение на задължителните мерки, предписани в 

Техническия паспорт, се включват тези мерки, които са допустими за 

финансиране по програмата. 

 Описание на видовете строително - монтажни дейности в условията на „Региони в 

растеж“ 2014-2020: 

 Допустими дейности: 

o Изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани 

като задължителни за сградата в обследването за енергийна 

ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление „С“ 

виж. т. 1.1. 

o Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението 

на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на 

общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с 

енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи 

са свързани единствено с възстановяването на първоначалното 

състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на 

подмяната на дограма в самостоятелния обект. Конкретните 

предвиждания за обекта на настоящата обособена позиция са налични в 

приложените към документацията технически паспорт и доклад от 

енергийно обследване.  

o Изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/ усилване, 

които са предписани като задължителни в техническото обследване на 

сградата (съгласно Технически паспорт на сградата, част „Мерки за 

поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т.2 

„Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на 

строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“). 

o Изпълнение на останалите мерки, които са предписани като 

задължителни в техническото обследване. 

o Изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа на лица с 

увреждания до сградата, в съответствие с Наредба №4 от 01.07.2009 г. 

за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие 

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

o Препоръчителни мерки, предписани в техническото обследване на 

сградата (съгласно Технически паспорт на сградата, част „Мерки за 

поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т.2 

„Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на 

строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“. 

 Не се финансират дейности по: 

o Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти. 

o Подмяна на асансьори с нови или втора употреба. 

o Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти. 

 Изпълнението на дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен 

ремонт в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на 

одобрените сгради, е допустимо единствено, ако в доклада от извършеното 

техническо обследване на сградата са налични констатации, свързани с 

реализацията на тези дейности, и съответно са предписани задължителни 

мерки за изпълнение в самото обследване. 

 По време на експлоатацията може да настъпят ограничени повреди и дефекти, 

които застрашават сигурността на конструкцията. Такива повреди или дефекти 

могат да бъдат наличие на недопустими пукнатини в носещи и неносещи 

конструктивни елементи, недостатъчна натискова якост на бетона, начална, 

средна или висока степен на корозия на бетона и/или на армировката, 

значителни провисвания и премествания, слягане на основите, недостатъчна 

дебелина на армировката. Отстраняването на подобни повреди може да бъде 

включено в дейностите по конструктивно възстановяване/усилване/основен 

ремонт, когато е потвърдена тяхната икономическа целесъобразност и те са 

предписани като задължителни в техническото обследване. 

 Конструктивната оценка на сградата следва да определя необходимия обхват 

на дейностите по проектиране и изпълнение на 

възстановяване/усилване/основен ремонт на носещите и неносещите 

конструктивни елементи и на земната основа, както и целесъобразните мерки, 

като локална или цялостна замяна на повредените елементи, връзки или части, 

добавяне на нови конструктивни елементи, връзки, дървени, стоманени или 

стоманобетонни пояси в зидани конструкции и др., премахване на уязвими 

елементи или връзки и др. 

 Същевременно в обхвата на дейностите по конструктивно 

възстановяване/усилване/основен ремонт след техническа обосновка може да 

бъдат включени други дейности, свързани с ремонт на обекти на техническа 

инфраструктура, разположени в непосредствена близост до сградата, но които 

е обосновано, че застрашават конструкцията и сигурността на сградата. 

 Във всички останали случаи предписването на дейности, които не застрашават 

конструкцията и сигурността на сградата, като задължителни мерки, ще се 

считат за недопустими. 

 По-горе са цитирани само мерките, които имат пряко отношение към 

показателите на енергийната ефективност. Освен тях по програмата се 

финансират и т.нар. „съпътстващи мерки“, които са присъщо необходими при 

реализирането на ЕСМ, предписани в енергийното обследване. 

 Според Програмата Енергийното и Техническо обследване на съответната 

сграда, които Възложителя в лицето на Кмета на съответната Община е длъжен 

да предостави на проектантите, служат за задание за проектиране и 

предписаните задължителни и препоръчителни мерки следва стриктно да се 

изпълняват - тези от тях, които са допустими за финансиране по Програмата. 

По част конструктивна могат да се проектират единствено тези дейности по 
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конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 

повредите, настъпили по време на експлоатацията на сградата, които са 

предписани като задължителни в техническото обследване. Докладът за 

енергийното обследване трябва да представи формирани алтернативни пакети 

от мерки със съответстваща технико-икономическа и екологична оценка. 

Проектантите в работния проект се спират на конкретен пакет от мерки, които 

считат за максимално подходящи, икономически ефективни, архитектурни 

издържани и приемливи за собствениците. 

 Методология за решаване на проектантската задача: 

 Етапи на изпълнение на инженеринга: Поръчката е с предмет инженеринг и се 

изпълнява на два отделни етапа: 

 Етап първи - изготвянето и съгласуването на инвестиционен проект - след 

сключване на Договор между Възложителя и Изпълнителя, започва процесът 

на проектиране: 

o Набиране на изходни данни и предпроектни проучвания 

 Възложителят предоставя на Изпълнителя Технически 

Обследвания, Енергийно обследване, Технически Паспорт за 

сградата, Архитектурни заснемания или чертежи от оригиналния 

проект за сградата. 

 Докладът за Енергийното обследване дава формирани 

алтернативни пакети от мерки със съответстваща технико - 

икономическа и екологична оценка. Тези алтернативни мерки 

формират Заданието за проектиране на Мерките за енергийна 

ефективност в Работния проект (само дейности, които се 

финансират от Програмата). Собствениците на сградата дават 

съгласието си да се извършат мерките, зададени в работните и 

енергийно обследване. 

 Процесът на изготвяне на Техническия Проект се предшества от 

осигуряване на Скица и Виза за проектиране, кадастрална 

информация, ако е приложимо и необходимо. 

 При необходимост, Изпълнителят може да търси изходни данни 

от Експлоатационните дружества (енергоснабдяване, ВиК, 

газификация). Данните се набират от Изпълнителя (с помощта на 

Възложителя при необходимост - във връзка с издаване на 

пълномощни документи и т.н.)/ 

 Предпроектни проучвания на Проектантския екип, които се 

състоят в оглед иа обекта на място и направа на снимков 

материал от Проектантите по отделните части. 

 При липса на архитектурно заснемане (планове, фасади на 

съществуващото положение), последното се прави от 

проектантския екип. Архитектурното заснемане се изготвя чрез 

замервания и оглед на място на обекта. 

o Проектиране:  

 Техническият проект се разработва като следваща фаза на 

Идейният проект, разработен за офертата и техническото 

предложение и се придържа към неговите предвиждания и 

решения. 

 Разпращане на цялата изходна информация на всички членове на 

проектантския екип и запознаване с нея. 

 Провеждане на първоначална оперативна с целия проектантски 

екип - обсъждане на ключови въпроси. 

 Избиране на конкретни мерки за енергийна ефективност от 

вариантите, предложени в Енергийното обследване след анализ 



 

Стр. 69 от 152 

 

  

на данните, съобразно допустимостта на мерките. 

 Съгласуване на конкретните мерки със Сдружението на 

Собствениците. 

 Повторен оглед на обекта на място от екипа. 

 Направа на архитектурни подложки, върху които ще работи 

екипа от проектанти по отделните части. 

 Изготвяне на проектната документация във фаза Технически 

проект при непрекъснат процес на съгласуване на проектите 

между отделните части на екипа. 

 Изготвяне на КСС по всяка част и обща КСС за целия Проект. 

 Съгласуване на КСС с експерта, изготвил Енергийния доклад. 

 Представяне на финализирания Проект пред Собствениците и 

съгласуване. 

o Отстраняване на забележки, констатирани в Доклада за Съответствие 

към Проекта (Възложителят избира Надзорна фирма по проектирането), 

ако има такива забележки. 

o Съгласуване на частите на Проекта в Експлоатационните дружества 

(ако е необходимо), КАТ, Дирекция ОБД, Дирекция ПБЗН и др. В 

случай, че има констатирани забележки, забележките се отстраняват. 

o След отстраняване на всички евентуални забележки към проекта, следва 

издаване на Разрешение за строеж. 

 Етап втори - извършване на строително-монтажните работи и упражняване на 

авторски надзор (изпълнението на авторския надзор е подробно разяснено в 

точка 2.4 - авторски надзор) 

 Технология и методика за изпълнение на дейностите по изпълнение на 

инвестиционния проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност за 

жилищната сграда: 

 Схема на дейностите по изпълнение. 

 Екипът от проектанти е организиран и се управлява по следния начин: 

o Ръководител на проектантския екип и Архитект с пълна проектантска 

правоспособност - проектант с пълна проектантска правоспособност по 

част „Архитектура“/ притежава пълна проектантска правоспособност по 

Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране /ЗКАИИП/ и е с опит при изготвяне на проекти с предмет, 

сходен с предмета на поръчката. Изпълнява ролята на Водещ проектант 

и Проект мениджър. Той запознава екипа с изискванията и заданието на 

проекта, координира работата на архитектите и инженерите по 

отделните части на проекта, организира оперативни. Елавният 

проектант изготвя линеен график за изпълнение на проектните 

дейности и следи за спазването му. Контролира дейността на 

архитектите, следи за допуснати грешки и за придържане към 

изискванията на техническото задание и Възложителя. Главният 

Проектант осъществява контакт и взаимодействието със СС (сдружение 

на собствениците), Общината в лицето на Главния Архитект, органите 

за съгласуване на проекта. Проектантът извършва авторски надзор по 

време на строителството. Неключови експерти - Правоспособни 

архитекти (броят им може да варира от двама до трима). Те работят под 

прякото ръководство на Водещия проектант. Комуникират със 

специалностите, изпращат подложки, съгласуват детайли от проекта. 

Неключови експерти - Технически сътрудници, работят под 

ръководството на архитектите. Изпълняват само чертожна и техническа 

дейност. 

o Проектант по части „Енергийна ефективност“ и „ОВК“ с пълна 
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проектантска правоспособност. Притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ и е с опит при изготвяне на 

проекти с предмет, сходен с предмета на поръчката. Заедно с Водещия 

проектант има основна роля в направата на проекта, защото част 

„Енергийна ефективност“ е водеща проектна част. Обменя подложки с 

архитектите, подава детайли, до финализиране на решението. Експертът 

е и ОВК инженер. Изработва становище (или технически проект) по 

част „ОВК“. Проектантът извършва авторски надзор по време на 

строителството. Неключови експерти - Технически сътрудници, работят 

под ръководството на проектанта по част „Енергийна ефективност“. 

Изпълняват само чертожна и техническа дейност. 

o Проектант с пълна проектантска правоспособност по част 

„Конструктивна/конструктивно становище“. Притежава пълна 

проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ и е с опит при 

изготвяне на проекти с предмет, сходен с предмета на поръчката. 

Изготвя конструктивно становище и конструктивни детайли при 

необходимост (предписанията на Техническия паспорт и 

конструктивното обследване не предполагат направата на цялостен 

технически проект по част „Конструктивна“ за укрепване на сградата). 

Проектантът обменя информация и подложки с архитектите, подава 

детайли, до финализиране на решението. Извършва оглед на място на 

обекта, дава конкретни предписания за конструктивни детайли за 

укрепване на балконски парапети и др. такива, предписани в 

Техническия паспорт и конструктивното обследване. Проектантът 

извършва авторски надзор по време на строителството. Неключови 

експерти - Технически сътрудници, работят под ръководството на 

проектанта по част „Конструктивна/конструктивно становище“, 

изпълняват само чертожна и техническа дейност. 

o Проектант с пълна проектантска правоспособност по част „План за 

безопасност и здраве“. Притежава пълна проектантска правоспособност 

по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране /ЗКАИИП/ и е с опит при изготвяне на проекти с предмет, 

сходен с предмета на поръчката. Изготвя проект - план за безопасност и 

здраве (организация и изпълнение на строителството). В проектът се 

дават указания за безопасни условия на труд, организация на 

строителната площадка, организация и графика на работните процеси 

по изпълнение на СМР. Проектантът обменя информация и подложки с 

архитектите, подава детайли, до финализиране на решението. Извършва 

оглед на място на обекта, дава конкретни предписания и детайли при 

необходимост. Проектантът извършва авторски надзор по време на 

строителството. Неключови експерти - Технически сътрудници, работят 

под ръководството на проектанта по част „ПБЗ“, изпълняват само 

чертожна и техническа дейност. 

o Проектант с пълна проектантска правоспособност по част „План за 

управление на строителните отпадъци“. Притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ и е с опит при изготвяне на 

проекти с предмет, сходен с предмета на поръчката. Изготвя План за 

управление на строителните отпадъците. Проектантът обменя 

информация и подложки с архитектите, подава детайли, до 

финализиране на решението. Извършва оглед на място на обекта, дава 
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конкретни предписания за третиране на строителните отпадъци. 

Проектантът извършва авторски надзор по време на строителството. 

Неключови експерти - Технически сътрудници, работят под 

ръководството на проектанта по част „ПУСО“, изпълняват само 

техническа дейност. 

o Проектант с пълна проектантска правоспособност по част „Електро“ 

(електрически инсталации) - заземителна и мълниезащитна инсталация. 

Притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите 

на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

/ЗКАИИП/ и е с опит при изготвяне на проекти с предмет, сходен с 

предмета на поръчката. Изготвя проект по част „Електро“ за нуждите на 

проекта за прилагане на мерки за енергийна ефективност. Обменя 

подложки с архитектите, подава детайли, до финализиране на 

решението. Извършва оглед на място на обекта. Проектантът извършва 

авторски надзор по време на строителството. Неключови експерти - 

Технически сътрудници, работят под ръководството на проектанта по 

част „Електро“. Изпълняват само чертожна и техническа дейност. 

Проектант с пълна проектантска правоспособност по част „Пожарна 

Безопасност“ - Притежава пълна проектантска правоспособност по 

Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране /ЗКАИИП/ и е с опит при изготвяне на проекти с редмет, 

сходен е предмета на поръчката. Обменя подложки е архитектите, 

подава детайли, до финализиране на решението. Извършва оглед на 

място на обекта. Проектантът извършва авторски надзор по време на 

строителството. 

o Неключови експерти - Технически сътрудници, работят под 

ръководството на проектанта по част „ПБ“. Изпълняват само чертожна 

и техническа дейност, при необходимост от такава. 

 Важните проектантски решения за се вземат от Водещия Проектант на екипа и 

проектанта по част „Енергийна ефективност“ е помощта на инженерите по 

отделните части. Във връзка с постигането на бързо, качествено и ефективно 

протичане и завършване на проектантската задача, Екипът от проектанти, 

ръководен от Водещия проектант, ще следва следните методи на изпълнение и 

контрол на проектантската задача в различните фази на проекта: 

o При набавяне на изходна информация. Водещият проектант и мениджър 

на проекта управлява процеса по набавяне на допълнителна изходна 

информация чрез техническо лице, ангажирано пряко с комуникацията 

и съответно подаване и набавяне на документи и водене на 

комуникация. При нужда се набавят изходни данни за проектиране от 

експлоатационните дружества. При необходимост Главният проектант 

осъществява лично и заедно е проектантите по съответните части 

необходимата комуникация съответните инстанции или трети страни, 

когато за това се изисква по-висока компетентност. 

o При разработване на отделните части на проекта и съгласуване 

помежду им. Водещият проектант и мениджър на проекта разработва на 

идейна и в последствие работна фаза водещото всички останали части 

на проекта архитектурно решение на сградата. На базата на това 

техническите сътрудници по част архитектура разработват 

необходимите първоначални подложки, върху които работят останалите 

проектанти, както и окончателните подложки на базата на които се 

оформят окончателните проекти на частите. През цялото време на 

работата Водещият проектант дава точни указания на всички 

проектанти и ги контролира, които от своя страна управляват своите 
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технически сътрудници, следи за навременен обмен на информация 

помежду им, осигурява им необходимата изходна информация и 

работни подложки, както и следи и контролира за навременно 

разработване на отделните етапи на частите на проекта. Водещият 

проектант осъществява дейността по съгласуване между отделните 

части, както и разрешава със своята експертиза и съветвайки се е тях 

възникнали проблеми по проектните решения. 

o При менажиране на компютърната работа и процеси. Фирмата 

разполага с експерт, който изпълнява функцията на ИТ специалист и 

КАД мениджър - под ръководството на Водещия проектант той 

организира и контролира работата с програмните продукти, служещи за 

разработване на проектните част, като следи за спазване на стандартите 

за организация на файловата структура на проекта и слоевата 

организация и стандарти за обмен на чертежи между проектантите. По 

този начин се постига високо качество на техническата документация, 

минимална възможност за технически грешки и висока скорост на 

работа.  

o При осъществяване на контакт и съгласувания с Възложителя, с 

инстанциите които одобряват проекта и със Сдружението на 

Собствениците. Водещият проектант (основно) и проектантите по 

частите на проекта (при нужда) осъществяват постоянен контакт с 

Възложителя по време на разработване на проекта, с оглед 

навременното съгласуване с него по текущо възникнали въпроси. По 

време на изработване на проекта ще бъдат правени работни срещи с 

Възложителя и представители на основните съгласуващи инстанции 

(РСПБЗН, РЗИ, Надзорна фирма и т.н.), с оглед по-бързото и 

безпроблемно процедиране на проекта след това. 

o При менажиране и организация на изпълнение на работата. Водещият 

проектант и мениджър на проекта подава изходната информация, дава 

указания на другите проектанти и следи за точното изпълнение на 

заложения план-график за изпълнение на дейностите и частите на 

проекта. При възникнали проблеми по изпълнението и времевата 

организация той взима необходимите мерки те да бъдат отстранени, без 

това да влияе на качеството или времето за изпълнение на задачата. 

Водещият проектант следи за пропуски и непълноти в разработването 

на различните части на проекта, и дава указания за отстраняването им, 

както и се грижи за осъществяване на окончателното окомплектоване на 

проектната разработка и предаването и на Възложителя. При 

възникване на евентуални забележки от страна на Възложителя или 

някоя от съгласуващите инстанции, главният проектант и мениджър 

има грижата да уведоми съответните проектанти за необходимите 

корекции, следи за навременната им направа, осъществява контакт 

между проектанта и експерта, отправил забележката (при нужда), 

организира подменянето и обратно комплектуване на коригираната 

проектна документация, съответно отразяване на промените в другите 

части на проекта и/или общата количествено-стойностна сметка. 

o По време на изпълнение на строително монтажните работи на обекта и 

при изпълнението на авторския надзор. Водещият проектант 

осъществява авторски надзор както по част „Архитектура“, така и следи 

изпълнението на другите части на проекта съвместно със съответните 

проектанти, включително част „Конструкции/конструктивно 

становище“, от самото начало на строителството. Главният проектант 

координира извършването на авторски надзор от всички членове на 
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проектантския екип, и съвместно със Строителния надзор и 

Инвеститорския контрол осъществява контрол и следи за коректното 

изпълнение на заложените в проекта СМР. 

 При изпълнение на проектантската задача се спазват принципи, гарантиращи 

бързина, качество и ефективност описани от участника.  

 Взаимодействие между проектантския екип, СС, компетентните администрации и 

органи и др.: 

 Взаимодействие между Екип и Възложител. Връзката се осъществява чрез 

Водещия Проектант. Комуникацията е необходима във връзка с проучвания и 

въпроси по Проекта към Кмет, Главен Архитект на района, Техническа служба 

в Общината; във връзка с набавяне на Виза, Скица и друга изходна 

информация, ако е необходима. 

 Взаимодействие между Екип и Експлоатационните Дружества, КАТ, Дирекция 

ОБД, Дирекция ПБЗН. Връзката се осъществява чрез Водещия проектант. 

Комуникацията е необходима във връзка с набавяне на Изходни данни от 

Дружествата - при необходимост. 

 Взаимодействие между Екип и Сдружение на Собствениците. Връзката се 

осъществява чрез Водещия проектант и упълномощеното от Съсобствениците 

лице. Комуникацията е необходима във връзка със съгласуването на Мерките 

за енергийна ефективност със Собствениците и организирането на огледи на 

място. 

 Взаимодействие между Екип и Надзорната фирма, изготвяща Доклада за 

Съответствие на Проекта. Връзката се осъществява чрез Водещия Проектант и 

при констатирани забележки по Проекта между инженерите - проектанти и 

инженерите - надзорници. Важно е да се отбележи, че с оглед на постигане на 

по - кратки срокове за проектирането и минимизиране на забележките по 

Проекта, контакта между Проектант и Надзор по проектирането е добре да се 

осъществи още в самия процес на работа по Проекта. 

 Взаимодействие между Екип и лицето, направило Енергийното обследване във 

връзка с изготвянето на Икономическа оценка в доклада от Енергийното 

обследване на базата на КС (или КСС) на Проекта. Връзката се осъществява 

чрез Водещия проектант и чрез Проектанта по част Енергийна Ефективност. 

 Взаимодействие между Екип и Проектантите, изготвили Техническите 

обследвания и Паспорт на сградата. Връзката се осъществява чрез Водещия 

проектант и чрез Проектантите по отделните части на Проекта и е необходима 

във връзка с въпроси по Заданието за проектиране за мерки за Енергийна 

Ефективност, формирано от Енергийното Обследване. 

 Взаимодействие между Екип и администрация от МРРБ във връзка с въпроси 

по Програмата. Връзката се осъществява чрез Водещия проектант. 

 Взаимодействие между Екип и Строител. Проектантите са длъжни да 

осъществяват авторски надзор според изискванията на чл. 162 от ЗУТ и 

договора за изпълнение по време на строителството, да контролират 

спазването на Проекта по отделните части по време на Строителството, да 

съдействат при необходимост от изготвяне на екзекутивна документация, 

предоставяне на допълнителни детайли при необходимост, избор на 

материали, цветове по фасадата, подписване на Актове по време на 

Строителството и др.. 

 Взаимодействие между Екип и лицето, изпълняващо Надзор по 

строителството. 

 Взаимодействие между Екип и лицето, упражняващо Инвеститорски контрол. 

 За да се постигне бързо, качествено и ефективно изпълнение на 

Проектантската задача, изброените Взаимодействия се изпълняват в хода на 
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процеса на проектиране - т. е. Главният Проектант и Мениджър на Проекта 

поддържа непрекъснат контакт с Възложител, Собственици, Общинска и 

Държавна администрация, и всички гореописани лица, инстанции и др. и 

свежда предоставената информация до знанието на Екипа. 

 Изпълнение на авторски надзор по време на строителството:  

 Целта на авторския надзор е да се съблюдават процесите на извършване на 

строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на 

техническия проект, както и да дава указания по време на изпълнението, както 

и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането 

на проектите. Авторският надзор следва да се осъществява по всички части на 

инвестиционния проект. Съгласно условията, посочени в договора и в 

съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба 

№3/31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, Изпълнителят и Проектанта на настоящата поръчка ще 

изпълнява следните дейности и задължения, а именно: 

o Упражнява авторски надзор по смисъла на чл. 162 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) и носи отговорност за изпълнение на 

строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията 

по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ. 

o Участва при съставянето на всички изискващи се актове и протоколи по 

време на строителството. 

o По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи 

извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството. 

o Не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените 

инвестиционни проекти по време на строителството на строежа, а при 

необходимост трябва да спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ. 

o Осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на 

изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с 

договора за изпълнение на строителството, както и други дейности - 

предмет на договора; е съгласува сертификати и декларации за 

съответствие на строителните материали, издадени от сертифицирани 

лаборатории и фирми, във връзка със спазването на синхронизираните 

европейски стандарти БДС EN. 

o Прави предписания и дава технически решения за точното спазване на 

проекта и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в 

заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите 

участници в строителството. 

o Осигурява възможност на Възложителя да следи процеса на работа и да 

съгласува с него предварително всички решения и действия. 

o Съгласува с Възложителя всяко свое решение/предписание/съгласие за 

извършване на работи, водещи до промяна в количествено-

стойностните сметки. 

o Извършва експертни дейности и консултации. 

o При необходимост изготвя екзекутивната документация на строежа. 

o Участва в работата на приемателна комисия за въвеждане на обекта в 

експлоатация. 

o Оказва всестранна техническа помощ и консултации за решаване на 

проблеми, възникнали в процеса на изграждане на обекта. 

o Дава предписания при обстоятелства, които водят до изменения на 

проекта, допустими по Закона за устройство на територията. 

 Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи: 

o Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е 
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наложително, след получаване на писмена покана от Възложителя. 

o За участие в приемателна комисия на извършените строително - 

монтажни работи. При необходимост от авторски надзор на обекта, 

Възложителят отправя писмена покана изпратена чрез куриер, по факс 

или по електронна поща до Изпълнителя в срок не по- малък от 24 часа 

преди датата и часа на посещението за извършването на всеки авторски 

надзор. При невъзможност на Изпълнителя да осигури на обекта на 

посочената в поканата дата проектанта изработил частта от проекта, за 

която е не обходим авторски надзор, Изпълнителят се задължава да 

оторизира и осигури друг свой специалист, който да се яви на 

строителната площадка и извърши необходимия авторския надзор. 

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския 

надзор своевременно и ефективно, като се отзовава на повикванията на 

Възложителя. 

 Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, 

съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна 

уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или 

упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават 

квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални 

изисквания. 

 Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя 

във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, 

относно: 

o Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните 

протоколи и актове по време на строителството и в случаите на 

установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от 

страна на Възложителя и др.. 

o Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на 

изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на 

предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от 

него проект от страна на всички участници в строителството. 

o Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при 

необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на 

строителния надзор и др.. 

o Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на 

обектите. 

 Организация и план за изпълнение на проекта: 

 Описание на необходимия човешки ресурс за изпълнение на поръчката, с дефиниране 

на задачите и отговорностите на всеки експерт, съгласно дейностите в обхвата на 

инженеринга; привличане на допълнителни временни неключови експерти съобразно 

описаните от участника дейности 

 Проектантски екип. Задачи и отговорности на всеки експерт. Неключови 

експерти: 

o Водещ проектант и Архитект - проектант с пълна проектантска 

правоспособност по част „Архитектура“/ притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ и е с опит при изготвяне на 

проекти с предмет, сходен с предмета на поръчката. Изпълнява ролята 

на Водещ проектант и Проект мениджър. Той запознава екипа с 

изискванията и заданието на проекта, координира работата на 

архитектите и инженерите по отделните части на проекта, организира 

оперативки. Главният проектант изготвя линеен график за изпълнение 

на проектните дейности и следи за спазването му. Контролира 
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дейността на архитектите, следи за допуснати грешки и за придържане 

към изискванията на техническото задание и Възложителя. Главният 

Проектант осъществява контакт и взаимодействието със СС (сдружение 

на собствениците), Общината в лицето на Главния Архитект, органите 

за съгласуване на проекта. Проектантът извършва авторски надзор по 

време на строителството. 

o Неключови експерти - Правоспособни архитекти (броят им може да 

варира от двама до трима). Те работят под прякото ръководство на 

Водещия проектант. Комуникират със специалностите, изпращат 

подложки, съгласуват детайли от проекта. 

o Неключови експерти - Технически сътрудници, работят под 

ръководството на архитектите. Изпълняват само чертожна и техническа 

дейност. 

o Проектант по части „Енергийна ефективност“ и „ОВК“. Притежава 

пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ и 

е с опит при изготвяне на проекти с предмет, сходен с предмета на 

поръчката. Заедно с Водещия проектант има основна роля в направата 

на проекта, защото част „Енергийна ефективност“ е водеща проектна 

част. Обменя подложки с архитектите, подава детайли, до 

финализиране на решението. Експертът е и ОВК инженер. Изработва 

становище (или технически проект) по част „ОВК“. Проектантът 

извършва авторски надзор по време на строителството. 

o Неключови експерти - Технически сътрудници, работят под 

ръководството на проектанта по част „Енергийна ефективност“. 

Изпълняват само чертожна и техническа дейност. 

o Проектант с пълна проектантска правоспособност по част 

„Конструктивна/конструктивно становище“. Притежава пълна 

проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ и е с опит при 

изготвяне на проекти с предмет, сходен с предмета на поръчката. 

Изготвя конструктивно становище и конструктивни детайли при 

необходимост (предписанията на Техническия паспорт и 

конструктивното обследване не предполагат направата на цялостен 

технически проект по част „Конструктивна“ за укрепване на сградата). 

Проектантът обменя информация и подложки с архитектите, подава 

детайли, до финализиране на решението. Извършва оглед на място на 

обекта, дава конкретни предписания за конструктивни детайли за 

укрепване на балконски парапети и др. такива, предписани в 

Техническия паспорт и конструктивното обследване. Проектантът 

извършва авторски надзор по време на строителството. 

o Неключови експерти - Технически сътрудници, работят под 

ръководството на проектанта по част „Конструктивна/конструктивно 

становище“, изпълняват само чертожна и техническа дейност. 

o Проектант с пълна проектантска правоспособност по част „План за 

безопасност и здраве“. Притежава пълна проектантска правоспособност 

по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране /ЗКАИИП/ и е с опит при изготвяне на проекти с предмет, 

сходен с предмета на поръчката. Изготвя проект - план за безопасност и 

здраве (организация и изпълнение на строителството). В проектът се 

дават указания за безопасни условия на труд, организация на 

строителната площадка, организация и графика на работните процеси 

по изпълнение на СМР. Проектантът обменя информация и подложки с 
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архитектите, подава детайли, до финализиране на решението. Извършва 

оглед на място на обекта, дава конкретни предписания и детайли при 

необходимост. Проектантът извършва авторски надзор по време на 

строителството. 

o Неключови експерти - Технически сътрудници, работят под 

ръководството на проектанта по част „ПБЗ“, изпълняват само чертожна 

и техническа дейност. 

o Проектант с пълна проектантска правоспособност по част „План за 

управление на строителните отпадъци“. Притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ и е с опит при изготвяне на 

проекти с предмет, сходен с предмета на поръчката. Изготвя План за 

управление на строителните отпадъците. Проектантът обменя 

информация и подложки с архитектите, подава детайли, до 

финализиране на решението. Извършва оглед на място на обекта, дава 

конкретни предписания за третиране на строителните отпадъци. 

Проектантът извършва авторски надзор по време на строителството. 

o Неключови експерти - Технически сътрудници, работят под 

ръководството на проектанта по част „ПУСО“, изпълняват само 

техническа дейност. 

o Проектант по част „Електро“ (електрически инсталации - заземителна и 

мълниезашитна инсталация). Притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ и е с опит при изготвяне на 

проекти с предмет, сходен с предмета на поръчката. Изготвя проект по 

част „Електро“ за нуждите на проекта за прилагане на мерки за 

енергийна ефективност. Обменя подложки с архитектите, подава 

детайли, до финализиране на решението. Извършва оглед на място на 

обекта. Проектантът извършва авторски надзор по време на 

строителството. 

o Неключови експерти - Технически сътрудници, работят под 

ръководството на проектанта по част „Електро“. Изпълняват само 

чертожна и техническа дейност. 

o Ключов експерт - проектант по част „ПБ“ (пожарна безопасност). 

Притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите 

на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

/ЗКАИИП/ и е с опит при изготвяне на проекти с предмет, сходен с 

предмета на поръчката. Обменя подложки с архитектите, подава 

детайли, до финализиране на решението. Извършва оглед на място на 

обекта. Проектантът извършва авторски надзор по време на 

строителството. 

o Неключови експерти - Технически сътрудници, работят под 

ръководството на проектанта по част „ПБ“. Изпълняват само чертожна 

и техническа дейност, при необходимост от такава. 

o Важните проектантски решения за се вземат от Водещия Проектант на 

екипа и проектанта по част „Енергийна ефективност“ с помощта на 

инженерите по отделните части. 

 Разпределение на човешкия и технически ресурс по време на изпълнение на 

дейностите и взаимодействие с Възложителя, задачи и отговорности на отделните 

експерти и обезпечаването на всяка дейност с необходимия технически ресурс, 

съобразно предложените срокове за изпълнение. (Във връзка с разпределението на 

човешкия ресурс, да се гледа точка 3.1): 

 Обезпечаване на дейностите по изпълнение на проектантската задача с 
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технически ресурс съобразно предложените срокове за изпълнение: 

o Човешки ресурс. Проектантският екип разполага с ключови експерти и 

Водещ проектант, които имат сериозен опит в изработването на проекти 

за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по НПЕЕМЖС. При 

необходимост, ще бъдат използвани и неключови експерти - архитекти 

и технически сътрудници, чрез които ще се посрещнат сравнително 

кратките срокове за изпълнение на проектантската задача. 

o Материален и Технически ресурс. Проектантският екип разполага с 

необходимият материален ресурс - компютри, офис, превозни средства 

за придвижване при изпълнение на авторския надзор. Проектантският 

екип работи с автоматизирани компютърни програмни продукти, които 

ще улеснят проектантската работа и ще съкратят сроковете за 

изпълнение.  

o Финансов ресурс. Фирмата - изпълнител разполага със заделен 

финансов ресурс за изпълнение на проектантските дейности и 

изчакване на разплащания отстрана на Възложителя. 

 Допълнителна информация:  

 Описание на приложимите нормативни актове по отношение на видовете 

инвестиционни проекти. 

 Рискове, проблеми и ограничения в процеса на решаване на проектантската задача. 

Начини за преодоляването им. Изработването на Инвестиционни проекти, като всяка 

дейност съдържа ограничения и проблеми, които обаче могат да бъдат решавани по 

определени начини: 

 Забава в процедурата по одобряване и съгласуване на проектите и издаване на 

разрешение за строеж вследствие непълноти и грешки в проектната 

документация: 

o Мярка 1: При стартирането на работата по всеки обект Водещия 

проектант разяснява на екипа неговата специфика и особености и 

наличната информация. 

o Мярка 2: Конкретните изисквания и особености по всяка специалност 

се коментират на съвместно обсъждане още на фаза ескизно решение.  

o Мярка 3: На етапа съгласуване на проектните решение по всички части 

Водещия проектант ги преглежда за непълноти и грешки. 

o Марка 4: Извършват се корекции и допълнения в проектите по всички 

части, което води до значително ограничаване/преодоляване на този 

риск. 

 Изготвяне на неточни и непълни количествени сметки: 

o Мярка 1: В графика на изпълнението на дейностите се предвижда 

изработването на количествени сметки като отделна стъпка на 

проектната дейност, за която са предвидени 3 работни дни. 

o Мярка 2: В рамките на този срок се предвижда цялостен преглед на 

количествените сметки по всяка проектна част, включително и на 

обобщената сметка. 

o Мярка 3: Извършването на тези проверки е част от компетентността и 

отговорността на водещия проектант за всеки обект. 

 Възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи, свързани с 

изпълнението на договора: 

o Непредвидени разходи при изпълнението на договора могат да са 

свързани със състоянието на изходните данни за техническите мрежи и 

евентуалната необходимост от изискване на допълнителни такива от 

експлоатационните дружества, които са самостоятелни икономически 

оператори и ще поискат заплащане на услугата. 

o Възникване на необходимост от допълнителни консултантски и/или 
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проектантски услуги във връзка с изпълнението на договора: 

 Мярка 1: Получаване на допълнителна информация за обектите 

от съответните общински отдели. При нужда от набавяне на 

допълнителна информация от експлоатационните дружества, 

същата ще бъде набавена за наша сметка. 

 Мярка 2: При нужда от допълнителни консултантски и/или 

проектантски услуги във връзка с изпълнението на договора, 

същите ще бъдат извършени от нас и за наша сметка. 

 Проблеми, свързани със спазване на времевия график и последователност на 

дейностите: 

o Мярка 1: При стартиране на работата по договора се разясняват на 

екипа изискванията на времевия график, периодите и сроковете за всяка 

дейност. 

o Мярка 2: Своевременно набавяне на необходимата изходна информация 

за изработването на всички части на проекта, което беше коментирано 

по-горе. 

o Мярка 3: В проучвателната фаза на проекта са предвидени оперативни 

за разясняване и коментиране на проблеми, които биха довели до 

забавено изпълнение.  

o Мярка 4: Във връзка c оценения обем на работата за всяка проектна част 

ще бъде осигурен един или повече допълнителен или заместващ/и 

експерт/и е пълна проектантска правоспособност и квалификация не по-

малка от тази на предложените експерти. Всеки от ключовите експерти 

разполага с минимум двама технически сътрудници, които отговарят за 

компютърната обработка и изработване на чертежи, текстови части, 

спецификации и количествено-стойностни сметки. 

 Недостатъчна и/или непълна и/или липсваща изходна информация, 

необходима за изготвянето на проектите; противоречиви и/или некоректни 

изходни данни: 

o Идентифицирането на горепосочения проблем е свързано с оценка на 

състоянието на изходната информация за обекта и за всяка от 

проектните части. Доколкото архитектурното заснемане и 

конструктивното обследване на сградата е предмет на договора, същото 

в голяма степен осигурява най-основната изходна информация за 

обекта. От съществено значение е качеството, пълнотата и 

надеждността на данните предоставени от техническия паспорт и 

енергийното обследване на сградата. Верифицирането на 

информацията, предоставена от Възложителя, се извършва от всеки 

проектант при огледите на място на обекта в самото начало па 

проучвателната фаза на разработката: 

 Мярка 1: При идентифициране на непълна, недостатъчна или 

несъответстваща информация за целите на проекта по 

съответния обект и проектна част оферента ще изиска още при 

констатацията и допълнителна информация от съответното 

експлоатационно дружество. При така изградения график на 

дейностите е предвиден достатъчен „буферен“ период за 

получаването и, през който други видове/елементи на дейността 

няма да спират. По такъв начин максимално се ограничава 

влиянието на този риск. 

 Мярка 2: При необходимост ще бъде набавена допълнителна 

информация за обекта от проектантите (ключовите експерти). В 

случай на непълнота в изходната информация предоставена от 

възложителя, същата ще бъде компенсирана от нашите експерти 
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при огледа на място на обекта, тъй като същите имат богат опит 

в изработването на технически паспорти и енергийни 

обследвания, както и разполагат с необходимото оборудване. 

 Предложение за изпълнение на строително – монтажните и строително ремонтни работи на 

обекта - последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности: 

 Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката: Строителството на обекта 

обхваща следните основни периоди: 

 Откриване на строителна площадка на обекта; - след одобрение на роботнити 

проекти, може да се пристъпи към Откриване на строителната площадка на 

обекта. Ще бъде свикана комисия между всички участници в строителството и 

ще бъде съставен протокол Образец 2а за откриване на строителна линия и 

ниво. От датата на съставяне на протокола започва да тече и срока за 

изпълнение на строителството. 

 Мобилизация - След откриване на строителната площадка, ще се пристъпи към 

оформяне на приобектов склад и санитарно битови помещения. Ще се монтира 

Информационна табела на обекта. Ще бъде направено ограждане на обекта 

съгласно изискванията на Възложителя. 

 Извършване на СМР - през този етап ще се извърши същинското строителство 

предмет на обществената оръчка. Той стартира веднага след подготвителните 

дейности. Предвижда Преустройство на част от здравно заведение в днивин 

център. През целия период на строителството, периодично ще бъдат изготвяне 

актове и протоколи за доказване на извършената работа пред Възложителя и 

строителния надзор. 

 Тествания - тези дейности ще се изпълняват периодично през целия период на 

строителството. Резултатите ще бъдат оформени под формата на лабораторни 

протоколи и друга строителна документация. Преди да бъдат извършвани 

тестванията или пробите Изпълнителя ще уведомява всички заинтересовани 

страни, като Възложител , Строителен надзор , за датата и часа на взимане на 

пробите. Изпълнителя ще съхранява копие от всички свързани с това 

документи. 

 Въвеждане в експлоатация - Това е последният за изпълнение, но не и по 

важност етап. През този етап ще се подготви цялата екзекутивна документация 

на обекта. Ще се предадат всички протоколи изготвяни съгласно Наредба № 3 

/протокол за даване на строителна линия, актове за скрити видове работи/. Ще 

бъдат предадени всички лабораторни документи, дневници, сертификати за 

вложени материали, изделия, конструкции и заготовки, както и други 

документи, които е било необходимо да се водят съгласно изискванията. 

След завършване, Обектът ще бъде предаден годен за целите, за които е 

предназначен, съгласно Договора. 

 Описание на дейностите при отделните етапи: 

 Подготвителни дейности - 1 ден. След откриване на строителната площадка 

може да се пристъпи към изпълнение на подготвителните дейности на обекта 

включващи: 

o Представяне на ръководния екип отговарящ за реализирането на 

проекта от страна на Изпълнителя пред Възложителя. 

o Ще бъде монтирана Информационна табела, съгласно изискванията на 

чл. 13 на наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи. 

o Ще се съгласуват дейностите по строително монтажните работи 

съответно с Община Смолян, В и К, EVN, КАТ, телекомоникационните 

доставчици и живущите в района на обекта. 
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o Ще бъде монтирана временна строителна ограда за ограничаване 

достъпа на външни лица по време на строителството. 

o Ще бъдат организирани работни срещи / оперативки/ между 

Изпълнител и Възложител, на които ще бъдат представени за одобрение 

и съгласуване от Изпълнителя към Възложителя следните видове 

работи : 

o Работен график / Актуализиран график на база представения график в 

работната програма / с вече конкретизирани дати за начало и край на 

СМР, както и с конкретизирани срокове за завършване на отделните 

подобекти /дейности на СМР. 

o Мостри и сертификати за съответствие на различните видове 

материали, които ще бъдат вложени при реализацията на обекта. 

o След съгласуване и одобряване на материалите, предмет на влагане в 

начален етап при реализацията на проекта, както и ограждането на 

обекта може да стартира строителството на обекта. 

 Дейности по изпълнение на СМР – 57 дни. Описание на съществуващото 

положение: Сградата е многофамилна жилищна, е изграден по индустриална 

строителна система на жилищно строителство „Пакето Повдигани Плочи“ 

(ППП). Сградата е въведена в експлоатация през 1972 г. в кв 134 по ПУП на гр. 

Смолян. Сградата се състои от 6 етажа, от които 1 приземен етаж с избени 

помещения (сутерен) и гаражи, 4 броя жилищни етажи и 1 брой тавански етаж 

с тавански помещения и тераса. Жилищния блок се състои от един вход. 

Общия брой на апартаментите в жилищния блок са 12 бр. и 3 броя гаражи. 

Гаражите са разположени на север, а избените помещения са на юг. 

Комуникацията е осигурена от еднораменна стълба. Външните стени са седем 

типа - изпълнени от зидария от кухи керамични тухли отвътре и отвън 

измазани с вароциментова замазка. На малка част от апартаментите има 

допълнителни топлоизолационни пластове по фасадните стени. Цокълни стени 

биват три типа - изпълнени от стоманобетон с финишно покритие от мазилка, 

каменна облицовка и бучарда. Подът на сградата бива два типа - еркер и под 

над неотопляем сутерен. Дограмата на сградата е от смесен тип - част от нея е 

от построяването на сградата, друга е подменена преди години с PVC профил. 

Гаражните и входната врата са метални, плътни или с единично остъкляване. 

Архитектурно покрива е решен на нива, а именно покрив над последния 

жилищен етаж и покрив над таванските помещения. Покривната конструкция 

над последния жилищен етаж е стоманобетонова - конструктивно идентична 

със етажните подови конструкции - представлява плосък покрив - 

стоманобетонна плоча, върху която са изпълнени изолационни пластове от 

подходящи за целта материали и финишна настилка от мозаични плочи 20/20/2 

см. Покривната конструкция над таванските помещения също представлява 

плосък покрив - стоманобетонна плоча, върху която са изпълнени изолационни 

пластове от подходящи за целта материали, като финишния хидроизолационен 

слой е асфалтова заливка покрита със 2-3 см слой филц. Осветлението е 

организирано с луминисцентни лампи с различна мощност, ЛНЖ, ЛЛ и ЕСЛ. 

Осветлението в общите части се осъществява от ЛНЖ. 

 Тествания - тъй като този процес е непрестанен през целия период на 

строителството приемане, че започва да тече след подготвителните дейности и 

завършва до довършителните дейности - обща продължителност 57 дни. Тази 

дейност ще се изпълнява през целия период на строителството. По време на 

изпълнение на СМР ежеседмично и/или ежедневно ще бъдат съставяни 

протоколи съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, а в случаите когато дадено СМР е 

приключило ще се взимат лабораторни проби. Когато дадена вид дейност е 
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приключила, няма да бъде започвана следваща преди предходната да бъде 

приета от Възложителя. Във връзка е качественото изпълнение на поръчката 

ще се изготвят и представят на Възложителя: ежемесечни доклади, за текущо 

изпълнение на договора и окончателен доклад. Докладите ще съдържат 

следната информация: 

o Техническа част - обяснителна записка и чертежи (ако е необходимо). 

o Списък на Приетите Изменения - списък е измененията в обхвата на 

работите, които са били съгласувани между страните до този момент, е 

тяхното влияние върху крайната цена и срока за изпълнение на проекта. 

o Контрол на Бюджета - информация за изразходваните/вложените 

средства до момента, базирана/сравнена е одобрения план на паричните 

потоци. 

o Напредък/прогрес на работите - информация за напредъка на работите 

към настоящия момент е прогноза за Крайния Срок, базирана на 

одобрения План-График. 

o Въпроси свързани с институциите, контролиращи проекта - копия от 

кореспонденцията и всички получени документи от инфраструктурните 

дружества и контролиращите държавни и местни органи. 

o Бъдещи работи - информация за работите, които предстоят да бъдат 

изпълнени в следващите месеци. Подробно описание на евентуални 

рискове, трудности или проблеми. 

o Необходима информация - списък е въпроси, по които Възложителя 

трябва да предостави допълнителни информация, одобрение или 

действия, за да не се спира работата на Изпълнителя. 

o Записки по време на строителството и строителна документация. 

o Изпълнителя ще осигури архив и ще съхранява документацията 

свързана е проекта Документацията трябва да бъде достъпна за 

участниците в проекта, ако те се нуждаят от нея.  

o Изпълнителят ще води дневник на обекта (различен от Заповедната 

книга), в който ще записва информация за метеорологичните условия, 

присъствието на персонал и посетители на обекта, използваните 

строителни машини и съоръжения, евентуални инциденти и всички 

свързани със строителството събития, които изисква действащата 

нормативна уредба. 

o Изпълнителят ще инициира изготвянето на всички протоколи и друга 

строителна документация, като информира, най-малко 24 часа 

предварително, всички заинтересовани страни за датата и часът на 

започване или завършване на съответните строителни работи. 

Изпълнителя трябва да съхранява копие от всички свързани с това 

документи. Оригиналите ще бъдат на съхранение при Консултанта по 

ЗУТ. 

o Възложителя ще бъде допускан да инспектира строителната 

документация по всяко време. 

o Актове и протоколи: По време на строителството ще бъдат изготвяни 

всички актове и протоколи съгласно по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от 

строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния 

нормативен акт, от договорите, свързани с проектирането и 

изпълнението на строежите, и от констатациите при задължителни 

проверки, огледи и измервания на място. Съставените и оформени 

съгласно изискванията на тази наредба актове и протоколи имат 

доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани 
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със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на 

строежите. 

o Изпълнение на строителството: Изпълнителят ще извърши всички 

работи свързани с подготовката на строителната площадка и 

строителството на Обекта за договорената Крайна Цена и в договорения 

Срок за Изпълнение. Работите ще бъдат изпълнени съгласно одобрената 

проектна документация и в съответствие с действащите норми и закони. 

Изпълнителя ще съдейства активно на Възложителя в процеса на 

въвеждане в експлоатация на Обекта и всички свързани с него 

съоръжения. 

o Изпитване и сертифициране на Системи и Оборудване. Изпълнителят 

ще организира работите по изпитването, сертификацията и пускането в 

експлоатация на всички основни системи по /част В и К и ОВКИ/ и 

съоръжения. Възложителя ще бъде информирани с 24 часово 

предизвестие за датата и часът на изпитанията, за да се осигури 

присъствие на членове от екипите, които ще ползват и поддържат 

съоръженията. Всички заинтересувани страни трябва да получат копия 

от свързаната с изпитванията и приемането документация. Оригиналите 

на документите се предават на Консултанта по ЗУТ за подготвяне на 

документацията за Въвеждане в експлоатация на обекта. 

o Работа с контролните органи / Съдействие на Възложителя - 

Изпълнителя ще бъде на разположение с 24 часово предизвестие да 

представя и защитава своята работа пред местни или държавни 

контролни органи или други страни заинтересувани от проекта. 

o Всяка промяна на проектното решение или методите на изпълнение, 

която е резултат от дискусии с трети страни, трябва да бъде официално 

одобрена от страна на Възложителя. Изпълнителят няма да предприема 

промени на одобрените от Възложителя проекти или методи на работа, 

без неговото официално съгласие. 

o Активно съдействие на Възложителя и Консултанта по ЗУТ. 

Изпълнителят ще оказва активно съдействие на Възложителя в тяхната 

работа за получаване на положителни становища, одобрения и 

разрешения от контролни органи и инфраструктурни дружества. Те 

могат да бъдат, но не се изчерпват с: 

 Становища, одобрения от инфраструктурните дружества. 

 Становища и одобрения от държавни и местни контролни 

органи. 

 Разрешение за ползване. 

 Съставяне на констативни актове за установяване годността за приемане на 

строежите: 

o През този етап ще се извърши освобождаване и почистване на 

строителната площадка от строителни материали и механизация. 

Демонтиране на временната ограда и пристъпване към подготовка на 

документи по въвеждане обекта в експлоатация. 

o Отговорник за цялостното завършване на подготовката за предаване на 

обекта е Ръководителя на обекта- строителен ръководител. 

o Изпълнителят ще изготви окончателна екзекутивна документация за 

изпълнените работи на основата на проектната документация, записите 

в заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани 

проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при 

изпълнение на СМР. При комплектоване на екзекутивната 

документация, на нея ще се посочат всички извършени промени и 

обясненията за тях. На актуализиране ще подлежат само тези документи 
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и чертежи, на които се налагат промени с оглед на изпълнените СМР, а 

останалите ще се приложат без изменение. 

o Екзекутивни чертежи: Изпълнителят ще регистрира всички промени и 

добавки към одобрените чертежи и да изготви ако се налага 

окончателната екзекутивна документация. Със завършването на 

работите, Изпълнителя ще представи на Възложителя цялата 

строителна документация, която е необходима за изготвянето на 

Окончателен доклад и получаването на Разрешение за Ползване.  

o Окончателно приемане на Обекта - 1 ден. Изпълнителят ще предложи 

на Възложителя точни дати за приемане на обекта. По време на 

приемането ще бъде изготвен списък (различен от Протокол обр. 15), 

който ще включва всички работи, които е необходимо да бъдат 

извършени преди официалното приемане на обекта от страна на 

Възложителя и договорен срок, в който те трябва да бъдат изпълнени. 

Списъкът ще бъде подписан от двете страни. След констатиране, че 

всички работи от списъка и окончателното почистване на обекта са 

завършени и че Изпълнителят е предал цялата свързана с проекта 

документация, двете страни подписват Приемно-Предавателен 

Протокол. 

o Окончателен Доклад и Технически паспорт. Със завършването на 

работите, Изпълнителят ще комплектува и предаде на Възложителя 

цялата строителна документация, за изготвянето на Окончателен 

Доклад и Технически Паспорт. Изпълнителят е длъжен да реагира в 

много кратък срок, ако е са необходими допълнителни документи, 

информация или присъствие на работни срещи. 

o Окончателната екзекутивна документация ще бъде заверена от 

участниците в строителния процес според нормативните изисквания. 

След констатиране, че всички работи от екзекутивната документация и 

окончателното почистване на обекта са завършени и че Изпълнителят е 

предал цялата свързана с проекта документация, двете страни 

подписват Приемно-Предавателен Протокол. 

o След завършване обектът ще бъде предаден годен за целите, за които е 

предназначен, съгласно Договора. 

 Други дейности, необходими за постигане целите на договора по преценка на 

участника: 

o Организацията на контрола на качеството: 

 Изпълнителят ще организира и провежда непрекъснат контрол за 

осигуряване на изискващото се в проекта, Техническата 

спецификация и меродавните норми и стандарти качество на 

изпълнение на СМР. Контролът на качеството ще обхваща 

всички фази на работите: 

 Избор на материали. 

 Доставка на материали. 

 Изпълнение на СМР. 

 Вложените материали ще отговарят на Наредба за съществените 

изисквания към строежите и оценяване на съответствието на 

строителните продукти (ДВ, бр. 106/2006г.). Съответствието ще 

се установява по реда на същата Наредба. 

 Изпълнителят ще приложи действена система за контрол на 

качеството чрез изградена Система за осигуряване на качеството, 

която обхваща посочените фази. 

 Качество: Постигане на високо ниво и конкурентноспособност 

на строителните продукти чрез: 
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 Изпълнение на СМР в съответствие с изискванията на 

Възложителя и нормативните изисквания. 

 Производство и доставка на качествени строителни 

продукти. 

 Провеждане на всички необходими изпитвания в процеса 

на изпълнението. Спазване изискванията на Възложителя 

и на Системата по качество. 

 Създаване на условия за непрекъснато подобряване на 

ефикасността и на Системата по качеството. 

 Спазване на приложимите български и европейски закони 

и нормативни актове, както и международните стандарти 

и добрите международни практики. 

 Създаване, поддържане и развитие на човешки ресурси, 

квалифицирани и компетентни за изпълнение дейностите, 

чрез подходящи форми на обучение, придобиване на 

специфични умения и опит. 

 Управление на подходяща инфраструктура за ефективно 

функциониране на процесите, чрез осигуряване на 

достатъчно финансови ресурси и подходящи технически 

средства. 

 Прилагане на методи за оценка удовлетвореността на 

Възложителя, отчитане на забележките и рекламациите с 

цел подобряване резултатите от дейността на фирмата. 

o Здравословни и безопасни условия на труд: 

 Поддържане състоянието на работните места, процеси и 

оборудване в съответствие с изискванията на законодателството 

в областта на безопасността и водещи световни стандарти. 

 Осигуряване непрекъснато подобрение на условията на труд и 

безопасност, чрез подходи отчитащи значимостта на проблемите 

и тяхното преодоляване, с цел предотвратяване на вреди и 

професионални заболявания. 

 Стриктно спазване на приложимите законови и други 

изисквания, свързани с идентифицираните опасности и 

оценените рискове за здравословните и безопасни условия на 

труд. 

 Мотивиране на персонала и осигуряване на подизпълнителите да 

спазват задълженията си в съответствие с изискванията по 

безопасност и здраве. 

 Поддържане високо ниво на техническа обезпеченост на 

строителните и аварийните съоръжения, подготовката на 

персонала и усъвършенстване на способностите му за 

недопускане или ограничаване на аварийните ситуации до 

минимални загуби. 

 Обезпечаване на постоянно подобряване на системата за 

управление на здравословни и безопасни условия на труд и на 

резултатите от нейното прилагане. 

o Околна среда: 

 Постоянно поддържане и непрекъснато подобряване на 

Системата за управление на околната среда. 

 Стремеж за минимизиране вредното въздействие върху околната 

среда. 

 Създаване на условия за предотвратяване на всяко значително 

вредно въздействие върху околната среда. 
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 Ефективно използване на материалите и природните ресурси. 

 Намаляване на отпадъчните материали и опасностите за 

околната среда, чрез контрол и усъвършенстване на 

технологиите. 

 Спазване на законовите и нормативни изисквания по отношение 

опазването на околната среда във връзка със значимите аспекти 

на околната среда. 

 Актуализация на политиката, целите - общи и конкретни по 

опазване на околната среда при промяна на процесите, 

дейностите и услугите в обединението 

o Организацията на гаранционното поддържане на обекта: 

 Изпълнителят ще извърши гаранционно поддържане на обекта в 

договорените срокове за обекта. 

 В случай че възникнат дефекти в рамките на гаранционния срок, 

след уведомление от Възложителя, Изпълнителят ще започне 

работа по отстраняване на същите. 

 Организация и подход на изпълнение: 

 Подготовка: 

o Обекта ще бъде, сигнализиран с необходимите информационни табели, 

които освен съгласно чл.13 съдържат: дата на откриване на 

строителната площадка, номер и дата на разрешението за строеж, точен 

адрес на строителната площадка, възложител(име/на и адрес/и), 

координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното 

проектиране(име/на и адрес/и), координатор/и по безопасност и здраве 

за етапа на изпълнение на строежа(име/на и адрес/и), планирана дата за 

започване на работа на строителната площадка, планирана 

продължителност на работа на строителната площадка, планиран 

максимален брой работници на строителната площадка, планиран брой 

строители и лица. Ще бъде разчистена строителна площадка. Ще бъдат 

предвидени места за депониране на необходимите строителни 

материали и суровини за изграждането на обекта. 

o Началото на СМР по Обекта ще започне с поставянето на временна 

ограда съгласно изискванията на Възложителя, монтиране на знаци за 

сигнализация в съответствие на Наредба №3 за Временната организация 

и безопасността на движението при извършване на строително- 

монтажни работи на пътищата и улиците. Ще бъдат поставени 

предупредителни табели „Внимание! Строителен обект—, Внимание! 

Изход!“, които трябва да отговарят на изискванията на БДС 1517. На 

входа/изхода на строителния обект се поставя временен пътен знак Б2 

(Стоп). Технологията на работа няма да допуска оставяне на незасипани 

изкопи за продължително време или неразпръснати купчини с материал. 

o Откриване на строителната площадка. 

o Осигуряване на адекватно ограждане на строителната площадка и 

контрол на достъпа на външни лица до нея, като същото предварително 

ще бъде съгласувано с Възложителя. 

o Ел. зхранаване обекта ще се осигури от временно ел. табло. Ще се 

използват проводници / предвиждане демонтажните работи на ел. 

ключове и контакти да е през първата седмица на ремонтните работи/ 

изолирани и закрепени на стабилни опори на 2,5 м. над работните места 

и 6,0 м. над местатата където преминават строителни машини. 

o Вода за производствени и питейни нужди ще се осигури от 

съществуващия водорпровод в сградата. 

o Връзките с инфраструктурните мрежи, които ще се ползват в периода 
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на строителството ще бъдат съгласувани с Възложителя и КАТ. Всички 

разходи свързани с изграждането, инсталирането на подходящи 

измерватели устройства и използваните ресурси са за сметка на 

Изпълнителя. 

o Преди започване на основните видове СМР площадката ще бъде 

оградена бъдат поставени знаци и сигнализация в съответствие с 

Наредба №3 Временната организация и безопасноста на движението 

при извършване на строително-монтажни работи по пътищата и улици в 

съответствие с организация на движението, обезопасяване на 

комуникации, които пресичат участъка. 

o Поставяне на предупредителни табели, знаци и др. в съответствие с 

Наредба 2 за МИЗБУТИСМР. Предупредителни табели за ремонтни 

дейности се слагат и на кръстовища с други пътища, при изпълнение на 

СМР в близост. 

o Преди започване на СМР ще се осигури на подходящо място 

сигнализирането със знаци или надписи разположението в план и 

дълбочина на съществуващи подземни проводи или съоръжения както и 

на въздушни електропроводи. 

o За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка и 

на работещите се използва: постоянни или временни ограждения 

(парапети, капаци, мрежи, екрани и др.), прилагани при шахти, стълби 

площадки, стърчащи части и части с остри ръбове и краища, движещи 

се машини и съоръжения, заготовки на материали, пръскащи или 

разливащи се течности, хвърчащи частици, и др. 

o Проходите, подходите и входовете на строителната площадка, които се 

намират в опасните зони на работното оборудване, се осигуряват на не 

по-малко от 1,0 т извън габарита им с устойчиви и стабилни покрити 

(предпазни подове, козирки и др.) съобразно конкретните условия. 

o Оформяне на площи за пожарогасители и помещение в сградата 

предмет на поръчката за почивка на работещите и за указване на бърза 

помощ, оформяне на складови площи -цялостна организация на 

троителната площадка. Преди започване на строителството 

Изпълнителя ще подготви и постави на необходимите места 

обозначителни и предупредителни знаци и табели, както и схеми за 

временно ел и ВиК захранване, схеми за евакуация, схеми на 

противопожарни табла, схеми и графици за поетапна работа на 

строителна техника и хора на строителната площадка, да организира 

временна организация на движение. Да се спазват условията за 

безопасен труд при товароразтоварни работи, при изкопни работи, при 

работи с машини, при ремонтни работи на пътища. 

o След което се преминава към същинската част от строителния процес. 

o Доставка и закупуване на всички материали, съоражения и услуги 

необходими за изграждането на обекта. 

 Материалите ще бъдат навременно представени на Възложителя 

за одобрение, придружени с мостри, каталози и сертификати за 

качество. Материали, които не са официално одобрени от 

Възложителя няма да бъдат допускани до обекта. 

 Всички материали ще бъдат специфицирани с техните 

качествени показатели и ще отговарят на изискванията на 

проектната документация. 

 Събиране и съхраняване на информация за доставените и 

вложени в строителството материали и оборудване, доказващи 

тяхното качество, съответствие с действащите норми и 
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експлоатационни параметри. Тази информация ще бъде на 

разположение за проверка от страна на Възложителя и други 

участници в строителството. 

 Подход на изпълнение: 

o При изпълнението на строителството ще се приложат всички действия и 

мерки описани в настоящата техническа оферта. 

o Изпълнителят ще бъде нает да предостави всички работи по доставката 

на материали и оборудване, строителство, изпитване и сертифициране 

(до изготвяне на Акт 15 без забележки) и активно участие при 

въвеждане в експлоатация на обекта. 

o Общият подход за изпълнение на договора се основава на разбирането 

на Изпълнителя за изпълнение на всички дейности описани в тръжната 

документация с необходимото качество и в рамките на срока на 

договора, предложен от него.  

o Оценявайки широкия обхват на проекта, изискващ синхронизирана и 

едновременна работа на различни специалисти, която следва да е 

съгласувана с Възложителя, а също така и факта, че дейностите за 

изпълнението на проекта са взаимосвързани и с ясна последователност, 

Изпълнителят ще организира работата по проекта по начин, който да 

позволява изпълнение на задачите синхронизирано и в 

последователност, гарантираща постигането на целите при максимално 

оптимизиране на времевия график и използването на екипа от 

специалисти. 

o Ще бъдат сформирани отделни звена за различните дейности по 

предмета на поръчката. Така изградените на функционален принцип 

екипи ще позволят използването на натрупания експертен опит от 

ключовите експерти и ще подобрят ефективността на работата на 

участниците в тях. 

o За постигане на успешно изпълнение на договора, Изпълнителят ще 

направи необходимото като: 

 Използва своя значителен опит при изграждането на обекти 

високо строителство. 

 Определи методология за осигуряване успешен ход на работите, 

като оцени основните влияещи фактори, по важните от които са: 

 Обхват на поръчката на Възложителя, нейния обем и 

характер на видовете работи. 

 Изисквания на Възложителя (срок за завършване, 

последователност на изпълнението, конструктивни и 

технически изисквания, изисквания за прилагане на 

определени материали и др.). 

 Съобразяване със специални условия в жилищен район на 

строителството. 

 Възможности за организиране на обектова строителна 

база и за разгръщане на строителната дейност на 

Изпълнителя. 

o Срокът за изпълнение на строителните и монтажни работи, предложен 

от Изпълнителя, ще наложи едновременна работа на някои от отделните 

етапи, респективно осигуряването на обекта със значителен брой 

строителни машини и квалифицирани работници, като при това ще 

гарантира: 

 Съобразяване на строителните работи с условията на работа в 

градска среда и по- специално в застроени райони. 

 Спазване на утвърдените от Възложителя проекти. 
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 Спазване на качествените изисквания за изграждане на обекта. 

 Съответствие на изпълнението и завършването на работите с 

последователността, поискана от Възложителя и сроковете в 

строителния график. 

 Ползване на съвременни методи за изпълнение на строителните 

и монтажните работи. 

 Съобразяване с условията за живот в градската среда, с оглед 

минималнинеудобства на местното население. 

 Непрекъснат контрол на качеството - за гарантиране на 

недопускане некачествено строителство и забавяне на работите, 

поради отстраняване на некачествено изпълнени работи. 

 Отстраняване на скрити дефекти през гаранционния период (ако 

има такива). 

o За изпълнение на горните условия, Изпълнителят ще обезпечи 

необходимите ресурси от: високо квалифицирано техническо 

ръководство; необходимия брой квалифицирани работници; качествени 

материали; съвременна строителна механизация; контрол на 

изпълняваните работи относно качество, спазване на проектите и на 

строителния график. 

o За всеки отделен вид работа ще бъдат предварително изяснявани 

следните въпроси: 

 Дата на започване и завършване. 

 Подробно описание на технологичните операции и 

последователността на изпълнението им. 

 Осигурена работна ръка с квалификация, съответстваща на 

изпълняваните работи. 

 Осигурени материали и съответствието им с техническите 

спецификации и нормативни изисквания. 

 Използвана механизация с данни и характеристики на отделните 

машини и уреди. 

 Начини на изпитания и контрол; 

 Документиране на изпълняваните работи съгласно техническите 

спецификации и Наредба 3 на МРРБ. 

 Фото документация. 

 Посочените по-горе подходи и методи гарантират по-бързо и 

същевременно качествено изпълнение на поръчката. 

 Организация и мобилизация: Човешки ресурс за изпълнение на поръчката: 

o Квалифициран състав: 

 За изпълнение на поръчката се предвиждат квалифицирани 

експерти, отговарящи на изискванията на Възложителя. Всички 

лица, които ще бъдат ангажирани при изпълнението на 

поръчката, притежават изискуемите от Възложителя: 

професионален опит и техническа и/или специфична 

квалификация, доказана чрез дипломи, свидетелства и/или 

удостоверения. 

 Инженерно-техничски състав:  

 Технически ръководител на обекта. 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на 

труд. 

  Специалист по контрол на качеството. 

 В процеса на изпълнеие на възложените СМР, при необходимост 

от допълнителни технически лица или изпълнителски 

участникът е в състояние своевременно да осигури нужите 
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човешки ресурси, с подходяща квалификация и опит. 

 Определянето на отговорностите на ръководния персонал е 

ключов момент за успешното изпълнение на поръчката. В 

табличен вид са показани отговорностите на ръководния 

персонал, както по отношение на изпълнението на самите задачи, 

така и във връзка с отговорностите им по управлението, 

координацията и отчетността пред Възложителя. 

 Проектански екип: 

 Определяне на проектант по част „Архитектура” и 

описание на задълженията му: 

« Част АРХИТЕКТУРНА: 

- Обяснителна записка - следва да пояснява 

предлаганите проектни решения, във връзка 

и в съответствие с изходните данни и да 

съдържа информация за необходимите 

строителни продукти с технически 

изисквания към тях в съответствие е 

действащи норми и стандарти (материали, 

изделия, комплекти) за изпълнение на 

строителни и монтажни работи и начина на 

тяхната обработка, полагане и/или монтаж; 

- Разпределения - типов етаж/етажи в случай 

на разлики в светлите отвори по фасадните 

дограми или типа остъклявания, покрив 

(покривни линии), всички интервенции, 

които ще бъдат изпълнени по обвивката на 

сградата, вкл. дограмата на самостоятелни 

обекти и общи части, предвидена за 

подмяна и да дава решение за интегриране 

на вече изпълнени по обекта енергийно 

спестяващи мерки (ЕСМ) и др. при 

необходимост; 

- Характерни вертикални разрези на сградата; 

- Фасади - графично и цветово решение за 

оформяне фасадите на обекта след 

изпълнение на предвидената фасадна 

топлоизолация. Цветовото решение да бъде 

обозначено по системата RAL. Цветовото 

решение следва да бъде съгласувано със 

Сдружението на собствениците в сградата и 

одобрено от Възложителя. Графичното 

представяне на фасадите трябва да указва 

ясно всички интервенции, които ще бъдат 

изпълнени по обвивката на сградата, вкл. 

дограмата но самостоятелни обекти и общи 

части, предвидена за подмяна и да дава 

решение за интегриране на вече изпълнени 

по обекта енергийно спестяващи мерки 

(ЕСМ); 

- Архитектурно-строителни детайли в 

подходящ мащаб, изясняващи изпълнението 

на отделни строителни и монтажни работи, 

в т.ч. топлоизолационна система по 
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елементи на сградата, стълбищна клетка и 

входно пространство, 

остъкляване/затваряне на балкони, външна 

дограма (прозорци и врати) и др., свързани 

със спецификата на конкретния обект на 

обновяване, разположение на 

климатизаторите (съобразено и с начина на 

отвеждане на конденза), сателитните 

антени, решетки, сенници, предпазни 

парапети и привеждането им към 

нормативите - минимум М 1:20; 

- Решение за фасадната дограма на обекта, 

отразено в спецификация на дограмата, 

която следва да съдържа: Схема на всеки 

отделен вид прозорец, врата или витрина с 

посочени растерни и габаритни размери, 

всички отваряеми части с посоките им на 

отваряне и ясно разграничени остъклени и 

плътни части; о Общия необходим брой на 

всеки отделен вид прозорец, врата или 

витрина за обекта; Единичната площ и 

общата площ по габаритни размери на всеки 

отделен вид прозорец, врата или витрина за 

обекта; о Разположението на 

новопроектираната дограма по фасадите на 

обекта - следва да се представи в графичен 

вид с ясна идентификация на всеки отделен 

вид прозорец, врата или витрина за обекта; 

о Растерът и отваряемостта на дограмата - 

следва да бъдат съобразени със 

спецификата, експлоатационния режим и 

хигиенните изисквания на помещенията, 

които обслужват; 

- Следва да се предвидят мерки за достъпа на 

лица с увреждания; За постигане на 

съгласуваност и съответствие на 

инженерните дейности по обследването на 

сградата с процеса на проектиране, при 

изработване на проекта и спецификацията 

на новата дограма на сградата, която ще се 

монтира на база на работния инвестиционен 

проект, следва да се използват означенията 

на отделните типове и типоразмери на 

дограмата, посочени в обследването за 

енергийна ефективност и техническото 

заснемане. Същото изискване важи и за 

означенията на самостоятелните обекти и 

типовете стени в чертежите. 

 Определяне на проектант по част „Конструктивна”, част 

„Пожарна безопасност”, част „ППЗ”, част „ПУСО” и 

описание на задълженията му: 

« Част КОНСТРУКТИВНА /КОНСТРУКТИВНО 

СТАНОВИЩЕ - включва всички дейности по 
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възстановяване / усилване в зависимост от 

промените настъпили по време на експлоатация на 

сградата, включени в техническото обследване, 

като задължителни мерки: 

- Обяснителна записка - съдържа подробна 

информация относно предвидените в 

работния проект строителни и ремонтни 

работи и тяхното влияние върху 

конструкцията на сградата във връзка със 

задължителните мерки посочени в 

техническия паспорт на сградата. Към 

записката се прилага спецификация на 

предвидените за влагане строителни 

продукти (материали, изделия) по част 

конструктивна (ако е приложимо) с 

технически изисквания към тях в 

съответствие с действащи норми и 

стандарти; 

- Детайли, които се отнасят към 

конструктивните/носещи елементи на 

сградата - остъкляване/затваряне балкони и 

лоджии, парапети и др., които са 

приложими; Детайлите се изработват с 

подробност и конкретност, които следва да 

осигурят изпълнението на строителните и 

монтажни работи. 

« Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - с обхват и 

съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-

1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически 

правила и норми за осигуряване на безопасност 

при пожар и съобразно категорията на сградата. 

« Част ПБЗ - изготвяне на план за безопасност и 

здраве съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи. 

« Част ПУСО (Част „План за управление на 

строителни отпадъци“) - следва да се изработи в 

обхват и съдържание съгласно изискванията на 

Закона за управление на отпадъците и Наредба за 

управление на строителните отпадъци и за влагане 

на рециклирани строителни материали. 

 Определяне на проектант по част „Електрическа” и 

описание на задълженията му: 

« Част ЕЛЕКТРО - заземителна и мълниезащитна 

инсталации, ремонт на електрическата инсталация 

в общите части, енергоспестяващо осветление в 

общите части, система за автоматично 

централизирано управление на осветлението в 

общите части на сградата, ако се предвижда в 

обследването за енергийна ефективност: 

- Обяснителна записка - описание на 

възприетите технически решения и 
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спецификация на предвидените за влагане 

строителни продукти (материали, изделия) 

по част електро с технически изисквания 

към тях в съответствие с действащи норми и 

стандарти; 

- Графична част, вкл. детайли за изпълнение 

ако е необходимо. 

 Определяне на проектант по част „Топлоснабдяване, 

отопление, вентилация и климатизация” и описание на 

задълженията му: 

« ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ със съдържание 

съгласно чл.27, ал.1, т.2 на Наредба № 7 от 2004 г. 

за енергийна ефективност на сгради, в това число 

и: е Обяснителна записка, която съдържа: о 

Технически изчисления; 

« Графична част - технически чертежи на 

архитектурно-строителни детайли и елементи с 

описание към всеки детайл на геометричните, 

топлофизичните и оптичните характеристики на 

продуктите, приложения - технически 

спецификации и характеристики на вложените в 

строежа строителни и енергоефективни продукти. 

« ВАЖНО: При необходимост от промяна на 

дебелината и вида на топлинната изолация, то тя се 

оразмерява в проекта на съответната сграда в част 

„Енергийна ефективност“ и се съобразява с 

техническите параметри, заложени за съответната 

енергоспестяваща мярка в енергийното 

обследване. За изчисляване на коефициента на 

топлопреминаване U (W/m2K) проектните 

стойности на коефициента на топлопроводност се 

определят в съответствие с БДС EN ISO 10456; 

« Строителни материали и продукти. Процедури за 

определяне на декларирани и проектни топлинни 

стойности“ или еквивалентен. 

« Част ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА 

СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЧАСТ „ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ“ на инвестиционния проект 

съгласно чл.27, ал.2 на Наредба № 7 от 2004 г. за 

енергийна ефективност на сгради и чл. 169, ал. 1, т. 

6 от ЗУТ: 

- Докладът да съдържа: Технически 

изчисления; Становище - оценка за 

съответствие на проекта с методиката за 

изчисляване на показателите за разход на 

енергия и на енергийните характеристики 

на сгради (Приложение № 3 към чл.5 от 

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна 

ефективност на сгради). 

o Изпълнителски състав, който ще изпълнява строителството: 

 Работник топлоизолации - 10 работника. 

 Работник хидроизолации - 6 работника. 

 Работник монтажник дограма - 6 работника. 
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 Работник електро - 2 работника. 

 Работник тенекеджия - 4 работника. 

 Работник (общ) строителство - 8 работника 

o Кадрово осигуряване и обучение на кадри: В подготвителната фаза на 

обекта се създава Специализиран екип за ръководство на обекта, както 

следва: Ръководител обект, специалисти от отдел ПТО, както и други 

специалисти. Техническият ръководител е специалист с опит, 

работилил на обекти на дружеството. В зависимост от технологията на 

изпълнение на работите на отделните етапи са сформирани различни 

технологични групи, които са специализирани по видове работи. 

o Описание на технологичното оборудване. 

 Линеен график и диаграма на работната ръка - Линейният план-график за изпълнение 

на поръчката е неразделна част от Техническото предложение. Графикът е 

индикативен, доколкото на този етап, не е ясна датата на подписване на Договор с 

Изпълнителя. В графика е показано изпълнението на работите в тяхната 

последователност, продължителност и взаимосвързаност. Индикативният линеен 

план-график представя последователността и продължителността на предлаганите 

дейности, вкл. предвиденото време за подготвителни дейности, срокове за завършване 

на отделните етапи на СМР, общото времетраене на СМР, взаимовръзката между 

отделните дейности. В графика са показани последователност и продължителност на 

предлаганите дейности, вкл. предвиденото време за подготвителни дейности, срокове 

за завършване на отделните етапи на СМР, общото времетраене на СМР и 

взаимовръзка между отделните дейности. Разпределението на ресурсите за 

изпълнение на отделните видове СМР е отразено в диаграма на работната ръка. В 

представения линеен график са отразени календарните дни. 

 Предложение за реализиране на видове дейности: 

 Изпълнението започва с временно строителство. На строителната площадка се 

поставя временна прозирна ограда с височина 2м, като се огражда целия 

парцел и се предвижда вход/изход. Ще се осигури временно ел. захранване за 

строителните нужди. Вода за производствени и питейни нужди ще се използва 

от съществуващия водопровод. Предвиждат се места за складове за строителни 

материали и за строителни отпадъци – контейнери: 

o Техническа обезпеченост: При изпълнението ще участват екип от 

следните специалисти: 

 Технически ръководител на обекта. 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. 

 Специалист по контрол на качеството. 

 Работници – 5. 

 Следва разчистване на строителната площадка около сградата от навеси и 

времанни постройки на живущите. Добитите строителни отпадъци се 

натоварват и извозват на сметище определено от Община Смолян: 

o Техническа обезпеченост: При изпълнение ще участват екип от 

следните специалисти: 

 Технически ръководител на обекта. 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. 

 Специалист по контрол на качеството. 

 Работници — 2. 

 След това се започва монтажът на фасадното скеле и което се покрива с 

предпазна мрежа. Дейностите по монтиране и демонтиране на скелето ще се 

изпълнят от 8 работника, като строителния техник на обекта трябва да бъде 

сигурен, че то е монтирано спазвайки нормативите изисквания и в 

съответствие с плана. Сглобяемите елементи на скелето преди употребата им, 

ще се проверят за деформации, дефекти, оксидиране и корозия, с цел 



 

Стр. 95 от 152 

 

  

дефектните да бъдат извадени от употреба, предвид резистентността на 

скелето: 

o Закрепването на скелето ще се осъществи съгласно следните 

инструкции: - укрепващото ниво трябва да предлага достатъчни 

гаранции за резистентна твърдост, проверена предварително; - 

разпределението на тежестта върху укрепващото ниво трябва да се 

осъществи посредством стъпала с междинно позициониране на 

елементите, предназначени за разпределяне на тежестта върху 

укрепващото ниво, по начин то да не превишава общото съпротивление, 

като посочените елементи трябва да притежават достатъчна 

резистентност на въздействие върху стъпалата. В случай че, първото 

ниво на рамковото скеле се постави на височина надвишаващо с 205см 

укрепващата равнина, стъпалата трябва да бъдат фиксирани към 

елементите за разпределяне на тежестта, като в този случай ще са 

необходими най-малко две съседни стойки. 

o По време на монтажа постоянно ще се следи: - за осигури, съобразно 

изпълнителния план, конструктивното сглобяване на елементите на 

скелето в процеса на конструирането му; - за вертикалността на 

Стойките и тяхното осово(аксиално) свързване; - за хоризонталността 

на водачите и пътеки; - за оперативното подреждане на механизмите за 

свързване; - за правилното съединяване и свободната ротация 

(завъртане) на механизма за аксиално(осово) навързване на рамките; - за 

правилното позициониране на механизма за блокиране на скобите на 

водачите, диагоналите и рамките на парапета; - за спазване на 

предвидените в изпълнителния план хоризонтални и вертикални 

разстояния; - за изпълнение на крепежите, на панорамните и стъпковите 

диагонали, осъществяващи нормалното поетапно изграждане на 

скелето, съобразно изпълнителния план; - най-високата пътека на 

скелето по време на монтажа да не надвишава повече от 4 метра 

последната редица на крепежите. 

o Монтажът ще се извърши в следния ред: - да се провери състоянието на 

укрепващите нива и резистентността на елементите за разпределяне на 

тежестта; - разчертаване структурата на конструкцията; - 

позициониране на базовите рамки на скелето, държейки сметка за 

видовете стойки и скобите необходими за външната фасада и за тези на 

вътрешната; - след осъществяване на първото 

хоризонтиране(нивелиране), ще се започне с крепежите и в същото 

време трябва да се вземат мерки за контролиране на вертикалноста на 

Стойките и техните междуосия. 

o При монтажа на елементите съставляващи строителното скеле , ще се 

съблюдават следните инструкции(изисквания): - носещите вертикални 

рамки трябва да имат аксиално(осово) съединени стойки, така че 

същите да бъдат в състояние да противостоят на 

напрежението(усилията) на тягата; - водачите, диагоналите, конзолите и 

Стойките подкрепящи парапетите, проходните греди и пътеките за 

колички, защитните съоръжения и т.н. трябва да бъдат свързани най-

малко в две точки; - механизмът за свързване трябва да осъществява 

връзка между елементите по такъв начин, че отделянето на същите да 

става с доброволно усилие, като за целта бъде изключена всякаква 

възможност за разпадане на връзката в случай на произшествие; - 

всички квадратни хоризонтални свръзки(стъпковите диагонали) следва 

да бъдат осъществени най-малко на всяко второ ниво на скелето, като се 

съблюдава активирането на механизмите срещу евентуалното им 
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откачване при произшествие; - да бъдат осъществени надлъжните 

свръзки (фасадните) посредством водачи или диагонали, като се 

съблюдава активирането на механизмите срещу евентуално им 

откачване при произшествие; - горните стойки да надвишават най-

малко с 1,20 м най-горните подпорни елементи или нивото на стрехата; 

- крепежите да бъдат осъществявани върху резистентни структури; - 

използването на винтове е допустимо при условие, че противостоящите 

повърхности притежават дълготрайна резистентна способност; - 

прекъсванията на местата в скелето за направата на проходи или по 

други съображения, са допустими само, ако са изпълнени в 

съответствие с местата определени за това. 

o Етажите(нивата) на скелето предназначени за работа, трябва: - да имат 

пътеки от секционни елементи, с размери не по-малки от 5x20 см или 

4х30см. Пътеките не трябва да имат части за прескачане.Те ще са 

наложени една над друга, свързани на разстояние, не по-малко от 40 см: 

- ще бъдат покрити от добре прилепнали помежду си дъски, като по 

време на работа върху скелето при извършване на довършителни 

дейности е допустимо отклонение (разстояние) от зида (стената) не 

повече от 20см; - ще бъдат използвани само когато не се достига повече 

от 2м от най-високата редица на крепежите; - ще бъдат снабдени с 

подпори за сигурност (подмостови) с резистентност не по-малка от тази 

предвидена в схемата на скелето, с обезопасяващи пътеки не 

позволяващи разместване; - ще бъдат оборудвани от всяка свободна 

страна с парапет, съставен от горен водач, от един междинен водач и от 

една ограничителна пътека, отговарящи на следните изисквания: горния 

край(ръб) на най-високия водач трябва да бъде поставен на разстояние 

не по-малко от 1 м от нивото на подпорите; ограничителя, поставен на 

нивото на долния край (ръб), отговарящ на нивото на подпорите, трябва 

да притежава височина не по-малка от 20см. Разстоянието между водача 

и ограничителя не трябва да е по-голямо от 60 см; - ще бъдат изградени, 

по цялото протежение на скелето върху което се работи (с изключение 

на площите, необходими за пренасяне на материали повдигани с хаспел, 

монтиран към скелето и зоните забранени за преминаване на хора) е 

обезопасителни съоръжения за прихващане на всякакви падащи 

материали. 

o Техническа обезпеченост: При изпълнението ще участват екип от 

следните специалисти: 

 Технически ръководител на обекта. 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. 

 Специалист по контрол на качеството. 

 Работници – 8. 

 Очукване на компоментираните участъци от вароциментовата мазилка по 

фасадните стени, страниците, еркери, тавани и др. Поетапно се остъргват 

стените и таваните до здрава основа и се нанася дълбоко проникващ грунд /за 

стари основи/. Основата върху, която ще се нанася мазилка трябва да бъде 

здрава, суха, товароносима, равна, със завършили процеси на свиване и 

температура не по-ниска от +5 °С. От нея предварително трябва да се 

отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична 

устойчивост. При полагане върху зидария, тя трябва да бъде изградена според 

нормативните изисквания и задължително да е със запълнени фуги. При 

необходимост фугите трябва да се запълнят с разтвор за зидане с керамични и 

клинкерни тухли. Силно попиващи основи да се намокрят обилно преди 

полагане на мазилката. Неравномерно попиващи основи трябва да се 
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напръскат предварително с рядък цименто- пясъчен разтвор. Основи с гладки и 

силно полирани повърхности с минимално водопоглъщане (вибриран бетон и 

др.) следва да бъдат грундирани: 

o Техническа обезпеченост: При изпълнението ще участват екип от 

следните специалисти: 

 Технически ръководител на обекта. 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. 

 Специалист по контрол на качеството. 

 Работници – 6. 

 В началото на втората седмица ще се пристъпи към поетапното демонтиране 

на стара дървена и метелна дограма и монтиране на нова PVC. Срок на 

демонтаж и монтаж на дограма е 7дни за целият обект от 6 човека. Дейности 

при подмяна на стара дограма: Подготовка на работното място (покриване на 

мебели и под в помещенията); Демонтиране на старата дограма; Небходими 

монтажни материали (Дюбели, полиуретанова пяна, силикон); Настройка и 

регулиране на дограмата; Извозване на старата дограма; Монтиране на външни 

и вътрешни подпрозоръчни дъски (след поставяне на топлоизилацията и 

нанасяне на екстериорната мазилка). Работи се по план график, съгласуван с 

живущите в блока за демонтаж, монтаж на новата дограма и технологично 

съпътстващите работи по оформяне на страниците. Монтажът на ПВЦ 

дограмата включва демонтаж на съществуващата дървена и метална дограма 

без запазване, изработка, транспорт и монтаж на ПВЦ дограмата заедно с 

обкова и механизмите за отваряне. Изпълняват се и технологично 

необходимите СМР по оформяне на страниците на прозорците. С цел 

предотвратяване на грешки е необходимо да се направи предварителен оглед 

на мястото, на обекта, където ще бъде извършен монтажа. Провеждането на 

фактически замервания (вземане на размери), за всяка една от позициите е от 

съществено значение за крайната удовлетвореност на Възложителя. 

Операциите по посещение на място, вземане на размери, на която ще бъде 

монтирани прозореците са задължителни. Изясняването на всички 

подробности трябва да стане преди извършване на строителните работи, на 

етап проектиране, като се води и писмена кореспонденция и се съгласуват и 

графиците за изпълнение на СМР с оглед ограничаване на неудобствата за 

живущите. Важно е също така, по отношение на повишените изисквания към 

продукта да бъде предотвратено грубото нарушаване на конструкцията и 

характеристиките на прозорците в следствие на скрити дефекти по сградата. 

Взимане на размери: Измерването на прозоречните отвори става директно на 

мястото на обекта. При това отворите се измерват по три пъти на височина (в 

ляво, в среда и дясно) и на ширина (долу, в средата и горе). Най -малкият 

размер е определящ за изработването на продукта. При монтирането трябва да 

бъде гарантирано правилното закрепване по хоризонтала и вертикала. 

Точността на вземане на размери е много важен елемент. Максимално 

допустимите отклонения по хоризонталната и вертикална ос са съответно при 

дължина до 3,00 м. по 1,5 мм/м, но не повече от 3 мм. В случай че е 

наложително превишаване на допустимите отклонения се предвижда вземане 

на допълнителни мерки, които следва да са предварително съгласувани със 

заинтересованите страни. След като измерванията са направени и дограмата е 

изработена може да се премине към извършване на монтажа. Планиране на 

монтажа: Всички елементи, даже и да не са изрично определени с други 

изисквания, трябва да се монтират отвесно, хоризонтално и допрени. 

Изолация: Изолация с полиуретанова пяна.  След като се монтира част от PVC 

дограмата ще има фронт да се започне обръщане на страници на прозорците. 

Входната врата на блока ще бъде изготвена от алуминиева дограма съгласно е 
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изискванията от документация. След направа на мазилката по фасадата и при 

открит фронт за работа ще се монтират външните алуминиеви подпрозоречни 

поли: 

o Техническа обезпеченост: При изпълнението ще участват екип от 

следните специалисти: 

 Технически ръководител на обекта 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. 

 Специалист по контрол на качеството. 

 Работници-3. 

 През втората седмица ще започне подготовката за саниране на покрива. 

Архитектурно покривът е решен на нива, а именно покрив над последния 

жилищен етаж и покрив над таванските помещения. Покривната конструкция 

над последния жилищен етаж е стоманобетонова - конструктивно идентична 

със етажните подови конструкции - представлява плосък покрив - 

стоманобетонна плоча, върху която са изпълнени изолационни пластове от 

подходящи за целта материали и финишна настилка от мозаични плочи 20/20/2 

см. Покривната конструкция над таванските помещения също представлява 

плосък покрив - стоманобетонна плоча, върху която са изпълнени изолационни 

пластове от подходящи за целта материали, като финишния хидроизолационен 

слой е асфалтова заливка покрита със 2-3 см слой филц. Съществува проблем с 

обрушването на елементите при фугите на корпусите, като за основна причина 

може да се посочи лошото хидроизолиране на покривите. На покрива над 

последния жилищен етаж и на покрив над таванските помещения има 

множество течове в следствие на разрушена хидроизолация и запушени 

воронки. По-голямата част от ламаринените обшивки по покрива са стари и 

корозирали. Установени са три типа покрив. Ще се започне с почистване на 

покрива над таванските помещения. Ще се демонират всички старите обшивки 

от поцинкована ламарина. Премахва се мръсотия, и мъх който се натрупва в 

сенчистите места от покрива. Почистват се и отлаганията на сажди и биомаса 

от използването на комините. Последно покрива ще се измие с водна струя под 

високо налягане. След това ще се почисти покрива над жилищния етаж, който 

завършва е настилка от мозаечни плочи. Компроментираните участъци се 

изкърпват с циментова замазка. Последно покрива ще се измие с водна струя 

под високо налягане. Строителните отпадъци ще се свалят по улуци от 

пластмасови тръби в контейнерите за отпадъци и ще се извозят на 

определеното сметище: 

o Техническа обезпеченост: При изпълнението ще участват екип от 

следните специалисти: 

 Технически ръководител на обекта. 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. 

 Специалист по контрол на качеството. 

 Работници – 6. 

 След като се почисти покрива се пристъпва към ремонт, саниране и оформяне 

на съществуващите комините. Същите ще се измажат и ще се направят нови 

бетонови шапки. Ще се ревизира състоянието на цялата система за 

отводняване на покрива. Ще се прегледат и демонтират съществуващине 

метални водоприемници и ще се изпълни връзката с новото ниво на топло и 

хидроизолация / ще се задигнат воронките с около 14-15см/. Ще се огледет 

внимателно всички елементи на инсталационните системи, които преминеват 

през съществуващата хидроизолация, като при нужда ще се подменят или 

ремонтират. Ще се монтира в проекта допълнителен топлоизолационен слои и 

неговата защита: 

o Техническа обезпеченост: При изпълнението ще участват екип от 
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следните специалисти: 

 Технически ръководител на обекта. 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. 

 Специалист по контрол на качеството. 

 Работници – 6. 

 Следва същинската работа по изолиране на покрива. След като отново се 

измие и обезпраши съществуващата основа се пристъпва към полагането на 

изолационните материали описани подробно в енергоспестяваща мярка №3. 

полагане на паропропускливо фолио: монтаж на топлоизолационна система 

тип XPS, 8= 10.0 см, с коеф. на топлопроводност <0,03W/mK; монтаж на 

полиениленово фолио; полагане на цименто-пясъчен разтвор с дебелина не по-

малко от 30 мм с армировка; полагане на битумен грунд. Доставка и полагане 

на хидроизолационна битумна мембрана, стъклогькан (SBS - ST-257+ 100°С). 

Преди да се пристъпи към газопламъчно лепене на хидроизолацията ще се 

проверят съответните основи по които ще се лепи надали отговарят на 

следните изисквания: Основата да бъде суха с относителна влажност не повече 

от 5%; По основата не се допускат единични грапавини с размери по план по 

голям от 10 мм и дълбочина по голяма от 2 мм. При полагането на 

хидроизолацията температурата на въздуха не трябва дпо ниска от плюс 5 

градуса и ще се спазват изискванията на проекта. Основите, върху които ще се 

лепи хидроизолационната мушама ще полежат на предварително приемане и 

съставяне на акт обр. 12, съгласно изискванията на Наредба № 3. Не се допуска 

полагане на непочистени от минерална посипка и полиетиленово фолио 

мушами. Не се допуска наличието на мехури, гънки, разкъсвания, пукнатини в 

пробиви залепения пласт мушама. При изпълнението на хидроизолацията е 

газопламъчно залепване, преди работа се проверява изправността на вентилите 

и маркучите за продан - бутан. Предварително трябва да са осигурени средства 

за. потушаване на пожар, като - азбестови одеала, сандъци с пясък, 

пожагасители и др. За предпазване на бутилките с гас от пряко слънчево 

нагряване, същите се покриват с покривало. Ще бъдат контролирани 

отклоненията в размерите (дължина, широчина, дебелина) и отклоненията от 

правоъгълността и равнинността на топлоизолационните продукти, които 

трябва да са в допустимите граници при изпълнение и при приемане на 

съответните изолационни работи. Преди започване на покривните работи се 

приема и протоколира основата и покрива, съгласно изискванията на Наредба 

№ 3 за съставяне на актовете протоколите по време на строителството (акт обр. 

12). Всеки междинен слой от покривната част подлежи на приемане и 

съставяне и необходимите актове и протоколи - акт обр. 12, съгласно 

изискванията на Наредба № 3. При приемането на завършените покривни 

работи се прави внимателен преглед на покривката. Проверява се качеството 

на работата и съответствието на елементите и материалите с изискванията на 

проекта и стандартите. Контролът при изпълнението и приемането на 

хидроизолацията се извършва съгласно изискванията за изпълнение на 

хидроизолации, дадени в Наредба за проектиране, изпълнение, контрол и 

приемане на хидроизолации на сгради и съоръжения. При полагането на 

замазката внимателно се оформят холкерите към стените надзид и таванските 

помещения. Следи се за спазване на наклоните към воронките: 

o Техническа обезпеченост: При изпълнението ще участват екип от 

следните специалисти: 

 Технически ръководител на обекта. 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. 

 Специалист по контрол на качеството. 

 Работници – 6. 
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 След полагане на замазката, преди изпълнението на хидроизолацията група от 

тенекеджии, ще изпълнят обшивките по комини, отдушници и поли на 

надзидовете. Цинковите листове, които ще се употрбяват трябва да бъдат 

гъвкави, да нямат мехури и олющвания и при огъване да не образуват 

пукнатини. Използваните листове са с размер 100/200см. За закрепване на 

поцинкованата ламарина се използват поцинковани гвоздеи. Снаждането на 

отделните листове става чрез единичен лежащ фалц: 

o Техническа обезпеченост: При изпълнението ще участват екип от 

следните специалисти: 

 Технически ръководител на обекта. 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. 

 Специалист по контрол на качеството. 

 Работници – 4. 

 Топлоизолация по стени и стени сутерен (EPS-10см, 5см, XPS, 8= 2.0 и 8= 8.0 и 

каменна вата 10 см за негорими ивици). Полагането на топлоизолационните 

плочи ще се извърши чрез залепване със специализирано лепило и последващо 

дюбелиране. Полага се шпакловка със стъклофибърна мрежа, като по ъглите се 

залагат необходимите ъглови профили. Топлоизолационният материал по 

стените ще е тип EPS, 8= 10.0 см, с коеф. на топлопроводност 7,<0,35 W/mK, 

EPS, 8= 5.0 см, с коеф. на топлопроводност А,<0,03 W/mK, XPS, 8= 2.0 см, с 

коеф. на топлопроводност A.<0,03W/mK . За предотвратяване на влага, която 

довежда до появата на мухъл и конденз, топлоизолационният материал ще 

бъде с число на дифузно съпротивление на водна пара <55. 

Топлоизолационният материал по стените на сутерена ще е тип XPS, 8= 8.0 см, 

с коеф. на топлопроводност А,<0,03 W/mK. Ще се използват 

топлоизолационни системи /комплекти/, висока технология от един 

производител, за да може продуктите да се допълват и да са изпитани като 

единна система за постигане на дълготрайност и ефективност. Разделянето на 

топлоизолацията с каменна вата ще е съгласно изискванията на чл. 14, ал.12 от 

Нарадба 1з - 1971/29.10.2009г и местоположението съгласно проекта. Ще се 

възстанови липсващата мозайка по цокълните стени. Преди започване на 

работа се проверява състоянието на основата - равнинността и якостта. 

Остатъчни материали като нестабилна и стара мазилка се отстраняват. Така се 

получава по-добро сцепление на лепилото с основата. Предлагане на 

топлоизолации със стиропор, каменна вата, XPS-фибран 2 см за обръщана на 

проорци. Лепенето на изолационните плоскости се извършва отдолу нагоре, 

хоризонтално по дължината на фасадата. Реденето се извършва с разминаване 

на фугите на 1/2. Между плоскостите не трябва да остават отворени фуги. 

Задължително ще се е да се редят една до друга, за да не се образуват топлинни 

мостове. Първият ред листове се нивелират. Топлоизолационните платна се 

закрепват към фасадата посредством лепило и дюбели. На обратната страна на 

листа се нанасят ивица лепило по краищата и се добавят 3 топки в средата. В 

единия край на ивицата лепило се оставя процеп, така при притискане на 

плоскостта към стената въздухът може да излезе. Лепилната повърхност 

трябва да е около 40% от цялата площ. На гладка основа лепилото се нанася 

"на гребен" с назъбена маламашка. Така се разпределя равномерно по цялата 

плоскост и се постига по-нисък разход. Следващият етап е поставяне на 

закрепващите дюбели - слагането им става 24 часа след залепването на 

платната, за да може лепилото да е втвърдило и да не се рискува дюбелите да 

изкривят/деформират вече нивелираните и добре изравнените плочи. 

Дюбелите се поставят толкова на брой, колкото е необходимо, но не по-малко 

от 6 на квадратен метър. Около прозорците се залепват ленти от XPS 2 см. за 

обръщане на прозорци. След монтажа на топлоизолационните платна се 
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обработват ъглите по фасадата с ПВЦ ъгъл с мрежа и водооткапващи профили 

с мрежа чрез шпакловъчна или лепилно-шпакловъчна смес за топлоизолация. 

Целта им е от една страна да заздравят тези най-слаби места, а от друга да 

придадат по-добър естетически вид. шпакловка се извършва успоредно с 

алкалоустойчива армираща мрежа (стъклотекстилна или стъклофибърна 

мрежа) с тегло 145 гр/м като лепилно-шпакловъчната смес се нанася с гребен 

от 1 Омм и към нея се притиска мрежата така, че материала да премине през 

квадратчетата на мрежата и се заглади/шпаклова равномерно. По този начин 

мрежата остава в средата на лепилно-шпакловъчния слой и го армира. 

Мрежата трябва да покрива цялата изолация - не трябва да остават места без 

мрежа. Застъпването между отделните мрежи трябва да е мин. 6 см за да се 

гарантира хомогенността и здравината на армираната шпакловка: 

o Техническа обезпеченост: При изпълнението ще участват екип от 

следните специалисти: 

 Технически ръководител на обекта. 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. 

 Специалист по контрол на качеството. 

 Работници – 10. 

 Топлоизолация по таван сутерен (XPS - 5см). Потавана на сутерена полагането 

на топлоизолационните плочи ще се извърши чрез залепване със 

специализирано лепило и последващо дюбелиране. Полага се шпакловка със 

стъклофибърна мрежа, като по ъглите се залагат необходимите ъглови 

профили. Ще се нанесе подходащо финишно покритие - мазилка. 

Топлоизолационният материал ще е тип XPS, 8= 5.0 см, с коеф. на 

топлопроводност Х<0,03 W/mK. За предотвратяване на влага, която довежда 

до появата на мухъл и конденз, топлоизолационният материал ще бъде е число 

на дифузно съпротивление на водна пара <55. Ще се използват 

топлоизолационни системи /комплекти/, висока технология от един 

производител, за да може продуктите да се допълват и да са изпитани като 

единна система за постигане на дълготрайност и ефективност: 

o Техническа обезпеченост: При изпълнението ще участват екип от 

следните специалисти: 

 Технически ръководител на обекта. 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. 

 Специалист по контрол на качеството. 

 Работници – 4.  

 Външна цветна мазилка. След изсъхването на шпакловката се нанася грунд и 

впоследствие се полага силикатна структурна мазилка. За подготовка на 

основата преди полагане на финишното покритие (структурната мазелка) се 

полага фасаден грунд (предварително оцвет в същия цвят като мазилката) на 

дисперсна основа за заздравяване и изравняване на попивателната способност 

на армировъчния и шпакловъчен слой. Финишното покритие трябва ще бъде с 

добри водоотблъскващи свойства и еластичност, които защитават системата от 

атмосферните и други външни влияния. Едрината на мазилката ще е мин. > 2,0 

мм, тъй като по-едрата структура предава по голяма здравина и устойчивост на 

фасадата и реакция на огън на цялата система: клас B/sl/dO. Ще се използва 

плимерните, силиконовите мазилки са готова за употреба. Мазилката се нанася 

с маламашка от неръждаема стомана. Преди всяко вземане на материал от 

кофата мазилката се пребърква. За по-лесна работа първо се нанася по-дебел 

слой мазилка, а после се заглажда и отнемете излишния материал. Дебелината 

на нанасяне на мазилката зависи от зърнометрията й. Мазилката се нанася от 

ръб до ръб, по цялата фасада без прекъсване. Ще се работи но двойки - един 

нанася и изравнява, а друг пердаши прасната мазилка веднага след първия 
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човек. Полагането на мазилките трябва да става при температура на въздуха и 

основата от +5° С до +25° С: 

o Техническа обезпеченост: При изпълнението ще участват екип от 

следните специалисти: 

 Технически ръководител на обекта. 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. 

 Специалист по контрол на качеството. 

 Работници – 10. 

 Дейности по остъклени и неостъклени тераси и покриване тераси последен 

етаж. По неостъклените тераси ще се положи изолация EPS- Юсм по стените, 

ще се обърнат страниците на догрмата с XPS - 2см и ще се положи външна 

мазилка. По терасите с плътен парапет се полага мазилка, тези с дървет 

парапет - същия се демонтира и се изгражда плътен от газобетонни блокчетаи 

се завършва с мазилка. Таваните се шпакловат и се нанася мазилка /съгласно 

проекта/. По остъклените тераси парапета се подзижда с газобетонни блокчета. 

Почиства се и се боядисва с блажна боя метална дограма на затворените 

тераси, при които е предвидена подмяната на вътрешната дограма. А стените и 

тавана се оформят по детайла на неостъклените тераси. На терасите на 

последен етаж, които се приобщават към отопляемия обем, ще се монтират с 

термопанели с изолация от полиуретан и коеф. на топлопеминаване U<0,23 

W/m2K. На тавана в отопляемия обем ще се монтира окачен таван от 

пожароустойчив гипсокартон и топлоизолация от минералва вата 10см: 

o Техническа обезпеченост: При изпълнението ще участват екип от 

следните специалисти: 

 Технически ръководител на обекта. 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. 

 Специалист по контрол на качеството. 

 Работници - 4 - изолиране и оформяне и покриване. 

 Работници - 2 боядисване. 

 Подмяна на осветителни тела и последващ ремонт на стълбищната клетка. 

Предвидено е осветление в общите части на сградата да се подмени с 

осветители е енергоспеставящи лампи - LED лампи с датчик за двежение на 

360 градуса и сензур за светлина. Осветителните тела ще се монтират на 

местата от съществуващото положение, само ще бъдат сменени с новите, 

посочени в проекта. Управлението е предвижда да се изпълни с вградени с 

осветителните тела, PIR датчици. Инсталацията ще се изпълни с ПВВМ. На 

таваните да се ползва старата инсталация. Там, където лампените излази са 

нарушени, са предвидени нови такива. Ще се изкърпят и шпакловат каналите 

по стените и таваните където се е наложило да се наруши шпакловката и щи се 

положи интериорна боя. На входа се изпълнява нова инсталация скрито под 

мазилката в гофрирана тръба. На компрометираната боя и мазилка в общите 

части на сградата и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка и 

боядисване. Ще се боядисат и ремонтират стълбищните парапети: 

o Техническа обезпеченост: При изпълнението ще участват екип от 

следните специалисти: 

 Технически ръководител на обекта. 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. 

 Специалист по контрол на качеството. 

 Работници - 2 електро. 

 Работници – 2. 

 Достъпна среда. Съществуващото положение на сградата - липса на асансьор, 

денивелация между нивото на входното антре на сградата и жилищните етажи- 

не позволява безпрепятствен достъп на хора в неравностойно положение. 
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Денивелацията между входната площадка пред сградата и нивото на терена 

едно стъпало което може да бъде преодоляна с рампа/ скосяване/ с наклон 5%. 

Площадката пред входа ще се ревизира, ще се подмяни на настилката от 

тротоарни плочи. Подът на сградата бива под граничещ с външен въздух 

(еркер) и под над неотопляем етаж. Важен фактор е връзката тротоар - цокъл 

сграда. В част от периметъра на основната сграда, тротоарната настилка 

липсва. Дългогодишното експлоатиране на настилките без поддръжка е довело 

до компрометиране на връзката цокъл - настилка, а на места тротоар изобщо 

липсва. При обилни валежи и снеготопене, повърхностните води преминават 

през компрометираната фуга, просмукват се в зидовете и водят до тяхното 

компрометиране и разрушаване. Обработване на фугата между външни стени и 

терен, с цел да се предотврати проникването на влага от дъждовни води и 

компрометиране на положената топлоизолация. Ще се демонтират тротоарните 

плочи на в близост да сградата и ще се изпълни нов холкер от циментов 

разствор. Ще се възстанови и реконструира тротоара: 

o Техническа обезпеченост: При изпълнението ще участват екип от 

следните специалисти: 

 Технически ръководител на обекта. 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. 

 Специалист по контрол на качеството. 

 Работници – 5. 

 Дейности по газифициране на сградата. Във връзка с бъдещите 

инвестиционните намерения за газифициране на град Смолян за блока, 

предмет на настоящата обществена поръчка, превиждане на монтиране на 

тръботровод за присъединяване към градската газоразпределителна мрежа и 

котел, когато е налична в близост до сградата: 

o Техническа обезпеченост: При изпълнението ще участват екип от 

следните специалисти: 

 Технически ръководител на обекта. 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. 

 Специалист по контрол на качеството. 

 Работници – 2. 

 Натоварване и извозване на отпадъци. Добитите строителни отпадъци се 

складират в поставените контейнери и се натоварват и извозвата периодично 

със самосвал на допо опраделено от Община Смолян: 

o Техническа обезпеченост: При изпълнението ще участват екип от 

следните специалисти: 

 Технически ръководител на обекта. 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. 

 Специалист по контрол на качеството. 

 Работници – 2. 

 В процеса на изпълнение на строителството, ако възникне нужда от 

механизация или работна ръка, която не е описана в настоящата работна 

програма, същата ще бъде осигурена. На базата на линейния план-график, 

който е неразделна част от настоящата техническа оферта е изготвена диаграма 

на работната ръка и механизация, от които е видно разположението на 

човешките ресурси и машини при изпълнението на поръчката. 

 Доставка на строителните материали и съоръжения: Съществен дял при изпълнението 

на работите при изълнение на подобектите заема доставката на материали и 

оборудване. Тази дейност е неразделна част от строителния процес и в съответствие с 

това за нея се отделя специално внимание. Сроковете за доставка са съобразени с 

разработения индикативен линеен план- график за изпълнение на поръчката. 

Процесът по доставянето на материали и оборудване на обекта започва незабавно 
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след подписването на договора и продължава до завършването на СМР. 

Навременните и качествени доставки са от решаващо значение за изпълнението. Като 

цяло тези дейности са пряко свързани от една страна - с изпълнението на 

строителните работи и в същото време са в зависимост от сроковете за доставка, 

които се договарят с доставчиците. Двата процеса са взаимно обвързани и протичат 

паралелно във времето. От Участника ще бъде обърнато внимание на това как ще се 

подреждат доставките в зависимост от последователността на изграждане на 

отделните подобекти. Строителните материали ще се осигуряват с хода на 

строителството по предварително уточнени количества и сключени договори. 

Доставките на материали и оборудване ще бъдат в зависимост от линейния график на 

Изпълнителя. За правилното съхраняване на доставените материали и оборудване, ще 

бъде осигурен склад в централната база. Складирането ще бъде съобразено с 

изискванията на доставчиците и спецификата на складираните елементи. Всички 

заложени материали ще отговарят на всички стандарти в Република България и 

Европейския съюз, като ще притежават сертификати за качество и декларации за 

съответсвие. Основни материали, предвидени за влагане в строежа: - Дограма и врати 

- в съответствие със стандарт БДС EN 14351- 1:2006+A2:2016/NA:2018 и БДС EN ISO 

10077-1:2018 или еквивалент; - Проводници - съгласно БДС 4305:1990, БДС 

4305:1990 /Изменение 1:2002 или еквивалент; - Кабели СВТ - съгласно БДС 

16291:1985, БДС 16291:1985/Изменение 1:1990 и БДС 16291:1985/Изменение 2:1990 

или еквивалент; - PVC профил и стъклопакет - с нискоемисионно стъкло, като 

обобщен коефициент на топлопреминаване на прозореца Uw = 1,4 W/m2K или по-

добър, в съответствие със стандарт БДС EN 14351-1:2006+A2:2016/NA:2018 и БДС 

EN ISO 10077-1:2018 или еквивалент; - Топлоизолация - в съответствие със стандарт 

БДС EN13163:2012+ А1:2015/ NA:2015, БДС EN 13164:2012+А1:2015, БДС EN 

13162:2012+A1:2015/NA:2015 или еквивалент: - EPS, 5= 10.0 см, с коеф. на 

топлопроводност ^<0,35 W/mK, - EPS, 8= 5.0 см, с коеф. на топлопроводност 7,<0,03 

W/mK, - XPS, 8= 2.0 см, с коеф. на топлопроводност 7,<0,03W/mK, - XPS, 8= 10.0 см, 

с коеф. на топлопроводност A,<0,03W/mK, - EPS, 8= 10.0 см, с коеф. на 

топлопроводност 7,<0,035 W/mK XPS, 8= 8.0 см, с коеф. на топлопроводност А.<0,03 

W/mK XPS, 8= 5.0 см, с коеф. на топлопроводност ^<0,03 W/m, - хидроизолационна 

битумна мембрана, стъклотъкан (SBS - ST - 257 + 100°С); - Вътрешен PVC 

подпрозоречен перваз - съгласно БДС EN 12608-1:2016 Профили от непластифициран 

поливинлхлорид (PVC-U) за производство на прозорци и врати. Класификация, 

изисквания и методи за изпитване. Част 1: Профили от PVC-U със светла повърхност 

без покритие, или еквивалент; - Армирана стъклофибърна мрежа - съгласно БДС EN 

10204, БДС EN 14889-2:2006 Влакна за армиране на бетон. Част 2: Полимерни влакна. 

Определения, изисквания и съответствие, или еквивалент; - БДС EN 13501-

1:2007+А1:2009 Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на 

реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитвания 

на реакция на огън, или еквивалент; - Силикатна екстериорна мазилка - съгласно БДС 

EN 1062-11:2003 Бои и лакове - БДС EN 1062-3:2001 БДС EN 1062- 3:2008, или 

еквивалент Топлинна изолация от минерална вата - с коефициент на топлопроводност 

X <0,041 W/Mk - съгласно БДС EN 13162 -; EN 14303:2016/NA:2017’ 

Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и промишлени инсталации. 

Продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия, или еквивалент. 

 За достигане на поставените си цели ръководството на участника разработва политика 

по качеството, здравето и безопасността при работа насочена към гарантирана защита 

интересите на своите работници и служители, така и на сегашни и бъдещи клиенти, 

като изграждат и поддържат сертифицирана интегрирана система по управление на 

качеството, здравето и безопасността при работа, Изискванията са основаната на EN 

ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Качеството на строителната дейност, може да се 

гарантира чрез няколко аспекта: 
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 Контрол качеството на влаганите материали: 

o Контрол при изпълнение на строително-монтажните дейности, 

съблюдавайки спазването на проекта, нормативните изисквания и 

техническите норми и спецификации. 

o Съблюдаване за спазването на системите за управление на качеството / 

EN ISO 9001/; системи за управление на околната среда /ISO 14001/, 

системи за управление на здравето и безопасността при работа /ISO 

18001/. 

o Контрол от страна на Възложителя; авторски наздор и Независим 

строителен надзор по изпълнеието на проекта. 

o Всички доставяни материали ще бъдат обозначени с името на 

производителя, търговската марка и друга информация, която се 

изисква от прилаганите производствени стандарти. Всяка една доставка 

ще е придружена със съответните сертификати. Всички строителни 

продукти ще се съхраняват и влагат точно според инструкциите и 

препоръките на производителя. Препоръките за съхранение ще бъдат 

представени за на одобрение от Инженера и ще се спазват 

непрекъснато. 

o За доказване на съответствието на предлаганите материали и 

съоръжения са приложени сертификати, декларации за съответствие и 

други приложими документи. 

 Методи за организация, контрол, използвани технологии: 

o Мерки по управление на качеството: 

 Политиката на фирмата съдържа общите намерения и насоки на 

ръководството на дружеството по отношение на качеството, 

околната среда, здравето и безопасността при работа, свързани с 

основната дейност. 

 Политиката е съобразена с целите на дружеството и съдържа 

ангажимент за удовлетворяване изискванията на клиентите, 

спазване изискванията на законовите и нормативни актове и 

непрекъснато подобряване на нейната ефикасност. 

 В рамките на прегледите на системата за управление, 

ръководството на дружеството предвижда анализ и 

преразглеждане както на целите по качеството, околната среда, 

здравето и безопасността при работа, така и на своята 

политиката, по отношение на нейната адекватност и актуалност. 

 Политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при 

работа е разпространена и разбрана, както на всички нива в 

организацията, така и сред заинтересованите страни. При 

необходимост ръководството има готовност за разглеждане и 

разясняване на всички възникнали въпроси, свързани с 

политиката и целите по качество, околна среда, здраве и 

безопасност при работа, за осигуряване на ефикасност и 

ефективност на интегрираната система за управление и нейното 

непрекъснато подобрение. 

o Контрол по изпълнение иа отделните видове СМР: 

 По видове СМР в Правилника за изпълнение и приемане на 

съответния вид работа са посочени техническите изисквания и 

допустими отклонения въз основа на което се извършва 

оценяване на качеството им. 

 Контролът на отделните видове работи се провежда от 

техническите ръководители на обекта, при изпълнение на 

съответния вид технологична операция, като резултатите се 
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отразяват в Карта за операционен контрол на СМР. 

 Освен вътрешния контрол провеждан от инженеро-техническите 

кадри и/или упълномощените лица, при определени СМР се 

извършва и външен контрол върху тяхното изпълнение. 

Изпълнението на този контрол се извършва от съответните 

лицензирани лица или акредитирани лаборатории, които 

регистрират съответствието на даден вид работа и при липса на 

отклонения разрешават чрез и в присъствието на строителния 

надзор/Възложителя изпълнението на последващи работи. 

 Контролът на качеството на изпълнение на отделните етапи от 

строителството на даден обект (текущо приемане) се 

осъществява чрез контролни измервания, приемане на 

завършени видове СМР, конструктивни елементи и др. Той бива: 

 Вътрешен - в тази дейност участват техническите 

ръководители и/или бригадирите при приемане и 

предаване на отделните етапи завършени строителни и 

монтажни работи. 

 Външен - участват контролни органи извън Изпълнителя 

(Възложител/Строителен надзор, Авторски надзор) 

съгласно изискванията на Наредба № 3 за съставяне на 

актове и протоколи по време-на строителството, 

ПИПСМР, ЗУТ и други действащи нормативни актове. 

 След изпълнението на отделните етапи се съставят актове и 

протоколи за приемане и предаване на извършените строителни 

и монтажни работи и оценка за съответствието им с работния 

проект. 

 При констатиране на отклонения извън рамките на допустимото 

се дават предписания за корекции на изпълнението. След 

изпълнение на допълнителните предписания отново се прави 

проверка и се подписват актовете и протоколите за текущо 

приемане на СМР. 

 Окончателният преглед на качеството се извършва от 

съответната комисия съгласно изискванията на Наредба №3 за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството и 

Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. Тази комисия 

прави подробен преглед на строителната документация и оглед 

на строежа и дава окончателна оценка за качеството. 

Предаването на готовия строителен обект на възложителя се 

извършва с констативен акт за установяване на /годността за 

приемане на строежа обр. № 15, който се съставя от всички 

участници в строително монтажния процес. В акта се оценява 

съответствието на изпълнението с техническата документация и 

се извършва предаване на строежа от строителя на възложителя. 

 При липса на констатации в разрез с нормативните изисквания и 

техническия проект и след изготвяне на доклад от лицето, 

упражняващо строителен надзор се пристъпва към съставяне на 

протокол обр. № 16 за установяване на годността за ползване на 

строежа, от съответната комисия в зависимост от категорията на 

строежа. 

 Докладване: Във връзка с качественото изпълнение на поръчката 

ще се изготвят и представят на Възложителя: ежемесечни 
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доклади, за текущо изпълнение на договора и окончателен 

доклад. Докладите ще съдържат следната информация: 

 Техническа част - обяснителна записка и чертежи (ако е 

необходимо). 

 Списък на Приетите Изменения - списък с измененията в 

обхвата на работите, които са били съгласувани между 

страните до този момент, с тяхното влияние върху 

крайната цена и срока за изпълнение на проекта. 

 Контрол на Бюджета - информация за 

изразходваните/вложените средства до момента, 

базирана/сравнена с одобрения план на паричните потоци. 

 Напредък/прогрес на работите - информация за напредъка 

на работите към настоящия момент с прогноза за крайния 

срок, базирана на одобрения План-График. 

 Въпроси свързани с институциите, контролиращи проекта 

- копия от кореспонденцията и всички получени 

документи от инфраструктурните дружества и 

контролиращите държавни и местни органи. 

 Бъдещи работи - информация за работите, които 

предстоят да бъдат изпълнени в следващите месеци. 

Подробно описание на евентуални рискове, трудности 

или проблеми. 

 Необходима информация - списък с въпроси, по които 

Възложителя трябва да предостави допълнителни 

информация, одобрение или действия, за да не се спира 

работата на Изпълнителя. 

 Контролът за навременно изпълнение на всички строителни 

работи ще бъде извършван с помощта на линейни План - 

Графици, които трябва да бъдат одобрени от Възложителя. 

 По време на изпълнението на строителството, Ръководителя на 

проекта ще следи постоянно напредъка на работите, ползвайки 

подробния план график. Всички промени, ако такива се налагат, 

трябва да бъдат съобщени и одобрени от Възложителя и 

регистрирани В Месечните Доклади, Изпълнителят трябва да 

представя информация за изпълнените работи (% завършено за 

всеки елемент от Подробния План График), включвайки 

предварително започнати и закъснели работи. Всички 

съгласувани промени да бъдат включени в План-Графика. 

Месечния Доклад трябва да дава информация 

Планирано/Изпълнено и да показва ясно критичния път на 

проекта и прогнозната дата на завършване на работите. 

 В случай на забавяне от страна на Изпълнителя, Възложителя 

има право да изиска въвеждането на мерки за ускоряване на 

работите - промяна в организацията и последователността на 

работите, допълнителни ресурси, приемане на двусменен режим 

на работа или др. 

 Качество на доставките: 

 Преди доставката на материалите, Изпълнителят ще 

направи необходимите проверки и съгласувания за 

гарантиране на качествените изисквания, заложени в 

Техническата спецификация и проекта. 

 При приемането от доставчика ще се прави проверка за: 

« Сертификат за съответствие на производителя; 
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« Проверка на характеристики; 

« Проверка на маркировката; 

« При транспорт, доставка и складиране ще се прави 

проверка за: 

- Проверка за дефект; 

- Проверка за замърсяване; 

- Проверка за повреди при товаро - 

разтоварните операции. 

 Навременната подготовка за изпълнение на поръчката: 

 Навременното и качествено изпълнение на СМР е от 

изключителна важност за реализацията на проекта. За 

целта е необходима стройна организация при 

изпълнението на договора състояща се в навременно 

поръчване и доставяне на всички видове материали 

необходими за изпълнението на обекта, както и налични 

човешки ресурси и механизация. 

 Изключително важно е още в подготвителния период 

Изпълнителят да има ясна визия за начина на изпълнение 

на обекта предмет на обществената поръчка и изграден 

План за организация и изпълнение на 

строителството/ПОИС/. 

 Още в подготвителния период Изпълнителят трябва да е 

наясно с: 

« Видовете материали, които са предмет на влагане в 

строителството и Доставчици на същите. Това е 

необходимо с цел още при подписване на договора 

за изпълнение да има възможност веднага да 

представи на Възложителя варианти на видовете 

материали за одобрение; 

« Изключително важно е още в подготвителния 

период да бъдат избрани /одобрени/ видовете 

материали, за да може от своя страна Изпълнителя 

да организира навременната доставката на същите, 

след което да стартира строителството. 

 Да има изградена организация на изпълнение на СМР и 

съответно осигурени човешки ресурси и механизация. 

Изготвянето на план за организация и изпълнение на 

строителството в подготвителния период също е от 

изключителна важност за реализацията на проекта. Плана 

дава ясна визия на работата, която трябва да свърши във 

времето в определени срокове и съответно необходимия 

ресурс за извършване на същата. Без изготвянето на такъв 

план биха възникнали редица проблеми в организацията 

на работа по време на строителството, отнасящи но не 

само в доставка на материали на отделните подобекти, но 

и в необходимия ресурс хора и механизация. 

 С цел навременното стартиране на строително - 

монтажните работи, а от там и завършване в срок на 

същите е необходимо още в подготвителния период да 

бъде организирана работна среща между Изпълнителя и 

Възложителя, на която да бъдат определени и съответно 

одобрени видовете материали, които ще се вложат в 

обекта. 
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 Съществен дял при изпълнението на работите заема 

доставката на материали. Тази дейност е неразделна част 

от строителния процес и в съответствие с това за нея се 

отделя специално внимание. 

 Навременните и качествени доставки са от решаващо 

значение за изпълнението. Като цяло тези-дейности са 

пряко свързани от една страна - с изпълнението на 

строителните работи и в същото време са в зависимост от 

сроковете за доставка, които се договарят с доставчиците. 

Двата процеса са взаимно обвързани и протичат 

паралелно във времето. От Участника ще бъде обърнато 

внимание на това как ще се подреждат доставките в 

зависимост от последователността на изграждане на 

отделните подобекти. 

 Сроковете за доставка са съобразени с разработения 

линеен план-график за изпълнение на поръчката. 

 В подготвителния период Изпълнителят ще осигури и 

организира работните групи, които ще участват в 

изпълнението на проекта. В подготвителния период 

Изпълнителят ще направи ПОИС, чрез който ще има ясна 

представа освен за необходимите доставки на материали и 

за необходимата работна ръка и механизация във всеки 

един момент от строителството. 

 Навременната подготовка за изпълнение на СМР се 

яваява ключов момент при изпълнението на обществената 

поръчка. 

 Контролът за навременно изпълнение на всички 

строителни работи ще бъде извършван с помощта на 

линейни План-Графици, които трябва да бъдат одобрени 

от Възложителя.  

 С помощта на линейните план графици всяка доставка на 

материал ще бъде навременно доставяна до обекта. 

 По време на изпълнението на строителството, 

Ръководителя на проекта ще следи постоянно напредъка 

на работите, ползвайки подробния план график. Всички 

промени, ако такива се налагат, трябва да бъдат съобщени 

на, и одобрени от Възложителя и регистрирани В 

Месечните Доклади, Изпълнителят трябва да представя 

информация за изпълнените работи (% завършено за 

всеки елемент от подробния план график), включвайки 

предварително започнати и закъснели работи. Всички 

съгласувани промени да бъдат включени в План-Графика. 

Месечния Доклад трябва да дава информация 

Планирано/Изпълнено и да показва ясно критичния път на 

проекта и прогнозната дата на завършване на работите. 

 С цел неизоставане изпълнението на СМР ще се извършва 

един път седмично мониторинг на текущото изпълнение 

на строителството, като особено внимание ще се обръща 

на ключовите моменти с цел ако бъде установено дадено 

отклонение от календарния план график, да бъдат 

предприети своевременно мерки /като например 

осигуряване на допълнителни работни групи и др. 

 Мониторинга ще бъде: 
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« Самостоятелен - осъществява се без съдействието 

на Възложителя е Мониторинг на Възложителя - 

осъществява се със съдействието на Възложителя. 

« Самостоятелен мониторинг - в този случай 

служители на фирмата Изпълнител извършват 

планирани и непланирани посещения на 

строителната площадка с цел наблюдение на 

напредъка на проекта и изпълнението му в срок. 

 Мониторинг чрез Възложителя - в този случай служители 

на фирмата Изпълнител извършват планирани и 

непланирани посещения на строителната площадка с цел 

наблюдение на наблюдение на напредъка на проекта и 

изпълнението му в срок., като посещенията на обекта се 

извършват съвместно с Възложителя. 

 Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

 Планиране на проверките - планирането на проверките 

зависи от характера на мониторинга: 

« При самостоятелен мониторинг посещенията на 

строителната площадка ще се извършват един път 

седмично, което е напълно достатъчно за 

проследяване на динамиката на строителните 

дейности. 

« При мониторинг съвместно с Възложителя, 

посещенията се извършват съвместно с 

планираните и непланираните проверки на място, 

осъществявани по инструкцията за текущ контрол 

на Възложителя. 

« Според времевия обхват (ежедневен, ежеседмичен, 

месечен) за определен период от време: 

« Според източниците, каналите, които се 

проследяват / мониторинг на електронните медии 

(ТВ, радио, новинарски сайтове, информационни 

агенции/, на централни печатни медии и др. 

« Наблюдение на напредъка на проекта - това е най 

простата форма на наблюдение, която цели 

установяване на най - общо съответствие между 

физическия и програмния напредък на работите. За 

целта не е необходим достъп до специфична 

документация, а само до строителната площадка и 

програмата за изпълнение на Строителя. 

« Чрез посещение на строителната площадка и чрез 

програма за изпълнение е възможно да се 

констатират единствено груби несъответствия 

между планирания и действителния напредък. 

Такива биха могли да бъдат очевидно незапочнати 

видове строителни дейности, които по програма би 

трябвало да са започнати. 

« Наблюдение на Възложителя - наблюдението се 

състои от една страна в проверка на навременното 

осигуряване от страна на Възложителя на площите 

за изпълнение на проекта, разрешения за строеж и 

други необходими редпоставки за строителните 

дейности. 
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« В случай на забавяне на СМР ще бъде осигурено 

въвеждането на мерки за ускоряване на работите - 

промяна в организацията и последователността на 

работите, допълнителни ресурси, приемане на 

двусменен режим на работа или др.. 

 Точно описание на стандартите и начина на измерване на 

контролните параметри: 

 Продуктите, които се предвиждат с инвестиционния 

проект и ще се влагат в обекта, ще имат оценено 

съответствие със съществените изисквания, определени с 

„Наредбата за съществените изисквания към строежите и 

оценяване съответствието на строителните продукти! 

(НСИСОССП). Фирмата ни ще предоставя декларации за 

съответствие на производителя за всички влагани 

продукти, придружени от Сертификати за съответствие за 

продуктите, за които се изисква, както и от други 

документи, (протоколи от изпитване, сертификати за 

качество и др.), удостоверяващи съответствието на 

продуктите с изискванията на нормативните актове, 

действащи в Република България. 

 Всички продукти и материали, които ще се използват 

трябва ще отговарят на БДС или БДС, с които са 

възприети европейски или международни стандарти като 

БДС EN, БДС EN ISO или БДС ISO, издадени от 

националния комитет по стандартизация. За продуктите, 

за които не съществуват такива стандарти, ще има 

издадено ЕТА или БТО. 

 Всички продукти и материали, които ще се вложат в 

строителството ще бъдат нова доставка, неизползвани и 

ще отговарят на Техническия проект и настоящите 

Техническиспецификации и да са съобразени с всички 

валидни промени в проекта освен ако изрично не е 

упоменато друго в Договора.  

 Материалите и продуктите трябва ще бъдат съпроводени 

с документация, съответстваща на изискванията на 

„Наредба за съществените изисквания към строежите и 

оценяване съответствието на строителните продукти! 

(НСИСОССП). 

 Доставката и съхраняването на материалите ще гарантира 

запазване на качеството и стандарта им. 

 Материалите и компонентите ще се използват по начин, 

който да гарантира предотвратяване на щети или 

замърсяване и да отговаря на изискванията на 

производителя. 

 Полагането им в обекта ще бъде осъществено от 

висококвалифициран екип обурудван с модерна 

механизация което без съмнение е гаранция за високо 

качество. 

 Дружеството ни притежават сертификат за управление на 

качеството ISO 9001:2001. Съгласно изискванията на 

стандарта подборът на доставчици става след 

предварително обявени критерии. 

 Материалите, които ще се влагат в строителството на 
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обекта, трябва да задоволят изискванията на 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ВЪЗЛОЖИТЕЛ, а именно да 

са с доказан произход от страни членки на Европейския 

съюз или страни ленефициенти на фондове на Ес и да 

бъдат придружаване със сертификати за произход, 

указания за прилагане, годност и качество, съгласно 

установените международни отношения. 

 Контрол на качеството на изпълнението на отделните 

видове работи - ще се спазват действащата към момента 

на извършването им нормативна база съгл. Изискванията 

на Възложителя. 

 Фирмата ще организира нужните инспекции и/или 

изпитвания, за да докаже качеството на изпълнените 

СМР. Страните участници ще бъдат информирани с 

официално, 1 работен ден предварително, че определен 

участък ще бъде завършен и готов за проверка. 

 Възложителя има право да поиска проверка или 

изпитване на извършени СМР, независимо дали те са 

били вече приети. Ако работите или материалите не 

съответстват на договорените параметри, разходите и 

времето за изпитването и отстраняването на дефектите 

трябва да бъдат покрити от Изпълнителя. 

 Фирмата ще организира работите по изпитването, 

сертификацията и пускането в експлоатация на всички 

основни системи и съоръжения. Възложителя и 

Консултанта Строителен Надзор трябва ще бъдат 

информирани с 24 часово предизвестие за датата и часът 

на изпитанията, за да се осигури присъствие на членове от 

екипите, които ще ползват и поддържат съоръженията. 

Всички заинтересувани страни ще получат копия от 

свързаната с изпитванията и приемането документация. 

Оригиналите на документите се предават на Консултанта 

по ЗУТ за подготвяне на документацията за Въвеждане в 

експлоатация на обекта. 

 Контрола на качество по време на поръчване, доставка и 

складиране:  

 Контролът върху качествоно на доставените материали и 

изпълнението на видовете работи се осъществява от 

техническия ръководител на обекта в съответствие с 

изискванията на проекта. 

 Повърхностите, подложени на облицоване с 

топлоизолационни плоскости, не трябва да имат 

отклонения по-големи от допустимите за съответния вид 

конструкция и трябва да бъдат чисти от всякакви 

замърсявания. Преди започване на облицовката се прави 

проверка, съставя се акт за скрити работи обр.12, като се 

отбялязва: вида на основата, размера на неравностите, 

вертикалните и хоризонтални отклонения, наличиета на 

соли /избивания/ или петна от боя, битум и др., 

пукнатини/направления, характер, размери/, наличие на 

гладки и непригодни за облицоване плоскости, влажни 

или мокри петна и участъци, омослени площи, 

замръзнали или повредени от мраз участъци, наличие на 



 

Стр. 113 от 152 

 

  

гипсови части или мазилки по основата. 

 При констатация на посочените нередности и основата не 

отговаре на изискванията в проекта, облицовъчните 

работи се спират до отстраняването им. 

 При приемане на облицовките с топлоизолационни 

плоскости ще се спазват следните изисквания: 

« Геометречните размери на отделните полета да 

отговарят на дадените в проекта. 

« Материалите използвани за облицовките 

топлоизолационни плоскости да отговарят на 

изискванията на проекта, съответните БДС и ОН. 

« Хоризонталните и вертикални фуги да са 

еднотипни, еднакви по размер и да v отговарят на 

проекта. 

« При залепените облицовки с топлоизолационни 

плоскости ще се прави проверка на дюбелирането. 

Няма да се допускат незалепини и недюбелирани 

участъци. 

 Мазилки: Приемането на мазилките ще се извършва след 

окончателното изсъхване на боите. Не се допускат петна, 

ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, 

олющвания, пропуски, следи от маламашки и други 

инструменти, изстъргвания и видими поправки различни 

от общия фон. 

 Контрол на документи: 

o Изпълнителят ще осигури архив и ще съхранява документацията 

свързана с проекта, както следва: 

 Договорни условия: 

 Копие от договора за изпълнение и Заданието за 

Строителство  План-Г рафик. 

 Заповеди за извършване на промени. 

 Записки от Обекта: 

 Метеорологични условия. 

 Присъствена книга / регистър на лицата посетили обекта. 

 Записки за важни събития. 

 Техническа информация: 

 Одобрената Проектна документация - Чертежи и Скици. 

 Спецификации. 

 Описание на методите/технология на изпълнението Безопасност 

и Охрана на труда, Опазване на околната среда: 

 План за Безопасност и Здраве. 

 Инструкции и визуални материали. 

 Протоколи от проведени инструктажи. 

 Инструкции за ползване и работа с материали, 

инструменти и строителни машини. 

 Строителна документация: 

 Копие от Разрешението за Строителство. 

 Оригинал на всички протоколи /актове съгласно Наредба 

3. 

 Заповедна книга. 

 Строителни материали и оборудване - документи за 

произход, декларации за съответствие и сертификати за 

качество. 
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 Сертификати и протоколи от изпитания. 

 Копия от кореспонденция с контролните органи 

 Документацията ще бъде достъпна за участниците в проекта, ако 

те се нуждаят от нея. 

 Изпълнителят ще води дневник на обекта (различен от 

Заповедната книга), в който ще записва информация за 

метеорологичните условия, присъствието на персонал и 

посетители на обекта, използваните строителни машини и 

съоръжения, евентуални инциденти и всички свързани със 

строителството събития, които изисква действащата нормативна 

уредба.  

 Изпълнителят ще инициира изготвянето на всички протоколи и 

друга строителна документация, като информира, най-малко 24 

часа предварително, всички заинтересовани страни за датата и 

часът на започване или завършване на съответните строителни 

работи. Изпълнителя трябва да съхранява копие от всички 

свързани с това документи. Оригиналите ще бъдат на съхранение 

при Консултанта по ЗУТ. 

 Възложителя ще бъде допускан да инспектира строителната 

документация по всяко време. 

 Изпълнителят следва да информира незабавно Възложителя за 

всяка промяна и събитие, което би оказало влияние върху 

реализирането на проекта, и да потвърди това писмено в най-

кратки срокове. 

 Мерки за постигане на качество-проверки и осъществяване на контрол за 

качество, изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи (качество 

на труда), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета 

на договора: контрол и приемане на основните видиве работи: 

o Хидроизолация: 

 Основата, върху която се полага хидроизолацията и 

хидроизолационната система, се изпълнява в съответствие с 

проектните изисквания и решения. 

 При изпълнението на хидроизолации и на хидроизолационни 

системи от огъваеми битумни, пластмасови и каучукови мушами 

се проверяват: параметрите на основата за полагане - съгласно 

чл. 50; грундът върху основата на хидроизолацията - за 

равномерност, непрекъснатост и адхезия; за всеки пласт 

положена мушама: а) целостта (непрекъснатостта) на 

залепването към основата и при снажданията; б) широчината, 

целостта и разположението на снажданията; в) наличието на 

гънки, мехури, разкъсвания, пукнатини и пробиви; г) дебелината 

на слоя лепило (ако основата се залепва); изпълнението на 

детайлите в съответствие с изискванията на проекта. 

 При изпълнението на хидроизолациите и на хидроизолационните 

системи не се допуска:  прилагане на битумни или 

битумнополимерни мушами със защитна едрозърнеста 

минерална посипка или метално фолио без ивица за залепване, 

която не е покрита със защитна минерална посипка или метално 

фолио; наличие на балони, гънки, пукнатини, разкъсвания и 

пробиви в залепените пластове мушама; наличие на незалепени 

участъци при цялостно залепените хидроизолации както между 

тях и основата, така и между отделните пластове мушама; 

наличие на незалепени участъци в снажданията на мушамите; 
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наличие на незащитени участъци от повърхността на 

хидроизолацията. 

o Електрически инсталации: 

 Съединителните и разклонителните връзки на електрическите 

инсталации не трябва да се подлагат на никакви механични 

усилия. 

 Закрепването на скрито положените защитни инсталационни 

тръби се извършва с гипсова замазка през 0,70 - 0,80 м. 

 При открито полагане на проводници и кабели със скоби, 

последните трябва да се поставят на равни интервали съгласно 

проекта и перпендикулярно на осевата линия на инсталацията. 

Допуска се поставяне на скоби със застъпване. 

 Изпълнението на инсталации директно по строителната основа 

или на изолатори се извършва с кабели с предпазна обвивка - 

пластмасова или метална, съгласно проекта. 

 Преминаването на защитени и незащитени проводници и кабели 

между етажите трябва да се изпълнява в тръби или скари съгл. 

проекта. 

 Проводниците на въздушни захранващи линии трябва да бъдат 

разположени или оградени по начин, описан в проекта, така, че 

да са недосегаеми от обитаваните от хора места (напр. балкони, 

стълбища и др.). 

 Направа на захранващи линии по покривите на сградите не се 

разрешава. 

 Забранява се полагането на и монтажа на мостовите проводници 

при t по-ниска от 15 °С. 

 Полагането на проводниците по прегради (в мазилката, в канали 

или празно пространство на панели) трябва да се извършва по 

най-късото разстояние между разклонителната кутия и 

осветителното тяло. 

 Не се допуска непосредствено окачване на осветителни тела на 

мостовия проводник.  

 Закрепването на мостовите проводници при скрито полагане не 

трябва да се извършва с гвоздеи. Гвоздеи могат да се 

употребяват само за временно закрепване, преди поставяне на 

мазилката и трябва да се изваждат. При това временно 

закрепване не се допуска забиване на гвоздеи между 

проводниците. 

 Мостовите проводници трябва да бъдат прикрепени към стената 

или канала с гипсов разтвор или скоби от изолационен материал. 

 При лампени излази в конзолите на ключове и контакти при 

мостовете проводници се оставя резерв съгласно проекта, но не 

по-малко от 100 mm. 

 Линиите на токовите кръгове при таблата се оставят с резерв 

съгласно проекта, но не по- малко от 150 mm. 

 Инсталациите, изпълнени с мостов проводник, под мазилка, се 

подлагат на изпитване два пъти, като първия път се изпитва 

изолационното съпротивление между проводниците и 

проводниците спрямо земята, преди полагане на мазилката, а 

втория път освен горните изпитвания, се прави изпитване по 

токово натоварване преди изпълнение на бояджийските работи. 

 Почистената част от жилото на проводника между 

цилиндричната част на кабелната обувка и изолацията на жилото 
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трябва след свързване на обувката да бъде изолирана. 

o Шпакловки: 

 Повърхностите да бъдат рабвномерно гладки с добре оформени 

ъгли и ръбове, без петна от разстворими соли и др. И без следи 

от обработващите инструменти. 

 Шпакловката не трябва да има пукнатини, шупли, издутини , 

каверни и други видими дефекти. 

o Замазки: 

 Контролът за съответствие с проекта и нормативните изисквания 

на подовите замазки изисква да се следи за: 

 Отклонение от хоризонтална или проектна равнина. 

 Отклониние ком сифоните канали, барбакани и др.. 

 Дебелината на полагане на замазката. 

 Неравности и пукнатини. 

 Наличие на пукнатини, разслоявания, очукани, ронещи се 

или замръзнали места.  

o Топлоизолационни плоскости: 

 Контролът върху качествоно на доставените материали и 

изпълнението на видовете работи се осъществява от техническия 

ръководител на обекта в съответствие с изискванията на проекта. 

 Повърхностите, подложени на облицоване с топлоизолационни 

плоскости, не трябва да имат отклонения по-големи от 

допустимите за съответния вид конструкция и трябва да бъдат 

чисти от всякакви замърсявания. Преди започване на 

облицовката се прави проверка, съставя се акт за скрити работи 

обр.12, като се отбялязва: вида на основата, размера на 

неравностите, вертикалните и хоризонтални отклонения, 

наличиета на соли /избивания/ или петна от боя, битум и др., 

пукнатини/направления, характер, размери/, наличие на гладки и 

непригодни за облицоване плоскости, влажни или мокри петна и 

участъци, омослени площи, замръзнали или повредени от мраз 

участъци, наличие на гипсови части или мазилки по основата. 

 При констатация на посочените нередности и основата не 

отговаре на изискванията в проекта, облицовъчните работи се 

спират до отстраняването им. 

 При приемане на облицовките с топлоизолационни плоскости ще 

се спазват следните изисквания: 

 Геометречните размери на отделните полета да отговарят 

на дадените в проекта. 

 Материалите използвани за облицовките 

топлоизолационни плоскости да отговарят на 

изискванията на проекта, съответните БДС и ОН. 

 Хоризонталните и вертикални фуги да са еднотипни, 

еднакви по размер и да отговарят на проекта. 

 При залепените облицовки с топлоизолационни 

плоскости ще се прави проверка на дюбелирането. Няма 

да се допускат незалепини и недюбелирани участъци. 

o Мазилки: 

 Приемането на мазилките ще се извършва след окончателното 

изсъхване на боите. Не се допускат петна, ленти, напластявания, 

протичане, бразди, мехури, олющвания, пропуски, следи от 

маламашки и други инструменти, изстъргвания и видими 

поправки различни от общия фон. 
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 Предприемане на необходимите мерки за намаляване затрудненията за 

обслужване дейността на живущите. 

 Опазване на околната среда по време на изпълнение на предмета на договора. 

 Неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката, представяшо организацията 

за изпълнение, са приложени: 

 Индикативен Линеен план- график.  

 Диаграма на работната ръка. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация на екипа 

участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на поръчката 

поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и стратегията на участника за 

изпълнение на предмета на поръчката в предложените от него срокове. Участникът предвижда в 

тази връзка изпълнението на всеки един процес в неговата цялост и спазване на 

последователността, което от своя страна да доведе до безпроблемно изпълнение на проекта. В 

техническото предложение участникът е предложил организация за изпълнение на поръчката, 

обхващаща всички дейности в нейния обхват - проектиране, строителство и съпътстващите го 

дейности, в това число авторски надзор по време на строителството, в съответствие с обхвата на 

поръчката и заложените цели и резултати. Организацията за изпълнение отговаря на 

изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и задание, на действащото 

законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с 

предмета на възлагане. Участникът е изложил предвижданията си за организиране на работата 

на проектантския екип и на строителния екип, включително как се разпределят отговорностите 

и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с възложителя и 

останалите участници в инвестиционния процес, координация и съгласуване на дейностите, 

вътрешен контрол на изпълнителя, мерки за осигуряване на контрола и качество и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената поръчка. Описан е процесът по изготвяне на инвестиционния проект, включително 

последователност и етапи, разграничени, както следва: - Набиране на изходни данни и 

предпроектни проучвания (Възложителят предоставя на Изпълнителя Технически Обследвания, 

Енергийно обследване, Технически Паспорт за сградата, Архитектурни заснемания или чертежи 

от оригиналния проект за сградата; Докладът за Енергийното обследване дава формирани 

алтернативни пакети от мерки със съответстваща технико - икономическа и екологична оценка. 

Тези алтернативни мерки формират Заданието за проектиране на Мерките за енергийна 

ефективност в Работния проект (само дейности, които се финансират от Програмата). 

Собствениците на сградата дават съгласието си да се извършат мерките, зададени в работните и 

енергийно обследване; Процесът на изготвяне на Техническия Проект се предшества от 

осигуряване на Скица и Виза за проектиране, кадастрална информация, ако е приложимо и 

необходимо; При необходимост, Изпълнителят може да търси изходни данни от 

Експлоатационните дружества (енергоснабдяване, ВиК, газификация). Данните се набират от 

Изпълнителя (с помощта на Възложителя при необходимост - във връзка с издаване на 

пълномощни документи и т.н.); Предпроектни проучвания на Проектантския екип, които се 

състоят в оглед иа обекта на място и направа на снимков материал от Проектантите по 

отделните части; При липса на архитектурно заснемане (планове, фасади на съществуващото 

положение), последното се прави от проектантския екип. Архитектурното заснемане се изготвя 

чрез замервания и оглед на място на обекта); - Проектиране; - Отстраняване на забележки, 

констатирани в Доклада за Съответствие към Проекта (Възложителят избира Надзорна фирма по 

проектирането), ако има такива забележки; - Съгласуване на частите на Проекта в 

Експлоатационните дружества (ако е необходимо), КАТ, Дирекция ОБД, Дирекция ПБЗН и др. 

В случай, че има констатирани забележки, забележките се отстраняват; - След отстраняване на 

всички евентуални забележки към проекта, следва издаване на Разрешение за строеж. В рамките 
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на същинското проектиране са описани дейностите и изискванията за изпълнение по всички 

проектни части и ангажиментите на всички членове на проектантския колектив. Участникът 

предвижда начело на екипа да стои ръководител на проекта, под чието ръководство са 

ключовите експерти. Предвиждат се и допълнителни експерти, които от своя страна са под 

ръководството на ключовите експерти, както е показано в организационната структура. 

Взаимодействието с Възложителя се осъществява от Ръководителя на проекта. Предвидени са 

процедури за контрол, взаимодействие и субординация между експертите на изпълнителя и/или 

възложителя, включващи и набор от мерки за осигуряване на срока и качеството. В 

предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа подробно описание и на 

организационните и строителните дейности, обуславящи изпълнението на поръчката, в това 

число описание на видовете строителни и монтажни работи съгласно техническото задание и 

тяхната последователност на изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като 

конкретните дейности са адекватно разграничени по етапи на изпълнение, както следва: - 

Откриване на строителна площадка на обекта; - Мобилизация; - Извършване на СМР; - 

Тествания; - Въвеждане в експлоатация. През строителния етап в съответствие с техническите 

спецификации, възприетите строителни методи, техническите норми и стандарти за изпълнение 

на строителството се извършва изпълнение на строителни работи съгласно проектната 

документация, като участникът подробно е описал технологията на изпълнение с посочване на 

необходими материали, механизация и технически пособия и представяне на методите на работа 

за основните работи по изпълнение. В предложението на участника е налице и адекватно 

разпределение на дейностите и задачите спрямо отделните видове строителни работи съгласно 

техническото задание, като същите са подробно описани, както следва: подготовка на 

строителната площадката, подготвителни дейности, организационни работи и строителни 

работи, включващи изпълнение на следните основни строителни работи: временно 

строителство; разчистване на строителната площадка около сградата от навеси и временни 

постройки на живущите и извозване на добитите строителни отпадъци; монтаж на фасадното 

скеле, което се покрива с предпазна мрежа; очукване на компоментираните участъци от 

вароциментовата мазилка по фасадните стени, страниците, еркери, тавани и др.; поетапното 

демонтиране на стара дървена и метална дограма и монтиране на нова PVC; подготовката за 

саниране на покрива; ремонт, саниране и оформяне на съществуващите комините; същинската 

работа по изолиране на покрива; след полагане на замазката, преди изпълнението на 

хидроизолацията обшивки по комини, отдушници и поли на надзидовете; топлоизолация по 

стени и стени сутерен; топлоизолация по таван сутерен; външна цветна мазилка; дейности по 

остъклени и неостъклени тераси и покриване тераси последен етаж; подмяна на осветителни 

тела и последващ ремонт на стълбищната клетка; достъпна среда; дейности по газифициране на 

сградата; натоварване и извозване на отпадъци. Декомпозирането на процеса на изпълнение на 

отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи, 

като е налице представяне на последователността на изпълнението на операциите за всеки вид 

дейност. По този начин участникът е представил описание за начина на изпълнение на всички 

видове строителни работи, като е отразена коректно технологичната последователност според 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. 

Предвижданията са приложими за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите 

характеристики и особености. В рамките на изпълнението на проектирането и строителството са 

описани мерките за контрол, включващи сроковете и качеството, включително срок и качество 

на проектната документация, доставка на материали и технология на изпълнение на 

строителството. Налице е представяне на предвижданията на участника и за изпълнение на 

дейностите по осъществяване на авторски надзор по време на строителството в съответствие с 

изискванията на възложителя и проекта на договор. Представени са предвижданията за 

организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния 

подход за изпълнение на определения от възложителя обект. Участникът предвижда 5-дневна 

работна седмица, като са идентифицирани необходимите строителни работници и строителна 

техника за отделните етапи съобразно технологията на строителния процес. Направено е 
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разграничение между отговорностите и конкретните задачи на отделните екипи по 

изпълнението – както проектантски екип, така и строителен екип. Взаимната обвързаност в 

организационно отношение и последователност в технологично отношение са показани в 

представения календарен график. Отделните комплексни екипи работят в своята 

последователност, като във възможните случай се предвижда паралелна работа, използвайки 

предимствата на предложения организационен метод. В съответствие с описаните дейности и 

технологии е представен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена 

диаграма на работната ръка. Представеният от участника график за изпълнение на поръчката 

съдържа всички видове работи, необходими за изпълнение на обекта, като за всеки вид работа са 

представени предвижданията на участника за продължителност, относителна дата за начало и 

край, техническа и ресурсна обезпеченост. Графикът представя строителната програма за 

изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията за 

участие и техническата спецификация за настоящата поръчка, като същият прецизира 

съответните дейности, съобразен е с технологичната последователност на предвидените работи 

и показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап 

от обекта, в това число проектиране, строителство, доставка на материали и оборудване и др. 

Линейният календарен график отразява всички посочени в Техническата спецификация 

дейности и е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика е посочено времето за 

изпълнение на всяка една предвидена дейност. При изготвянето на линейния график за 

изпълнение на поръчката са съобразени изискванията на техническите спецификации. В частта, 

касаеща изпълнението на строителните работи, графикът включва времето за изпълнение, 

последователността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност между отделните 

етапи и демонстрира умението да се организира изпълнението на строителството в рамките на 

поставените крайни срокове. При изследването на линейния график комисията също така счита, 

че визуализираните в него технологичната последователност, взаимозависимост и 

технологичното време за изчакване между отделните видове работи са напълно коректни и 

съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 

видове работи. При определянето на периодите на изпълнение на всеки вид работи и тяхната 

последователност на изпълнение участникът е отчел както технологичните (произтичащи от 

правилната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите 

ресурси) зависимости между работите на конкретния обект – предмет на поръчката. 

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на противоречия 

между всички отделни части на представените подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Предвижданията между отделните части са съгласувани, последователни и представят наличие 

на непротиворечиви подход и организация за изпълнение. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника 

съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за избор на 

изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му, като са налице следните 

обстоятелства: Участникът е представил подход и програма за изпълнение на поръчката, 

включващи: описание на дейностите в тяхната последователност и технология за изпълнение; 

разпределение на дейностите и отговорностите на членовете на екипите – проектантски и 

строителен - разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката, разпределението на 

задачите и отговорностите на отделните проектанти и експерти от проектантския екип и на 

инженерно-техническия и изпълнителски състав от строителния екип съгласно планираните 

дейности; методи за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите; мерки (превантивни и последващи) за осигуряване на сроковете и 

качеството при изпълнение на проектирането, строителството и съпътстващите го дейности; 

индикативен план-график за изпълнение на поръчката (изисквания към план-графика: 

планграфикът представя сроковете за действие; графикът представя изпълнението на всички 

дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническите 

спецификации; графикът е съобразен с технологичната последователност на предвидените 

работи и показва последователността, продължителността и разпределението във времето на 

всеки етап от обекта/строежа, в това число проектиране, строителство, доставка на материали и 
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оборудване и др.; графикът отразява всички посочени в Техническите спецификации дейности; в 

графика се посочва времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и 

квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и 

механизация) и диаграма на работната ръка. Организацията за изпълнение, план-графикът и 

диаграмата на работната ръка обосновават предложените срокове за изпълнение на 

проектирането и строителството съгласно клаузите на проекта на договор. 

На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за 

изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно 

техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че 

техническото предложение съответства на Графика за изпълнение и приложената към него 

диаграма, отговаря на изискванията на възложителя и обезпечава качественото и срочно 

изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, като е предложено ниво на изпълнение в 

съответствие с изискванията на възложителя, което дава разумно ниво на увереност за 

наличието на ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането 

им. 

Гореизложените обстоятелства обосновават съответствие на техническото предложение на 

участника с предварително обявените условия. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

Ценовото предложение на участника е съобразено с определения от възложителя финансов 

ресурс, включително и по отделните видове дейности. Участникът е извършил изчисленията 

коректно и точно, без отклонения. Ценовото му предложение в обществената поръчка е валидно 

и съобразено с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

Заключение на комисията:  

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

техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 
 

 

1.3. 
 

 

„БАРИН АЛП“ ЕООД 
 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил: Опис на представените документи и декларации, както следва: 

Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно Образец № 1,  

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно 

Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици, изготвена съгласно Образец № 

4, и Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество, изготвена съгласно Образец № 5. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, съдържаща 

информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, 

изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за подбор, 

закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III „Изисквания към 

участниците – „критерии за подбор“ от  Изисквания към участниците и указания за подготовка 

на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане 

на обществената поръчка, както следва: 

 Удостоверил е надлежно своята годност (правоспособност) за упражняване на 
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професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в Централния 

професионален регистър на строителя на интернет страницата на Камарата на 

строителите в България - http://register.ksb.bg/), включваща изпълнение на следните 

видове строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда за 

вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя – I група 

(строежи от високото строителство /жилищно, общественообслужващо, промишлено/, 

прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), 

строежи от III до V категория съгласно Удостоверение №  I - TV 014634; 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 5 /словом: пет/ години от датата на подаване 

на офертата строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката (строителни дейности по изграждане, реконструкция и/или ремонт (респ. 

други еквивалентни дейности) на сграда/сгради, при които дейности да са изпълнени 

минимум следните строителни работи: полагане на топлоизолация и монтаж на 

дограма (респ. други еквивалентни дейности), в това число и: 1. Строителни и 

монтажни работи в могофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, 

ул. Първи май № 59, във връзка с реализацията на национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Смолян, при 

които са извършени и строителни работи по топлинно изолиране на външни стени, 

подове и покрив (полагане на топлоизолация) и подмяна на прозорци и врати (монтаж 

на дограма), изпълнени в периода от 21.09.2017г. до 20.06.2018г. за община Смолян 

(удостоверено и със заверено копие от удостоверение за добро изпълнение); 2. 

„Проектиране и изпълнение на строително- монтажни работи за подобряване на 

енерийната ефективност на съществуащи многофамилни жилищни сгради на 

територията на Община Пловдив, финансирани по Националната програма за енерийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради по 54 обособени позции“, по обособена 

позция 53 „Многофамилни жилищна сграда с адрес, гр. Пловдив, ул. „Гонда вода“ № 

18, 20, 22, 24, район „Северен“, при които са извършени и строителни работи по 

топлинно изолиране на външни стени, подове и покрив (полагане на топлоизолация) и 

подмяна на прозорци и врати (монтаж на дограма), изпълнени в периода от 14.07.2017г. 

до 26.09.2017г. за община Пловдив (удостоверено и със заверено копие от 

констативен акт образец 15); 3. „Ремонтни работи на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“. 

при които са извършени и строителни работи по топлинно изолиране на външни стени, 

подове и покрив (полагане на топлоизолация) и подмяна на прозорци и врати (монтаж 

на дограма), изпълнени в периода от 22.08.2017г. до 22.11.2017г. за община Златоград 

(удостоверено и със заверено копие от удостоверение за добро изпълнение); 4. 

„Занималня за деца на родители, работещи в администрацията на град Чепеларе“ по 

проект „Красива България“, при които са извършени и строителни работи по топлинно 

изолиране на външни стени, подове и покрив (полагане на топлоизолация) и подмяна на 

прозорци и врати (монтаж на дограма), изпълнени в периода от 05.11.2016г. до 

05.12.2016г. за община Чепеларе (удостоверено и със заверено копие от удостоверение 

за добро изпълнение); 5. Ремонтни дейности в детски градини на територията на 

Община Съединение, Пловдивска област: 1. ДГ „8-ми март“- гр. Съединение , 2. ДГ 

„Светлина „- с. Царимир, 3. ДГ „Авлига“- с. Голям Чардак“, при които са извършени и 

строителни работи по топлинно изолиране на външни стени, подове и покрив (полагане 

на топлоизолация) и подмяна на прозорци и врати (монтаж на дограма), изпълнени в 

периода от 12.12.2016г. до 20.12.2016г. за община Съединение (удостоверено и със 

заверено копие от удостоверение за добро изпълнение); 

 Доказал е, че за изпълнението на поръчката разполага с екип, включващ:  

 Строителен екип, който се състои от: а) ръководен състав, който ще изпълнява 

строителството, включващ минимум трима специалисти, както следва: i) 

Технически ръководител на обекта, който отговаря на изискванията по чл.163а, 

ал.4, изр.1 от Закона за устройство на територията, а именно е строителен 

инженер, архитект или строителен техник; ii) Координатор по здравословни и 

http://register.ksb.bg/
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безопасни условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи, който притежава необходимия 

валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на 

позицията „координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“; 

iii) Специалист по контрола на качеството, който притежава удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност; б) изпълнителски състав, който ще 

изпълнява строителството, включващ минимум десет работници, както следва: i) 

трима работници топлоизолации; ii) трима работници монтаж дограма; iii) един 

ел. работник; iv) трима общи работници. 

 Проектантски екип, който ще изпълнява проектирането и авторския надзор по 

време на строителството, включващ минимум четирима специалисти, както 

следва: а) Проектант по част „Архитектурна“, който отговаря на следните 

минимални изисквания: - притежава диплома за завършено висше образование, 

специалност архитектура или еквивалентна; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/; б) Проектант по част 

„Конструктивна“, който отговаря на следните минимални изисквания: - 

притежава диплома за завършено висше образование, специалност строителство 

на сгради и съоръжения, промишлено и гражданско строителство или 

еквивалентна, квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/; в) Проектант по част 

„Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“, който отговаря на 

следните минимални изисквания: - притежава диплома за завършено висше 

образование, специалност отопление, вентилация и климатизация, топлотехника, 

промишлена топлотехника или еквивалентна, квалификация инженер; - в 

областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация 

притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/; г) 

Проектант по част „Електрическа“, който отговаря на следните минимални 

изисквания: - притежава диплома за завършено висше образование, специалност 

електротехника, електроснабдяване, електрообзавеждане, електроенергетика или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/; 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, включващо самосвал и скеле. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно 

Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел II 

„Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към участниците и указания 

за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и 

приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към 

обявата за възлагане на обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е налице никое от 

обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1 от ЗОП. 
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 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4 и  Декларация по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 

изготвена съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други основания за изключване, 

които са предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, и по чл.69 

от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество. 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо: Предложение за изпълнение на 

поръчката, изготвено съгласно Образец № 7, ведно с изискуемите приложения към него, 

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

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

съгласно Образец № 8, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Участникът е представил ценово предложение, съдържащо Ценово предложение, изготвено 

съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 254 852 лева /словом: двеста петдесет и четири хиляди 

осемстотин петдесет и два лева/ без ДДС, която сума е формирана на база на следните 

оферирани цени по видове дейности: 

№ Вид дейност Цена без ДДС 

 

1. 

Изготвяне на работен инвестиционен проект по всички 

части за изпълнение на строителни работи на 

строителния обект. 

 

5000 лева 

 

2. 
Изпълнение на строителни работи на строителния 

обект. 

 

248 352 лева 

 

3. 

Авторски надзор по всички части от проектантите, 

осъществяван по време на изпълнението на строителни 

работи на строителния обект. 

 

1500 лева 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка: 5.50 лева/час; 

 Допълнителни разходи за труд: 80 %; 

 Допълнителни разходи за механизация: 50 %; 

 Доставка-складови разходи: 8 %; 

 Печалба: 10 %. 

 Срокове за изпълнение: 

 Срок за изпълнение на услугите по инвестиционно проектиране: 5 /словом: пет/ 

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение на 

обществената поръчка. 

 Срок за изпълнение на строителството: 34 /словом: тридесет и четири/ календарни 

дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на 

строителството (протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на 

строителна линия и ниво съгласно приложения № № 2 и 2а от Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

 Подход и програма за изпълнение на поръчката – организация за изпълнение: 

 Етапи на работа: 



 

Стр. 124 от 152 

 

  

 Етап на иницииране - този етап се състои от процеси по подготовка и оторизация 

на договора и включват: 

o Предоставяне на документи и друга информация, изискуеми по ЗОП, ЗУТ 

и от Възложителя, необходими за обезпечаване правната валидност и 

възникването на правоотношения. 

o Определяне на упълномощени лица за комуникация с Възложителя и 

живущите в блока и указване на техните правомощия. 

o Сключване на договор и получаване на налична изходна документация. 

o Правен анализ на правата и задълженията, възникнали за Изпълнителя и 

дефиниране на критични моменти от изпълнението им. 

 Етап на планиране - този етап се състои от извършване на подробни прегледи и 

анализи относно управление на процесите и обхват на дейностите по изпълнение 

на поръчката и включват: 

o Съставяне на план за управление на проекта и дефиниране на работна 

структура.  

o Планиране на етапите.  

o Планиране конкретното изпълнение на задачите.  

o Планиране на ресурсите.  

o Планиране управлението на риска.  

o Планиране на качеството.  

o Планиране на комуникациите.  

o Планиране на организацията.  

o Планиране на доставките.  

o Планиране начина на отчитане. 

 Етап на изготвяне на работен проект, одобряване и съгласуване: 

o Лица основно ангаж/рани във фаза на проектиране и осъществяване на 

авторски надзор: 

 
o Изходни данни за проектиране: 

 Доклад от Обследване за енергийна ефективност. 

 Техническо обследване. Технически паспорт. 

 Архитектурно заснемане на сградата. 
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 Тръжна документация — техническа спецификация, указания и др. 

o Нормативна база. 

o Изясняване на целите и задачите на работния проект. Ситуационни и 

теренни условия, Съществуващо функционално и обемно – 

пространствено решение. Съществуващо архитектурно оформяне. 

o Изпълнение на дейностите по проектиране: 

 Дейности в първата седмица след подписване на договора, които 

да гарантират гладко протичане на процеса на изпълнение на 

обществената поръчка: 

 Изготвяне на подробен работен план за управление на 

проекта, вкл. всички дати и крайни срокове, определени от 

Възложителя, както и вътрешните срокове за извършване на 

паралелни или последователни дейности. 

 Разпределение на задачите и отговорностите между 

членовете на екипа. 

 Определяне на начините за комуникации и докладване на 

напредъка. 

 Изготвяне на план за комуникации, информиране и 

публичност. 

 Установяване на формални контакти с Възложителя и ВиК 

оператора. 

 Планиране и подготовка на встъпителната среща. 

Отговорник - Ръководителят на екипа. 

Резултати - Създадени вътрешни процедури и механизми за 

успешно изпълнение на проекта.  

 Встъпителна среща: 

 Цел: Основната цел е да се осигури възможност на 

Възложителя, Изпълнителя и другите заинтересовани 

страни да се запознаят и да обсъдят обхвата, обема, 

съдържанието и начина на работа. 

 Изпълнителят ще проведе Встъпителна среща с 

Възложителя след подписване на Договора. В случай че 

Възложителят сметне за удачно, в срещата ще участват и 

други представители. Разглеждане в самото начало на 

изпълнението, на първата работна среща, на следните 

въпроси: 

« Представяне на участниците във встъпителната 

среща; 

« Постигане на общо разбиране за целите, задачите и 

очакваните резултати на обществената поръчка; 

« Постигане на общо разбиране за ролите и 

отговорностите на всеки участник; 

« Постигане на общо разбиране за необходимата 

информация и за начините на нейното предоставяне 

и набавяне; обсъждане на данните, които са събрани 

и изпратени до момента; 

« Съгласуване на механизми за комуникации и 

взаимодействие между Изпълнителя и Възложителя 

и други заинтересовани институции 

 Отговорник: Ръководителят на екипа. 

 Резултати: Успешна встъпителна среща и план за работа. 

 Срещи: 

 Цел: Осъществяването на проекта ще изисква провеждане 
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на срещи, по време, на които ще се изготвят протоколи, и по 

този начин ще се осигури механизъм за отчитане и 

докладване на напредъка за осъществяване на проекта. 

 Описание: Постоянно връзка на проектантския екип с 

персонала на Възложителя, като по този начин ще се 

подобри комуникацията и ще намалее нуждата от формално 

изготвяне на доклади. Ще се изготвят протоколи, които ще 

се използват за получаване на необходимите одобрения и 

разрешения за свършената работа, както и при провеждане 

на дискусии по всякакви въпроси, които водят до забавяне 

на работата. 

 Отговорник: Ръководителят на екипа. 

 Резултати: Протоколи от срещите, представени на 

Възложителя - срок редовно. 

o Използвани методи и техники в процеса на проектиране: 

 Изграждане на коректни и колегиални взаимоотношения между 

ръководителя на проекта, главните проектанти и неключовите 

експерти. 

 Взаимен контрол с цел гарантиране на по високо качествено за 

изпълнението на задачата и ефективността на работа. 

 Вникване в същността на задачата свързана с проектния процес, 

изготвянето на анализите и тръжните документи. 

 Съгласуване по време на целия процес на изготвяне на задачата по 

всички детайли (дейности) на проекта между всички участници в 

реализирането на проекта. 

 Стил и начин на работа: Отговорните проектанти изготвят 

предварително: 

 Съдържание на проекта. 

 Списък на всички текстови материали, които трябва да 

оформят крайния продукт - възложения проект във всичките 

му части. 

 Списък на всички графични материали (чертежи, графици и 

др.), които съпътстват текстовите материали. 

 Задълбочено запознаване на всички неключови експерти 

със заданието (задачата) чрез обсъждане и коментари. 

 Предварителна работа на хартия (чернова). 

 Работа на компютър по програма, която се ползва за 

реализирането на проекта. 

 Конкретни действия на съгласуване по време на работа 

между всички неключови експерти по всички задачи и 

дейности на проекта. 

 Ефективно използване на готови елементи от други 

рроектни разработки. 

 По възможност типизиране на елементи и детайли от 

проекта с цел повишаване на ефективността. 

 Проверка за обема и съдържанието преди окончателно 

оформяне на проектни разработки преди предаването им на 

инвеститора (Възложителя). 

o Програма за изпълнение на дейностите, включваща последователността и 

продължителността на планираните дейности: 

 Дейностите по проекта са достатъчно ясно и изчерпателно описани 

в техническата спецификация и е направен по представените в нея 

задачи. 
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 Последователността и етапността на изпълнение на поръчката 

следва дейностите, формулирани в Техническите спецификации и 

общоприетия ред за проектиране. 

o Концепция за изпълнение на проектирането – етапи: 

 Подготвителен етап: 

 Мобилизация на екипа от правоспособни проектанти. 

 Предварителни проучвания. 

 Етап - Изработване на технически проект: 

 Изготвяне на инвестиционен проект. 

 Обхват и съдържание на проекта. 

 Етап - Предаване за съгласуване и одобрение на проекта: 

 Съгласуване на проекта с представителите на страните по 

договора. 

 Координиране и съгласуване на работния проект. 

 Представяне за одобрение пред експлоатационните 

дружества. 

 Получаване на разрешение за строеж 

 Етап - реализиране на проект. 

o Състав на проектантския екип: 

 Проектант част „Архитектура”: Работи в екип и разработва част 

„Архитектурна” на техническия проект в съответствие със 

заданието за проектиране, данните от доклада за обследване и 

действащите нормативни уредби. 

 Проектант част „Конструктивна”: Работи в екип и разработва част 

„Конструктивна” на техническия проект в съответствие със 

заданието за проектиране, данните от доклада за обследване и 

действащите нормативни уредби. 

 Проектант част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизиция”: Работи в екип и разработва част 

„Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация” на 

техническия проект в съответствие със заданието за проектиране, 

данните от доклада за обследване и действащите нормативни 

уредби. 

 Проектант част „Електрическа”: Работи в екип и разработва част 

„Електрическа” на техническия проект в съответствие със 

заданието за проектиране и действащите нормативни уредби. 

o Схема на взаимодействие в проектантския екип: 

 
o Обхват на работния проект: 

 Проект по част АРХИТЕКТУРНА ще съдържа: 
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 Обяснителна записка - ще бъдат описани предлаганите 

проектни решения, във връзка и в съответствие с изходните 

данни и ще съдържа информация за необходимите 

строителни продукти е технически изисквания към тях в 

съответствие е действащи норми и стандарти (материали, 

изделия, комплекти) за изпълнение на строителни и 

монтажни работи/. 

 Разпределения - типов етаж/етажи в случай на разлики в 

светлите отвори по фасадните дограми или типа 

остъклявания, покрив (покривни линии), всички 

интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на 

сградата, вкл. дограмата на самостоятелни обекти и общи 

части, предвидена за подмяна и да дава решение за 

интегриране на вече изпълнени по обекта енергийно 

спестяващи мерки (ЕСМ) и др. при необходимост. 

 Характерни вертикални разрези на сградата. 

 Фасади - графично и цветово решение за оформяне 

фасадите на обекта след изпълнение на предвидената 

фасадна топлоизолация. Цветовото решение ще бъде 

обозначено по системата RAL. Цветовото решение ще бъде 

съгласувано със Сдружението на собствениците в сградата 

и одобрено от Възложителя. Графичното представяне на 

фасадите ще указва ясно всички интервенции, които ще 

бъдат изпълнени по обвивката на сградата, вкл. дограмата 

но самостоятелни обекти и общи части, предвидена за 

подмяна и да дава решение за интегриране на вече 

изпълнени по обекта енергийно спестяващи мерки (ЕСМ). 

 Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, 

изясняващи изпълнението на отделни строителни и 

монтажни работи, в т.ч. топлоизолационна система по 

елементи на сградата, стълбищна клетка и входно 

пространство, остъкляване/затваряне на балкони, външна 

дограма (прозорци и врати) и др., свързани със спецификата 

на конкретния обект на обновяване, разположение на 

климатизаторите (съобразено и с начина на отвеждане на 

конденза), сателитните антени, решетки, сенници, 

предпазни парапети и привеждането им към нормативите - 

минимум М 1:20. 

 Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в 

спецификация на дограмата:  

« Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или 

витрина с посочени растерни и габаритни размери, 

всички отваряеми части с посоките им на отваряне и 

ясно разграничени остъклени и плътни части. 

« Общият необходим брой на всеки отделен вид 

прозорец, врата или витрина за обекта; Единичната 

площ и общата площ по габаритни размери на всеки 

отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта. 

« Разположението на новопроектираната дограма по 

фасадите на обекта — ще бъде представена в 

графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен 

вид прозорец, врата или витрина за обекта. 

« Растерът и отваряемостта на дограмата - ще бъдат 
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бъдат съобразени със спецификата, 

експлоатационния режим и хигиенните изисквания 

на помещенията, които обслужват. □ Следва да се 

предвидят мерки за достъпа на лица с увреждания. 

« За постигане на съгласуваност и съответствие на 

инженерните дейности по обследването на сградата с 

процеса на проектиране, при изработване на проекта 

и спецификацията на новата дограма на сградата, 

която ще се монтира на база на работния 

инвестиционен проект, следва да се използват 

означенията на отделните типове и типоразмери на 

дограмата, посочени в обследването за енергийна 

ефективност и техническото заснемане. Същото 

изискване важи и за означенията на самостоятелните 

обекти и типовете стени в чертежите. 1 

 Част КОНСТРУКТИВНА /КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ: 

 Ще включва всички дейности по възстановяване / усилване 

в зависимост от промените настъпили по време на 

експлоатация на сградата, включени в техническото 

обследване, като задължителни мерки: 

« Обяснителна записка - съдържа подробна 

информация относно предвидените в работния 

проект строителни и ремонтни работи и тяхното 

влияние върху конструкцията на сградата във връзка 

със задължителните мерки посочени в техническия 

паспорт на сградата. Към записката се прилага 

спецификация на предвидените за влагане 

строителни продукти (материали, изделия) по част 

конструктивна (ако е приложимо) с технически 

изисквания към тях в съответствие с действащи 

норми и стандарти. 

« Детайли, които се отнасят към 

конструктивните/носещи елементи на сградата - 

остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и 

др., които са приложими; Детайлите се изработват с 

подробност и конкретност, които следва да осигурят 

изпълнението на строителните и монтажни работи. 

 Част ЕЛЕКТРО: 

 Ще включва енергоспестяващо осветление в общите части, 

система за автоматично централизирано управление на 

осветлението в общите части на сградата, ако се предвижда 

в обследването за енергийна ефективност: 

« Обяснителна записка - описание на възприетите 

технически решения и спецификация на 

предвидените за влагане строителни продукти 

(материали, изделия) по част електро с технически 

изисквания към тях в съответствие с действащи 

норми и стандарти. 

« Графична част, вкл. детайли за изпълнение ако е 

необходимо. 

 Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: 

 Съдържание съгласно чл.27, ал.1, т.2 на Наредба № 7 от 

2004 г. за енергийна ефективност на сгради, в това число и: 
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« Обяснителна записка, която съдържа: Технически 

изчисления; Графична част - технически чертежи на 

архитектурно-строителни детайли и елементи с 

описание към всеки детайл на геометричните, 

топлофизичните и оптичните характеристики на 

продуктите; Приложения - технически спецификации 

и характеристики на вложените в строежа 

строителни и енергоефективни продукти. 

ЕСМ № 1 - Топлоизолиране на фасадните стени на 

сградата: Предлага се по отношение на топлинната 

изолация да се уеднаквят всички фасадни стени 

прилежащи към жилищните етажи и неотопляемото 

таванно пространство. Топлинната изолация ще бъде 

тип EPS с дебелина 10 см и коефициент на 

топлопроводност 0,033 W/mK. Общата площ на 

фасадните стени подлежащи на топлоизолиране 

възлиза на около 700 кв.м. 

ЕСМ № 2 - Смяна на дограма: Предлага се смяна на 

част от дограмата /несменената досега/ с обща площ 

170 кв. м със стъклопакети на пластмасова рамка, с 

коефициент на топлопреминаване 1,4 W/m2K. С тази 

мярка се постига намаляване на сумарния 

коефициент на топлопреминаване през прозорци и 

врати от 3,14 W/rrrK на 1,55 W/rrrK и намаляване на 

инфилтрацията от 0,75 на 0,50. 

ЕСМ № 3 - Топлоизолиране на покрива: Предлага се 

топлоизолиране на покрив с обща площ 17,2 кв. м/ 

чрез поставяне на пласт от XPSa с дебелина 10 см с 

Х=0,03 W/mK и пожароустойчив гипсокартон за 

окачен таван, монтаж на топлоизолационна система 

тип XPS, δ=10 см, с коеф. на топлопроводност λ≤0,03 

W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, хидроизолационно 

фолио и крепежни елементи) тип 1 и 2 -357,5 м2; 

замазка с дебелина 3 см. с Х=0.93 W/mK и 

хидроизолация с обща дебелина 1 см с Х= 0,17 

W/mK. С тази мярка се постига намаляване на общия 

коефициент на топлопреминаване през покрива от 

0,9W/m2K на 0,43 W/m2K; Доставка и полагане на 

хидроизолационна битумна мембрана, стъклотъкан 

(SBS -ST - 25°/ + 100°С) и битумен грунд на 

органична основа 357,5м2. 

ЕСМ № 4 - Топлоизолиране на пода на сградата: 

Предлага се топлоизолиране на пода, като: - частта 

граничеща с външния въздух с обща площ 110,5 

кв.м. се изолира с топлинната изолация с дебелина 8 

см. и коефициент на топлопроводност 0,03 W/mK; - 

частта над неотопляем сутерен - 303 м2 ще се 

изолира с изолационна система тип XPS с дебелина 5 

см., с коеф.на топлопроводност 0,03 W/mK. 

ЕСМ № 5 - Осветление в общи части: Предвижда се 

подмяна на осветителни тела с датчик за движение 

на 360 градуса и сензор за светлина, както и подмяна 

на захранващите кабели. 
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 Част ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЧАСТ 

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ на инвестиционния проект 

съгласно чл.27, ал.2 на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна 

ефективност на сгради и чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ:  

 Докладът да съдържа:  

« Технически изчисления; 

« Становище - оценка за съответствие на проекта с 

методиката за изчисляване на показателите за разход 

на енергия и на енергийните характеристики на 

сгради (Приложение № 3 към чл.5 от Наредба № 7 от 

2004 г. за енергийна ефективност на сгради). 

 Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ: 

 С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-

1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и 

норми за осигуряване на безопасност при пожар и 

съобразно категорията на сградата. 

 Част ПБЗ: 

 Изготвяне на план за безопасност и здраве съгласно 

Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителни и монтажни работи. 

 Част ПУСО (Част „План за управление на строителни отпадъци“): 

 В обхват и съдържание съгласно изискванията на Закона за 

управление на отпадъците и Наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали. 

 Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ: 

 Подробна Количествена сметка - по отделните части. 

 Подробна Количествена сметка - обобщена, за целия обект. 

 Подробна Количествено-стойностна сметка за видовете 

строителни и монтажни работи - обобщена, за целия обект. 

o Изготвеният проект по всички части ще бъде съгласуван с 

експлоатационните дружества, като ще бъде разработен в необходимия 

обем и съдържание, така че да отговаря на изискванията на Закона за 

устройство на територията за съгласуване и одобряване на 

инвестиционния проект. 

 Етап на стартиране на същинското строителство: 

o Основните дейности за изпълнение на поръчката ще започнат след 

подписване на договора за строителство и ще включват три етапа, които 

съответстват на трите основни етапа на всяко строителство: 

 Подготовка за строителството: Включва: запознаване с актуалното 

състояние и дейности по организацията на строителната площадка, 

както и дейностите по организацията на човешките , материалните 

ресурси и механизация. Дейностите от този етап ще се изпълнят в 

периода от сключване на договора до подписване на протокол № 2 

за откриване на строителната площадка и имат за цел да осигурят 

нормален старт на строително-монтажните работи. Мобилизацията 

обхваща следните видове дейности: 

 Обособяване на терен в близост до обекта, на който да бъде 

разположено временното селище (фургони), местата за 

складиране на строителни материали, контейнери за твърди 

битови отпадъци и др.. 

 Оборудване на временното селище. 
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 Подробен оглед на строителната площадка. 

 Почистване на строителната площадка от евентуални 

съществуващи отпадъци, които ще възпрепятстват 

изпълнението на строително-монтажните работи, като се 

взема предвид съществуващото положение на терена на 

площадката към момента на осъществяване на етапа на 

подготовка. 

 Оформяне на открити складови площи за едрогабаритни 

материали. 

 Уточняване на временното Ел. и ВиК захранване /за обекта 

ще бъде осигурен и електроагрегат/, - избиране на 

подходящи места за разполагане на съоръженията за 

временното захранване с ел,енергия и вода. 

 Сключване на договори с доставчиците на материали; 

набелязване на мерки за недопускане на просрочване на 

графика за доставки, включително чрез набелязване на 

алтернативни доставчици. 

 Оформяне на заповеди за назначение на ръководния 

персонал. 

 Окомплектоване на необходимия брой и по специалности 

работници и оборудването им с лични предпазни средства 

— разясняване на отговорностите; мерките за безопасност 

на труда; оборудване всеки работник с лични предпазни 

средства, които са в съответствие с дейността, която той ще 

изпълняващ. 

 Проучване на издадените строителни разрешения и всички 

съпътстващи ги документи - разрешения за заемане на 

тротоар или улица или части от тях;разрешение за 

преминаване на строителна техника през централни 

улицщразрешения за ограждане; разрешения за извозване и 

депониране на строителни отпадъци. 

 Проучване на местата, определени от Възложителя за 

депониране на строителни отпадъци - местоположение и 

достъпност; разстояния от строителната площадка до тях. 

 Изготвяне и представяне на работен план за организация на 

строителството - запознаване на Възложителя и Стр.надзор 

с работния план и съгласуването му. 

 Подготовка на Информационните листове за 

безопасност,преглед на инструкциите за безопасна работа, 

подготовка и поставяне на подходящо място в приобектовия 

фургон на списък с телефони на участниците в строителния 

процес,както и на спешните телефони за помощ и сигнали 

за страната и общината. 

 Срещи с живущите в жилищен блока, които пряко ще 

понесат неудобства по време на строителството; изясняване 

на инвестиционното намерение и обхвата на строителната 

площадка, времетраенето на строителните работи и 

възникващите от това ограничения, набелязаните мерки за 

опазване на улиците и околното пространство, набелязаните 

мерки за опазване на техните и на работещите на обекта 

живот и здраве, както и мерки за аварийна и 

противопожарна безопасност, начините за комуникация с 

останалите участници в строителния процес. 
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 Срещи с представители на Възложителя, ВиК, EVN и БТК 

за съгласуване на дейностите по изпълнение на 

строителните работи и избягване на евентуални конфликтни 

точки. 

 Подготовка на информационната табела съгл. ЗУТ, 

съдържаща данни за Възложителя, Строителя и ръководния 

технически персонал, лицето, упражняващо Строителен 

надзор, категорията на строежа, дата на началото и края на 

строителството. При необходимост информационната 

табела се актуализира. 

 Видове дейности и мероприятия за осъществяване на 

строителните работи, отговорни лица и срокове. 

 Организация за мобилизиране на бригадата, която ще 

работи на обекта: 

« Запознаване на техническите ръководители и 

работници с обекта и провеждане на инструктаж по 

безопастни условия на труд, съобразени с технология 

и организация на работа, провеждане на инструктажи 

по ЗБУТ и наредбата. 

« Актуализират се инструкциите по безопасност и 

здраве съобразно конкретните условия на 

строителната площадка по видове СМР. 

« Всички работници, които ще участват в СМР по 

обекта, трябва да имат проведен инструктаж за 

нормите и правилата по безопасност и здраве и 

трябва да представят на началник бригада 

удостоверение (служебна бележка) от оторизирания 

служител за инструктажа. 

« Определят се отговорни лица за прилагане на мерки 

за оказване на първа помощ, за борба с бедствията, 

авариите и пожарите и за евакуация; броят на тези 

лица, тяхното обучение и предоставеното им 

оборудване са адекватни на специфичните опасности 

и/или големина на строежа. 

« Техническият ръководител, който е обучен и 

сертифициран за Длъжностно лице на обекта по 

безопасност и здраве, изпълнява, ръководи и 

контролира спазването на изискванията за ЗБУТ и 

пряко участва при изработването на инструкциите за 

безопасност и здраве. 

 Изпълнение на СМР — този етап е с начало деня на подписване на 

протокол образец 2 за откриване на строителната площадка и ще 

продължи е продължителност на предложения срок, като се спазва 

времевият линеен график до подписване протокол образец 15: 

 Механизация:  

« За извършване на предвидените СМР на обекта и на 

отделните етапи от строителството е необходима и 

ще работи следната механизация: самосвал "Скания" 

и скеле/ 

« Друга малка механизация и инструменти - лопати, 

дървени летви, тръби, мастар, нивелир, канап, тежък 

гумен чук, мистрия, вибрационна плоча с 

пластмасово покритие, уред за рязане с водно 
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охлаждане (по възможност с диамантен диск), метла, 

клещи за бордюри и др. 

 Работна ръка: 

« Предвижда се 7-дневна работна седмица с 

продължителност 10 часа за обекта. На работниците 

се осигурява 8-часова работна смяна при петдневна 

работна седмици по график за работа и почивка 

съгласно Кодекса на труда. 

« Ръководен екип: 

- Технически ръководител на обект: 

- осъществява непосредственото 

оперативно- стопанско, техническо и 

административно ръководство на 

строителния обект; 

- упражнява контрол на строителната 

площадка; 

- подробно проучва ПСД и работните 

чертежи; 

- разглежда и предава работните проекти 

на изпълнителите; 

- организира воденето и съхраняването 

на цялата техническа документация; 

- контролира и координира работата на 

подизпълнителите и поддържа връзка с 

инвеститора; 

- осигурява работата с производствените 

машини и съоръжения да се извършва 

само от квалифицирани и 

правоспособни лица; 

- осигурява необходимите предпазни 

средства и инструктаж на обекта във 

връзка с охраната на труда и 

противопожарната защита; не допуска 

извършване на робота при опасни и 

вредни за здравето условия; 

- контролира качеството на 

строителството и материалите, 

доставяни на обекта, както и 

съхранението на строителните 

материали; 

- приема от бригадирите извършената 

работа по количество и качество, 

отчита изпълнението на 

строителството и го предава на 

инвеститора; 

- изпълнява и други задължения, 

възложени от ръководителя на 

предприятието, свързани с работата 

му. 

- Длъжностно лице по безопасност и здраве: 

- координира работата на проектантите 

за осигуряване изискванията на 

нормативните актове за здравословни и 
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безопасни условия на труд във всички 

части на проекта, за да бъдат 

разпределени етапите и видовете 

строително-монтажни работи, които 

ще се извършват едновременно или 

последователно, и да бъде оценена 

тяхната продължителност; 

- разработва план по безопастност и 

здраве, когато такъв не е възложен на 

проектанта; 

- подготвя, актуализира и предава на 

възложителя информация за 

характеристиката на строежа и данни 

за проява на рискови фактори, влияещи 

върху безопастностга и здравето на 

работещия, която се изпълнява при 

изпълнението на следващите видове 

работи; 

- координира изпълнението на 

изискванията, определени с плана за 

безопасност и здраве при работа и с 

другите нормативни документи в тази 

област, от строителите и лицата, 

самостоятелно упражняващи трудовата 

дейност; 

- актуализира плана за безопасност и 

здраве при работа и предаваната на 

възложителя информация в зависимост 

от настъпилите изменения в хода на 

строителството; 

- координира контрола по правилното 

извършване на строителните и 

монтажните работи; 

- предприема необходимите мерки за 

допускане на строителната площадка 

само на лицата, свързани с 

осъществяването на строителството. 

- Специалист Контрол върху качеството: 

- ръководи, организира, осъществява 

предварителен, текущ и последващ 

вътрешен контрол, контрол по 

спазване на управление на документи и 

записи, производствен контрол, 

управление на несъответстващ 

продукт, преглед на запитвания, 

оферти и договори; 

- съхранява оригинали на документи - 

оперативните документи, които се 

дават като приложение към 

процедурите по производство, доклади 

и отчети по вътрешни одити, 

проведени проучвания, анализи; 

- контролира за правилното съставяне и 
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състояние на записите; 

- съставя документи по договаряне с 

клиенти; документи по избор на 

доставчици, договаряне и извършване 

на закупуването; документи предавани 

на клиенти; документи по вътрешни 

одити; документ и по обучение на 

песонала; 

- следи за поява на рекламации в 

производството, както и за 

предприетите спрямо тях коригиращи 

и превантивни действия; 

- преглежда оферти от доставчици и 

подготвя документи за закупуване на 

технически средства и средства за 

измерване, чието решение за 

закупуване се взема от управителя на 

фирмата. 

- Инженер Геодезист:  

- Ангажиран е с цялостната организация 

на дейностите по кадастър и регулация, 

касаещи проектиране, строителство, 

процедури по ЗУТ и ЗКИР, ЗОбС и др, 

регионално планиране и други 

дейности, свързани с кадастъра и 

регулацията: Координира и извършва 

дейността по изготвянето на 

кадастрални, регулационни и 

застроителни планове на района. 

Участва в процедурите по нанасяне и 

коригиране на имоти в одобрените 

кадастрални и регулационни планове 

по пар. 4 от ПЗР на ЗКИР. Разглежда 

проекти за трасиране и вертикално 

планиране. Участва при извършване на 

подготовката за изменение на ПУП, 

включително мотивира предписания за 

тях. Координира процедурите по 

обявяването на подробните 

устройствени планове и техните 

изменения. Участва в заседанията на 

районния експертен съвет по 

устройство на територията. По 

решение на ръководството участва в 

работата на комисии в района. 

Подготвя доклад и заповед във връзка 

с попълването по чл.11 от ППЗСПЗЗ и 

удостоверение по чл. 13 от ППЗСПЗЗ. 

Съхранява и поддържа кадастралните и 

специализираните архиви и предоставя 

данни от тях. Поддържа наличните 

кадастрални планове по реда на § 4, ал. 

1, т. 2 от Преходни и заключителни 
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разпоредби на Закона за кадастъра и 

имотния регистър. Издава скици за 

поземлени имоти извън обхвата на 

влезли в сила ПУП и КККР. Издава 

удостоверения по чл. 52 от Закона за 

кадастъра и имотния регистър. 

Съгласува проекти с данни от 

кадастрален план, подземни проводи и 

съоръжения и нивелетни проекти. 

Регистрира и съгласува трасировъчни 

планове на сгради преди одобряването 

им. Проучва и дава становища по 

молби и жалби във връзка с 

кадастрални планове и геодезически 

дейности по прилагането на 

подробните устройствени планове. 

Осигурява и предоставя данни от 

Агенция по геодезия, картография и 

кадастър. 

« Изпълнителският екип от квалифицирани работници: 

- Работници топлоизолация; 

- Работници монтаж на дограма; 

- Ел. работник; 

- Общи работници. 

 Ресурсна таблица - работна ръка и механизация за 

изпълнение на поръчката: 
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МЕХАНИЗАЦИЯ 

1.  Самосвал "Скания" Автосамосвал с 

товаропод. 30 т – 1 бр. 

2. Скеле Работно скеле. 

 Материални ресурси: 

« Всички материали, които ще се влагат в обекта, ще 

бъдат съпроводени с декларация на производителя в 

съответствие с Наредбата за съществените 

изисквания към строежите и оценяване на 

съответствието на строителните продукти. 

« Внедрена е система за планиране на материалите, 

което води до следните резултати: 

- Поддържане на по-малки складови 

наличности; 

- По-добро и равномерно изпълнение на 

графика на работа по производствените 

поръчки; 

- По-голяма ефективност с по-малки оборотни 

средства; 

- По-добро управление на персонала и неговата 

заетост, спрямо производствените поръчки; 

- Своевременна доставка на нужните материали 

в процеса на строителството; 

- Изпълнение на строителният процес без 

забавяне от предварителните разчети, описани 

в линейния график и предвидените срокове; 

- Предварителен контрол на качеството на 

влаганите материали, които ще бъдат 

придружени от сертификат за качество; 

- Ликвидиране на рисковете от презапасяване 

или недостиг на даден материален ресурс. 

« Транспортиране и съхранение на материалните 

ресурси: Всички доставки на суровини и материали 

предназначени за влагане в строителството ще са 

снабдени с надлежна документация за произход и 

качество. 

« Складиране и охрана на оборудване и материали: За 

времето на изпълнение на проекта е предвидено 

изграждане на временен склад за доставените 

материали на територията на строителната площадка, 

фургони за изпълнителския персонал и контейнери 

за отпадъци. 

 Материали: описание на предвидените за влагане материали 

и съответствието им със съответни стандарти. 

 Изпълнение на основни видове работи: 

« Топлоизолация:  

- Изисквания за изпълнение: 

- При топлоизолации с твърди изделия, 

размерът на фугите, ако не е 

определено друго в Проекта, не бива да 

са по-големи от 5mm; 

- При полагане на топлоизолацията на 

няколко пласта, фугите не бива да 
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съвпадат; 

- Допускат се следните отклонения от 

Проекта по време на полагането: 

Дебелина на основния изолационен 

пласт - ±10mm; 

- Вдлъбнатините по повърхността, върху 

която ще се полага топлоизолацията не 

бива да са по-големи от 5мм. 

Вдлъбнатините по бетонната 

повърхност за изолационни материали 

без водозащитна мембрана не бива да 

са по-големи от 10mm; 

- Не се допуска наличие на пукнатини, 

процепи и отвори в 

топлоизолационната конструкция; 

- При метална обшивка се закрепва със 

самонарязващи се винтове на 

разстояние 300 мм, ако не е определено 

друго; 

- Изпълнителят трябва да използва 

топлоизолационни материали, според 

изчисленията по Проекта; 

- Топлоизолационните материали трябва 

да са самозагасващи, клас А.  

- Изпълнението и надзора на 

топлоизолационните работи трябва да 

са съгласно БДС, Правилниците и 

нормите на Р България, както и 

инструкциите на производителя. 

- Изисквания за качество: По време на 

изпълнението на топлоизолационните работи, 

Изпълнителят ще изготви следните документи 

за доказване на качеството и изпълнението: 

- протоколи за основата където ще се 

полагат; 

- протокол за работите скрити от бетон 

или довършителни работи; 

- протокол за лабораторни изпитвания; 

- протокол за предварително положени 

пластове. 

- Подготовка на основата: Основата трябва да е 

здрава и чиста , с добра механична якост. 

- Подвеждане на фасадата: За правилното 

подвеждане на фасадата спомага цокълния 

профил, ползването и правилното монтиране 

на който е предпоставка за последващо 

качествено изпълнение на 

топлоизолационната система. 

- Технология на лепене: Нанасянето на 

лепилото върху изолационния материал става 

чрез т.нар. рамково - точков метод, 

единствено при каменната вата се налага да 

бъде направена предшпакловка, за да се 
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гарантира добрия захват на лепилото към 

ватата с цел избягване на термомостовете не 

се допуска лепило по кантовете на 

топлоизолационните плоскости. Лепенето на 

плоскостите се извършва на принципа на 

тухления зид. Около прозореца 

изолационният материал се изрязва от цяла 

плоскост под ъгъл 90%. 

- Допълнително механично укрепване: 

Механичното укрепване около отворите на 

сградата е необходимо с цел допълнително 

подсигуряване най-слабите места по фасадата. 

В този случай тези участъци се подсигуряват 

чрез полагането на предварително изрязани 

парчета от стъклотекстилната 

мрежа,положени диагонално по ръба на 

прозореца или вратата. Дюбелите се поставят 

не по-рано от 48 часа след залепване на 

топлоизолационните плоскости. Видът на 

дюбела и дължината му е съобразен с 

естеството на топлоизолационния материал, 

като броят им е минимум 6 на квадратен 

метър. Всички видове подсигуряващи 

профили като водооткапващият, ъгловият и 

други такива се полагат преди основния 

армиращ слой от стъклотекстилна мрежа, 

която в последствие ги застъпва минимум 

10см. 

- Армиране и шпакловане: Полагането на 

стъклотекстилната мрежа става чрез нанасяне 

на шпакловъчната смес, след което се вгражда 

в нея, като отделните ивици от армиращата 

мрежа трябва да се застъпват не по-малко от 

10 см. След изсъхването на първия слой може 

да се нанесе втори изравняващ такъв. 

- Грундиране и полагане на мазилка: Грундът 

се полага след пълното изсъхване на основата, 

като неговата роля е да уеднакви 

попивателната способност и да осигури по-

стабилна връзка на основата с декоративната 

мазилка. Фасадните мазилки се нанасят след 

цялостното изсъхване на грунда. Те 

осигуряват механична защита на 

топлоизолацията, предотвратяват 

проникването на вода и придават естетичен 

външен вид на фасадата: 

- Схема на редене на изолационни 

плоскости; 

- Схема на редене на топлоизолационни 

плочи по ъглите на фасадите; 

- Схема за дюбелиране; 

- Диагонално усилване на ъглите по 

светлите отвори; 
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- Полагане на ъглов профил и 

презастъпване с основния армиращ 

слой. 

« Мазачески работи: 

- Последователност на технологичните 

операции: 

- Почистване и подготовка на 

повърхностите; 

- Проверка на геометричните размери, 

вертикалност и хоризонталност; 

- Полагане на водещи профили или 

ленти; 

- Нанасяне на шприц; 

- Нанасяне на основния пласт (хаста); 

- Изравняване на основния пласт 

(хастар); 

- Нанасяне на втори слой от основния 

пласт (ако е нужно); 

- Заглаждане на втория слой; 

- Обработка на ъглите по стени и тавани; 

- Нанасяне на покриващия пласт 

(фината); 

- Заглаждане (изпердашване) на 

покриващия пласт; 

- Оформяне около ръбове, отвори и 

други детайли. 

- Изпълнението на мазилки при зимни условия 

се разрешава само, ако са взети допълнителни 

мерки, предписани в проекта и в РПОИС. 

- Приемане на мазилки - при приемането на 

мазилките се проверява следното: 

- Мазилката, както и всеки от 

пластовете, да бъде здраво захваната за 

основата или по долния пласт 

(проверява се чрез изчукване на 

повърхностите); 

- Повърхностите да бъдат равномерни, 

гладки, с добре оформени ръбове и 

ъгли, без петна от разтворими соли или 

други замърсявания и без следи от 

обработващи инструменти; 

- Мазилката не трябва да има пукнатини, 

шупли, каверни, подутини и други 

видими дефекти. 

- При приемане на мазилките изпълнителят 

представя пълна документация (протоколи, 

актове за скрити работи, удостоверения и др.) 

за доказване на качествата на материалите, 

марката на разтворите и за специалните 

изисквания, поставени в проекта. 

« Бояджийски работи: 

- Материалите и полуфабрикатите за 

бояджийските работи и тяхното съхраняване 
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трябва да отговарят на действащите стандарти 

и отраслови норми. 

- При съмнение в качеството (неясно 

означение, липса на свидетелство, по- дълго 

съхраняване и др.) материалите се подлагат на 

контролни лабораторни изпитвания в 

лицензирани лаборатории. 

- При изпълнение в зимни условия да се 

спазват специфичните изисквания на 

ПИПСМР. 

- Преди започване на бояджийските работи да 

са завършени всички ВиК и електро 

инсталации с изключение на крановете, 

ключовете и контактите. 

- Всички монтирани врати и прозорци да бъдат 

облепени с цел тяхното запазване. 

- Всички дървени елементи да бъдат 

грундирани в работилниците, а на обекта да 

се боядисат двукратно. 

- Повърхностите, които ще бъдат боядисани, да 

са чисти от прах и други замърсявания и да не 

са проверени. 

- Преди боядисване с латекс стените и таваните 

да се грундират с дълбоко проникващ грунд. 

- Дървените повърхности да се китосат и 

шлайфат преди грундиране. 

- Металните елементи да се почистят от ръжда, 

прах, масло и други замърсители преди да се 

грундират. 

- Да не се боядисва при температура под 5°С. 

- Към боядисване след грундиране или 

боядисване на следващият пласт да се 

пристъпи след изсъхване на предходния. 

- Латексът да бъде безвреден и в три светли 

цвята. 

- Качеството и типа на всички материали за 

бояджийски работи, които се влагат в 

строежа, трябва да са с оценено съответствие 

съгласно Наредбата за съществените 

изисквания към строежите и оценяване на 

съответствието на строителните продукти и да 

са придружени с „Декларация за 

съответствие". 

- Фасадното боядисване не се позволява в 

следните атмосферни условия: 

- в сухо и топло време и температура по-

висока от 30 градуса; 

- в дъждовно време и при влажни стени, 

основата за боядисване да се одобри от 

Възложителя; 

- при силен вятър над 50км/ч; 

- в случаи на водноразтворими бои, 

когато температурата е под 5°С и в 
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случаи, че съдържа органични 

разтворители - под 0°С; 

- не се допуска боядисване на външни 

метални повърхности при наличие на 

кондензат или относителната влажност 

на въздуха е над 80%; 

- бояджийски работи с варови разтвори 

могат да се извършват на открито само 

ако температурите не са под +5°С. 

- Боядисаните повърхности не трябва да имат 

повече от 3mm нарушаване на 

ограничителната линия или 3mm зацапване и 

протичане на различен цвят. 

« Доставка и монтаж на дограма: 

- Демонтирането на старата дограма и 

монтажът на новата ще върви едновременно. 

- Монтажът на дограмата ще се осъществява, 

след прецизно нивелиране, чрез дюбели и 

планки в отворите на старата демонтирана 

дървена дограма. След монтиране на крилата 

на прозорците към касата, същата се укрепва с 

монтажна пяна. Крилата задължително трябва 

да са монтирани за да не се получи 

деформиране на касовата рамка под силата на 

разбухващата пяна. Монтажът и уплътняване 

на подпрозоречните первази (вътрешни и 

външни) се осъществява с монтажен силикон 

и винтове за метал. От вътрешната страна, 

прозоречните отвори се оформят чрез 

обръщане с гипсова мазилка и оформяне на 

ръбовете с метален профил. 

- PVC дограмата за врати и прозорци ще бъде 

по стандарт и произведена по представителна 

мостра, одобрена от Ръководителя на проекта. 

Дограмите са със сертификат от 

производителя. Ъглите на прозорците и 

рамките трябва да бъдат захванати, свързани 

и стегнати посредством фирмени сглобки. 

Болтовете и вътрешните компоненти трябва 

да бъдат или от неръждаема стомана или друг 

материал, устойчив на корозия. 

Устойчивостта на атмосферни условия ще 

бъде постигната посредством използването на 

двоен дурометър с ЕГДМ изолация с 

несвиваем шнур. Системата трябва да има 

локален дренаж, като всеки стъклопакет се 

самоизсушава. Наличие на дългогодишен 

договор с фирма за производство на PVC и 

алуминиева дограма и обучени специалисти 

по монтажа. Това съществено ще съкрати 

сроковете по доставката и увеличи качеството 

при монтажа на дограмата. 

« Топлоизолиране на покрив: 
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- Основата, върху която се полага 

хидроизолацията има важно значение за 

нейните експлоатационни качества. На първо 

място трябва да се осигури здравина на 

основата,която да не позволява при 

натоварвания на хидроизолацията тя да бъде 

силно деформиранаили скъсана.В случая, 

когато основата е от цименто-пясъчен 

разтвор, той трябва да има якост не по-малка 

от 20 МРа. Дебелината на армираната замазка 

е 4-6 см, като се армира със заварени мрежи ф 

4-6мм и клетка 20/20 см. Когато слоят от 

цименто- пясъчната замазка няма 

необходимата якост или е нарушена адхезията 

му с бетона под него, той трябва да се 

отстрани и да се изпълни нов. Трябва да се 

отстранят остри ръбове по повърхността на 

замазката, а така също и големи вдлъбнатини 

.Преди полагането на хидроизолацията, 

основата на покрива трябва да бъде добре 

почистена от прах и други замърсявания. Ако 

по повърхността на основата има 

замърсявания от машинни масла или други 

подобни органични продукти, тези зони 

трябва предварително да се почистят с 

органични разтворители (бензин). 

« Осветителни тела: 

- Работата по електрическата инсталация 

трябва да бъде осъществена в съответствие с 

изискванията на БДС и останалите действащи 

нормативни документи на Република 

България, касаещи електрическите 

инсталации, а поточно: 

- Правила за инсталиране на 

електрически съоръжения; 

- Правилник за приемане на 

електромонтажни работи; 

- Правила за техническо управление на 

елетросъоръжения и мрежи; 

- Правила за безопасност при работа с 

електрически уреди и съоръжения; 

- Правила за безопасност при работа и 

управление на електрически 

съоръжения и мрежи; 

- Изисквания за противопожарна 

безопасност при строителна и 

монтажна дейност; 

- Нормативи за пускане на електрически 

инсталации. 

- Материали и изработка: 

- Всички инсталации и съоръжения, 

доставени в съгласие с клаузите на 

договора, трябва да осигуряват 
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максимална защита срещу 

електрически удар. Това изискване 

трябва да стои като първо и най-важно 

съображение при вземането на 

решение от Изпълнителя относно 

избора на материали и работни методи, 

както и при окомплектоването с 

детайли; 

- Стриктно ще бъдат спазвани всички 

мерки за безопасност, уточнени в 

прилаганите стандарти и разпоредби; 

- Изпълнителят ще достави всички 

необходими фиксиращи елементи и 

материали за инсталацията, части и 

инструменти за завършване на 

инсталацията в съответствие с 

настоящата спецификация и 

проектната документация. Всички 

материали и аксесоаритрябва да бъдат 

фабрично направени и избрани от 

фабричния стандартен асортимент на 

продуктите. 

- Контрол на качеството: 

- Преди приемането на съответната 

инсталация Изпълнителят трябва да 

проведе изпитания и тестове (след 

завършване на инсталацията) на 

всички инсталации с цел установяване 

на техния капацитет, консумирана 

мощност, обща ефективност и 

функционалност, съответстващи със 

спецификациите и изискванията на 

договора. За приемане на извършените 

електромонтажни работи 

Изпълнителят е длъжен да представи 

документация съгласно гл. 12 от 

Правилника за приемане на 

Електромонтажни работи / БСА 12 

/1984 /. 

« Довършителни работи: 

- При изпълнението на довършителните работи 

се прави 100% визуален контрол от 

технически ръководител. 

- При всички видове довършителни работи се 

спазва стриктно работният проект при всяка 

отделна част, както и съответните норми за 

изпълнение. 

- При доставка и монтиране на оборудване се 

спазва техническата спецификация и 

монтажният план. Изпълнението 

задължително се приема от проектант. 

 Въвеждане на строежа в експлоатация —включва дейностите от 

деня на завършване на всички включени в обхвата на договора 
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строителни работи /подписване протокол образец 15/ до деня на 

издаването за разрешение за ползване: 

 След завършване на всички включени в обхвата на договора 

строително монтажни работи, Изпълнителят изпраща 

писмено искане до Възложителя за съставяне на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (обр.15), съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. Изпълнителят предава изработеното с 

подписването и на Акт/Протокол за изпълнени и приети 

СМР между него и Възложителя за всички видове СМР. За 

окончателно предаване на обекта се счита денят на 

издаването на разрешение за ползване.Той ангажира 

гаранционната отговорност на Изпълнителя за периода на 

гаранционния срок. 

 След приключване на строително-монтажните работи, в 

продължение на 1 ден своевременно ще демонтира 

временната си строителна база и съоръжения, ще разчисти и 

възстанови терените, използвани за изграждането й, ще 

отстрани своята техника от обекта. При напускане на 

района, околното пространство ще бъде възстановено в 

първоначалния си вид и ще бъдат премахнати всички 

табели,знаци и означения. Всички строителни материали и 

отпадъци ще бъдат транспортирани до мястото за 

складиране или депониране. 

 Лица основно ангажирани в техническото ръководство и контрол 

във фаза строителство: 

 
 Лица, ангажирани в прякото изпълнение на СМР: 

 
 Минимално техническо оборудване. 

 Етап на окончателно отчитане, съставяне на акт.обр. 15 от Наредба № 3 от 31 

юли 2003 г.за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и 

предаване обекта на възложителя. 
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 Етап на осъществяване на авторски надзор: 

o Авторски надзор по време на строителството – осигуряване на авторски 

надзор на отговорните проектанти на обекта, с което да се гарантира 

точното изпълнение на проекта спазването на архитектурните, 

технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на 

проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. 

Дейностите при осъществяването на авторски надзор са: 

 Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните 

протоколи и актове по време на строителството и в случаите на 

установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана 

от страна на Възложителя. 

 Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период 

на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на 

предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения 

от него проект от страна на всички участници в строителството. 

 Изработване и съгласуване на промени в проектната документация 

при необходимост по искане на Възложителя или по предложение 

на строителния надзор. 

 Заверка на екзекутивната документация за строежа след 

изпълнение на обектите. 

 Изготвяне на екзекутивна документация за строежа след 

изпълнение на СМР и предоставяне за заверка. 

 Етап на гаранционно обслужване и отговорност след изпълнение на 

строителството. 

 Ключови моменти и действия на участниците в тях. 

 Постоянни съпътстващи дейности: 

 Мерки за намаляване затрудненията за живущите. 

 Мерки по ЗБУТ. 

 Мерки по опазване на околната среда /в т.ч и регулярно сметосъбиране в района 

на строителната площадка/. 

 Контрол по качеството на влаганите материали и изпълнението изготвяне на 

отчетни документи, актове и протоколи по време на строителството. 

 Комуникационни и координационни мероприятия. 

 Мерки за популяризиране и публичност съгласно изискванията на програмата 

усвояване на заложения времеви резерв за неблагоприятни климатични условия 

при необходимост. 

 Управление на риска. 

 План-график за изпълнение на поръчката. 

 Диаграма на работната ръка. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него не е 

съобразена с обявените от възложителя условия. 

Съгласно изискванията на възложителя, като част от техническото си предложение, всеки 

участник следва да представи подход и програма за изпълнение на поръчката, които следва да 

представят предвижданията на участника за организация за изпълнение, дейности и ресурси, 

включително: описание на дейностите в тяхната последователност и технология за изпълнение; 

разпределение на дейностите и отговорностите на членовете на екипите – проектантски и 

строителен - разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката, разпределението на 

задачите и отговорностите на отделните проектанти и експерти от проектантския екип и на 

инженерно-техническия и изпълнителски състав от строителния екип съгласно планираните 

дейности; методи за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване 
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на дейностите; мерки (превантивни и последващи) за осигуряване на сроковете и качеството при 

изпълнение на проектирането, строителството и съпътстващите го дейности; индикативен план-

график за изпълнение на поръчката (изисквания към план-графика: планграфикът трябва да 

представя сроковете за действие; графикът следва да представя изпълнението на всички 

дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническите 

спецификации; графикът трябва да е съобразен с технологичната последователност на 

предвидените работи и да показва последователността, продължителността и 

разпределението във времето на всеки етап от обекта/строежа, в това число проектиране, 

строителство, доставка на материали и оборудване и др.; графикът следва да отразява всички 

посочени в Техническите спецификации дейности; в графика следва да се посочи времето за 

изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите 

квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация) и диаграма на работната ръка. 

Организацията за изпълнение, план-графикът и диаграмата на работната ръка следва да 

обосновават предложените срокове за изпълнение на проектирането и строителството съгласно 

клаузите на проекта на договор, като възложителят изрично е посочил, че участникът ще бъде 

отстранен от по-нататъшно участие в настоящото производство по възлагане на обществената 

поръчка ако в предвижданията му за организация и изпълнение на поръчката най-общо са налице 

липси, несъответствия с предварително обявените условия, вътрешни противоречия, касаещи 

последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на 

поръчката, вътрешни противоречие, касаещи етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната 

последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, 

както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, противоречие 

между отделните части на предложението за изпълнение на поръчката. 

Съгласно изискванията на възложителя, като част от техническото си предложение, всеки 

участник следва да представи и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 8, като възложителят в обявата и в забележка 

към образеца на декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

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

(образец № 8), е посочил информация за органите, от които участниците могат да получат 

необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и 

относими към строителството, предмет на поръчката. В посочения смисъл разпоредбите на чл.47, 

ал.3 и 4 от ЗОП въвеждат императивно задължение за възложителя при поръчки за услуги и 

строителство да изиска от участниците да декларират, че офертите им са изготвени при спазване 

на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се 

извърша услугите и строителството, и които са приложими към услугите и строителството, като в 

този случай възложителят следва да посочи в обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата, или документацията за обществена поръчка, органите, от които участниците могат 

да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания. 

При преглед на представените от участника подход и програма за изпълнение на поръчката, ведно 

с приложените план-график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка, комисията 

установи непълноти и несъответствия при представяне на предвижданията за ресурсна 

обезпеченост (човешки ресурси) за изпълнение на поръчката, както следва: 

Въпреки че е представил декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

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

труд, изготвена съгласно Образец № 8, с предложението си за изпълнение на поръчката 

участникът е нарушил императивни норми на трудовото законодателство и съответно 

предварително обявените от възложителя условия. В описателния документ, съдържащ подхода и 

програмата за изпълнение на поръчката, участникът: предвижда 7-дневна работна седмица с 

продължителност 10 часа за обекта, като на работниците се осигурява 8-часова работна смяна при 

петдневна работна седмица по график за работа и почивка съгласно Кодекса на труда; описва 
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състав на изпълнителския състав от строителния екип, включващ общо 10 /словом: десет/ 

работници, което обстоятелство се визуализира, както следва: 

 

 
Следователно съгласно описателния документ, представящ предвижданита на участника за подход 

и програма за изпълнение на поръчката, целият предвиден изпълнителски персонал от 

строителния екип на участника включва общо 10 /словом: десет работници/. В противоречие с 

направените предвиждания обаче в приложената диаграма на работната ръка участникът 

предвижда този изпълнителски персонал от строителния екип да работи непрекъснато, през всеки 

един ден от изпълнението на строителството на обекта до 15-тия му ден, без да е предвидена 

седмична почивка в нарушение на императивни норми на трудовото законодателство (чл.153 от 

Кодекса на труда), което обстоятелство се визуализира, както следва: 
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Освен това участникът декларира ангажимент да осигури 8-часова работна смяна при 5-дневна 

работна седмица по график за работа и почивка съгласно Кодекса на труда, но не е видно дали 

посоченото намерение може да бъде осигурено при направеното планиране за 7-дневна работна 

седмица с продължителност от 10-часов работен ден за обекта. Наличието на 10-часов работен ден 

при 7-дневна работна седмица за даден работник/служител надхвърля нормалната 

продължителност на работно време в нарушение на императивни норми на трудовото 

законодателство (чл.136 и сл. от Кодекса на труда). В случая трудовите правоотношения се 

осъществяват между работодател, в качеството му на участник в процедура по възлагане на 

обществена поръчка по реда на ЗОП, и всеки от работниците/служителите, поради което 

възложителят на обществената поръчка следва да прецени степента на съответствие и спазване с 

изискванията на трудовото законодателство и именно той носи отговорността за изпълнение на 

условията на поръчката. Интересите на възложителя за срочно изпълнение на поръчката и 

стремежът на участник за получаване на предимство пред останалите участници чрез оферирането 

на възможно най-кратък срок за изпълнение не следва да водят до нарушаване на основните 

принципите, свързани със свобода и закрила на труда и справедливи и достойни условия на труд.  

Ето защо, не следва да се допуска участник, неспазващ нормативните изисквания на трудовото 

законодателство, тъй като този участник би могъл да бъде обявен за изпълнител, с него да се 

сключи договор и едва в процеса на изпълнение да се очаква Министерство на труда и социалната 

политика, респ. Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ да се намеси, да упражни 

своите правомощия и да санкционира не само изпълнителя на поръчката, но и възложителя, в 

качеството му на отговарящ за цялостното изпълнение на дейностите, включени в предмета на 

поръчката.  

Освен това в предложението за изпълнение на поръчката е налице и противоречие при 

представяне на използваните строителни работници съгласно линейния график и диаграмата на 

работната ръка: видно от представената диаграма на работната ръка участникът не предвижда 

никакъв брой работници на обекта от 16-тия до 32-рия ден, което определя липсата на ресурсна 

обезпеченост, докато в представения линеен календарен план за посочения период участникът 

предвижда използването на комплексна бригада от 10 /десет/ работници, които да извършват 

строителни дейности по обекта в тези дни, което обуславя освен наличието на противоречие, също 

така и наличието на предвиждания, свързани с неспазване на императивни норми на трудовото 

законодателство. 

Гореизложеното обуславя извод за нередовност на офертата, наличие на непълноти, противоречия 

и несъответствие между отделните й части, представящи планирането на човешките ресурси, 

което води до несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е 

представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия и правилата и 

изискванията, свързани с трудовото право, както и че не е изпълнил задължението при изготвяне 

на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното 

несъответствие в техническото предложение се препятства възможността за допускане на 

офертата и оценката ѝ по показателите за оценка. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с изискванията 

както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

Ценовото предложение на участника е съобразено с определения от възложителя финансов ресурс, 

включително и по отделните видове дейности. Участникът е извършил изчисленията коректно и 

точно, без отклонения. Ценовото му предложение в обществената поръчка е валидно и съобразено 

с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до оценка съгласно 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 

 

2. При разглеждането на офертите не се установи необходимост от искане на разяснения за 

данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез 

изискване на информация от други органи и лица. 
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3. След като беше определено съответствието на представените оферти както с критериите 

за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с изискванията на 

възложителя, комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти съгласно утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите и класиране.  
 

Резултатите от прилагането на формулите и критериите за оценка по показателите: 

Цена за изпълнение на поръчката (О1), Срок за изпълнение на проектирането (О2) и Срок за 

изпълнение на строителството (О3), както и така извършеното крайно оценяване, са 

закрепени таблично, както следва: 
 

 

 

 

Оценяван участник: 

Оценка по показател: 
 

 

Обща 

комплексна 

оценка 

(KO) 

 

Цена за 

изпълнение 

на поръчката 

(О1) 

 

 

Срок за 

изпълнение на 

проектирането 

(О2) 

 

Срок за 

изпълнение на 

строителството 

(О3) 

 

„АЛЕМИКС ГРУП“ ЕООД 

 

 

47.02 точки 

 

30 точки 

 

20 точки 

 

97.02 точки 

 

ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ - 

КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ“ 

 

 
 

50 точки 

 
 

15 точки 

 
 

15.08 точки 

 
 

80.08 точки 

Мотиви: 

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулата за оценка по всеки от 

посочените показатели и съответни предложения на допуснатите до оценка участници, описани 

в настоящия протокол. 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти, направените констатации и извършени справки в 

публични регистри, в това число: в Търговския регистър при Агенция по вписванията към 

министъра на правосъдието - http://brra.bg/; в Централния професионален регистър на 

строителя при Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния 

професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България - 

http://register.ksb.bg/; в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност при 

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf; и в Регистъра на архитектите с 

пълна проектантска правоспособност при Камарата на архитектите в България - 

https://kab.bg/registr/arhitekti/, комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 
 

I.  Предлага за отстраняване следния участник:  

„БАРИН АЛП“ ЕООД. 

 

II. Класира участниците, както следва: 
 

Първо място: „АЛЕМИКС ГРУП“ ЕООД, 

с получена обща комплексна оценка КО = 97.02 точки. 
 

Второ място: ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ - КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ“, 

с получена обща комплексна оценка КО = 80.08 точки. 

http://brra.bg/
http://register.ksb.bg/
http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/
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IІІ. Предлага на възложителя за изпълнител класирания на първо място участник, както 

следва: „АЛЕМИКС ГРУП“ ЕООД, като договорът за изпълнение да се сключи при следните 

съществени условия, обективирани от класирания участник в предложението му: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 264 807.46 лева /словом: двеста шестдесет и четири хиляди 

осемстотин и седем лева и четиридесет и шест стотинки/ без ДДС, която сума е формирана на 

база на следните оферирани цени по видове дейности: 

№ Вид дейност Цена без ДДС 

 

1. 

Изготвяне на работен инвестиционен проект по всички 

части за изпълнение на строителни работи на 

строителния обект. 

 

5 638.20  лева 

 

2. 
Изпълнение на строителни работи на строителния 

обект. 

 

257 477.80 лева 

 

3. 

Авторски надзор по всички части от проектантите, 

осъществяван по време на изпълнението на строителни 

работи на строителния обект. 

 

1 691.46 лева 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка: 4.00 лева/час; 

 Допълнителни разходи за труд: 50 %; 

 Допълнителни разходи за механизация: 30 %; 

 Доставка-складови разходи: 10 %; 

 Печалба: 10 %. 

 Срокове за изпълнение: 

 Срок за изпълнение на услугите по инвестиционно проектиране: 5 /словом: пет/ 

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение на 

обществената поръчка. 

 Срок за изпълнение на строителството: 46 /словом: четиридесет и шест/ календарни 

дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на 

строителството (протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на 

строителна линия и ниво съгласно приложения № № 2 и 2а от Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

 

Комисията приключи работа на 29.05.2020г., като предаде протока от своята работа на 

възложителя на 29.05.2020 г. в 15:00 ч. 

 

Комисия в състав: 

Председател и член: Златко Карамучев (положен подпис) 

 

Членове: 
Милена Пенчева (положен подпис) 

Величка Атанасова (положен подпис) 

 

 

(положени подпис и печат) 
 

Дата: 01.06.2020 г.     Утвърдил:………….................…….. 

гр. Смолян      НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

       Кмет на община Смолян 
 

 

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и печат от 

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


