
Стр. 1 от 125 

 

                                 
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. КАРЛЪК № 5“, открито обява на възложителя № 5 от 05.09.2019 г., 

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

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2805 - профил на купувача, за която обява на Портала 

за обществените поръчки е публикувана информация за публикувана в профила на купувача 

обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП под уникален код ID 

9092232. 

 

 

Първо заседание: 
 

На 17.09.2019г., в 11:00 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 № ОП-26 от 17.09.2019 г. на кмета на община Смолян се събра комисия 

в следния състав: 

Председател:  

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

Членове: 

инж. Цвято Каменов – 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.  
 

3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените оферти 

следните констатации: 
 

3.1. Регистрирани предложения – 3 /словом: три/ оферти, както следва: 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2805
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№ 

 

Наименование и данни на участника 

Регистрационен 

номер, дата и час 

на предложението 

 

 

1. 

 

„АДВАНС СТРОЙ“ ЕООД  

(ЕИК: 202584812) 

адрес: гр. Смолян 4700, бул. България № 9, бл. Изчислителен център, ет. 4; 

факс: 0301/65620; електронна поща: advansstroi@abv.bg 
 

 

ДЛ006868 

от 16.09.2019г., 

11:41 часа 

 

 

2. 

 

„ВИ СИ ЕЙЧ“ ЕООД 

(ЕИК: 203499546) 

адрес: гр. Девин 4800, ул. Опълченска № 2; 

 електронна поща: vch.building@gmail.com  
 

 

ДЛ006868 

от 16.09.2019г., 

11:52 часа  

 
 

 

3. 

 

„БАРИН АЛП“ ЕООД 

(ЕИК: 202151992) 

aдреси: гр. Смолян 4700, ул. Миньорска № 1, ет. 4, ап. 16;  

гр. Смолян, бул. България № 14, тяло Г, офис 6; 

електронна поща: barin_alp@mail.com 
 

 
 

ДЛ006868 

от 16.09.2019г., 

15:43 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 присъстваше Кристина Дилова - пълномощник на 

управителя на „БАРИН АЛП“ ЕООД, и Владимир Чолаков – управител на „ВИ СИ ЕЙЧ“ 

ЕООД, като представител на останалия участник не присъстваше. 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, както следва: управителят на „ВИ СИ ЕЙЧ“ 

ЕООД подписа предложението за изпълнение на поръчката на „БАРИН АЛП“ ЕООД; 

представителят на „БАРИН АЛП“ ЕООД подписа техническото предложение на „ВИ СИ 

ЕЙЧ“ ЕООД.  

 

6. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата си в 

закрито заседание. 

 

Второ заседание: 

 

На 15.06.2020 г., в 08:30 часа, на 22.06.2020 г., в 08:30 часа и на 01.07.2020 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 № № ОП-

26 от 17.09.2019 г. и ОП-5 от 05.05.2020 г. на кмета на община Смолян се събра назначената 

комисия, в работата на която на мястото на инж. Цвятко Каменов – главен експерт в дирекция 

„СИиОС“ в община Смолян, поради прекратяване на трудовото му правоотношение вследствие 

на придобито право на пенсия, встъпи Елена Кейкиева – инженер в дирекция „СИиОС“ в 

община Смолян. 

 

mailto:advansstroi@abv.bg
mailto:vch.building@gmail.com
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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, съдържащи се в офертите на участниците: 
 

1.1. „АДВАНС СТРОЙ“ ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: 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 017624; 

 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: Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на строителни и 

монтажни работи във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община 

Смолян, в частта на Обособена позиция № 16: Многофамилна жилищна сграда с 

http://register.ksb.bg/
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административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, жк Петровица, ул. 

Атанас Беров №1, бл. Б-2, при което са извършени и топлоизолиране и подмяна на 

покрив, полагане на топлоизолация по фасади и полагане на топлоизолация по 

подове и сутерени (полагане на топлоизолация) и доставка и монтаж на PVC и AL 

дограма (монтаж на дограма), изпълнени в периода от 22.02.2017 г. до 28.08.2017 

г. за община Смолян;  

 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 да 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 
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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 

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, 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, 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 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: 155 515 лева /словом: сто петдесет и пет хиляди 

петстотин и петнадесет 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. 

 

3150 лева 

 

2. 
Изпълнение на строителни работи на строителния 

обект. 

 

151 315 лева 

 

3. 

Авторски надзор по всички части от проектантите, 

осъществяван по време на изпълнението на строителни 

работи на строителния обект. 

 

1050 лева 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка: 6 лева/час; 

 Допълнителни разходи за труд: 100 %; 

 Допълнителни разходи за механизация: 50 %; 

 Доставка-складови разходи: 10 %; 

 Печалба: 10 %. 
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 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: 75 /словом: седемдесет и пет/ 

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: 

 Описателен документ, представящ предвижданита на участника за предложение за 

изпълнение на поръчката в следните направления: 

 Въведение: 

 Характеристика на строителния обект. 

 Мерки за изпълнение на СМР, предписани в техническия паспорт и в доклад 

за обследване за енергийна ефективност: 

o Топлинно изолиране на външните стени: 

 Описание на параметрите на изпълнение на същинските 

строителни дейности съгласно техническата документация и 

изискванията към изпълнението. 

 Описание на съпътсващите строителни работи, в това число: 

възстановяване на основата с обезпечаване на нужната 

товароносимост, устойчивост, допустима влажност, 

равнинност, обезпрашаване включително всички съпътстващи 

СМР, а именно: 

« Демонтаж на улуци и водосточни тръби. 

« Демонтаж на компрометирана изолация. 

« Монтаж на нови улуци и водосточни тръби. 

« Оформяне на парапети на тераси. 

« Възстановителни строителни дейности, в това число: 

обръщане на дограма, шпакловане, боядисване и др. 

« Топлинно изолиране на външни стени и обръщане 

страници като топлоизолационната система, което 

трябва да включва: 

 Лепилен разтвор за лепене на топлоизолационни 

плочи от ЕРS върху различни основи. 

 Фасадни топлоизолационни плочи от ЕРS. 

Пожарозащитни ивици с каменна вата продукти 

с клас по реакция на огън А1. 

 Набивни дюбели за механично закрепване на 

плочи от ЕРS. 

 Алкалоустойчива мрежа от стъкловлакна 

(стъклофибърна мрежа) за изработка на армиран 

шпакловъчен слой в топлоизолационни системи 

и саниране на пукнатини по фасадни 

повърхности. 

 Строителен разтвор за лепене и шпакловане на 

топлоизолационни плочи от експандиран (ЕРS) 

полистирен. 

 Паропропусклив грунд, проникващ в основата и 

подобряващ сцеплението, преди полагане на 

мазилки и боядисване на фасади. 

 Цветна екстериорна мазилка, с дебелина 2 шш, с 
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изключителна еластичност, много висока 

паропропускливост, позволявайки така 

нареченото “дишане” на фасадата. 

 Ръбоохранителни, водосткапващи и 

уплътнителни профили и аксесоари за 

водоплътно оформяне и армиране на краищата 

на топлоизолационни системи при ръбовете, 

ъгли, около прозорци, врати и др. и техният 

контакт с други елементи. 

o Подмяна на дограма: 

 Описание на параметрите на изпълнение на същинските 

строителни дейности съгласно техническата документация и 

изискванията към изпълнението. 

 Описание на съпътсващите строителни работи, а именно: 

« Демонтаж, боядисване и монтаж 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. 

« Натоварване и разтоварване на строителни отпадъци и 

превоз с камион над 20 км. 

o Топлинно изолиране на покрив: 

 Описание на параметрите на изпълнение на същинските 

строителни дейности съгласно техническата документация и 

изискванията към изпълнението. 

 Описание на съпътсващите строителни работи, а именно: 

« Почистване на подпокривно пространство 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. 

« Измазване и изкърпване на комини. 

« Направа на шапки за комини. 

« Боядисване на комини. 

« Топлинно изолиране на комини от плоча до минимум 

50 см височина с XPS, δ = 2.0 см, с коеф. на 

топлопроводност λ ≤ 0,03 W/mK. 

« Натоварване и разтоварване на строителни отпадъци и 

превоз с камион над 20 км. 

o Подмяна на осветителни тела в общите части: 

 Описание на параметрите на изпълнение на същинските 

строителни дейности съгласно техническата документация и 

изискванията към изпълнението. 
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 Описание на съпътсващите строителни работи, а именно: 

« Демонтаж на съществуващи осветителни тела. 

« Доставка и монтаж на нови захранващи кабели с 

предпазна гофрирана тръба (гофрирана 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. 

« Натоварване и разтоварване на строителни отпадъци и 

превоз с камион над 20 км. 

 Основни етапи при изпълнение на поръчката: 

 Изготвяне на работен инвестиционен проект по всички части за изпълнение 

на строителни работи: 

o Изисквания за изпълнение на проектирането: 

 Нормативни изисквания и основни нормативни актове. 

 Изисквания към строителните продукти. 

 Минимални изисквания при планиране, проектиране, 

изпълнение и поддържане на сградите по отношение на 

енергийните им характеристики: 

« Да не представляват заплаха за хигиената или здравето 

на обитателите или на съседите и за опазването на 

околната среда, параметрите на микроклимата да 

осигуряват нормите за топлинна среда (комфорт), 

осветеност, качество на въздуха, влага и шум. 

« Да са защитени със съответстваща на тяхното 

предназначение, местоположение и климатични 

условия топлинна и шумоизолация, както и от 

неприемливи въздействия от вибрации. 

« Да са енергоефективни, като разходват възможно най-

малко енергия по време на тяхното изграждане, 

експлоатация и разрушаване. 

« Да са съобразени с възможностите за оползотворяване 

на слънчевата енергия и на енергията от други 

възобновяеми източници, когато е технически 

осъществимо и икономически целесъобразно. 

 Техническият показател, който се нормира в числова стойност 

за съответните нива на енергийна ефективност от скалата на 

класовете на енергопотребление е интегрираният показател 

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

За различните сгради според предназначението им този 

показател има различни нормативни числови стойности за 

съответните нива на енергопотребление по скалата от А+ до 

G. При изчисляването на специфичния годишен разход на 

първична енергия се включват най-малко: 1) ориентацията, 

размерите и формата на сградата; 2) характеристиките на 

сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните 

пространства, в т.ч.: а) топлинни, включително на 

вътрешните конструктивни елементи: топлинен капацитет, 

изолация, пасивно отопление, охлаждащи компоненти и 

топлинни мостове; б) въздухопропускливост; 3) 

влагоустойчивостта и водонепропускливостта; 4) системите за 

отопление и гореща вода за битови нужди, включително 

изолационните характеристики; 5) климатичните инсталации; 

6) системите за вентилация; 7) естественото осветление и 

осветителните инсталации; 8) пасивните слънчеви системи и 
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слънчевата защита; 9) естествената вентилация; 10) системите 

за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници; 

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

изложението на сградата и вътрешните климатични условия; 

12) вътрешните енергийни товари. Посочените елементи 

участват задължително в енергийния баланс на сградата, 

определяйки я като интегрирана система, която разходва 

енергия при съответни климатични условия. Съответствието с 

изискванията за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради, се приема за изпълнено, когато 

интегрираният показател - специфичен годишен разход на 

първична енергия в kWh/m2 годишно, съответства най-малко 

на клас на енергопотребление „С”. Техническите норми за 

минимални изисквания към енергийните характеристики на 

сградите и сградните компоненти са разработени въз основа 

на ефективността на разходите съгласно изискванията на 

делегирания Регламент (ЕС) № 244/2012 на Комисията от 16 

януари 2012 г. Постигането на нивата на енергопотребление 

по скалата е свързано с прецизна оценка на инвестициите за 

подобряване на енергийната ефективност, които не трябва да 

надхвърлят приходите от осъществено енергоспестяване и 

едновременно с това да гарантират целесъобразен срш 

възвръщаемост на вложените средства.  

 Избраният пакет от приоритетни енергоспестяващи мерки, 

предложени с енергийното обследване и съдържащи 

технически параметри на показателите за разход на енергия по 

същество представляват технико-икономическо задание за 

възлагане и разработване на инвестиционния строителен 

проект. 

 Предвидените в инвестиционния проект интервенции по 

сградите, следва да включват: 

« Всички мерки, свързани с конструктивно 

възстановяване/усилване, в зависимост от промените, 

настъпили по време на експлоатация на сградата, ако в 

техническото обследване са предписани като 

задължителни. 

« Обновяване на общите части на многофамилните 

жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада и др.), ако 

са предписани в техническото обследване. 

« Всички енергоспестяващи мерки, с пряк екологичен 

ефект, предписани като задължителни мерки в 

обследването за енергийна ефективност, с оглед 

постигане на необходимия клас на енергопотребление 

в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна 

ефективност на сгради. 

« Съпътстващи строителни и монтажни работи, които са 

обвързани с изпълнението на мерките, предписани в 

техническото обследване и обследването за енергийна 

ефективност и са допустими по Програмата и без 

изпълнението на които не може да бъдат постигнати 

завършеност и устойчивост на конкретния обект. 

« С работния проект: 

 Се изясняват конкретните проектни решения в 

степен, осигуряваща възможност за цялостно 
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изпълнение на предвидените видове СМР на 

сградата. 

 Се осигурява възможност за ползването му като 

документация за договаряне изпълнението на 

строителството. 

 Се осигурява съответствието на проектните 

решения с изискванията към строежите по чл. 

169 от ЗУТ. 

o Съдържание и обхват на проектирането: 

 Работният проект ще е с обхват и съдържание съгласно 

нормативните изисквания на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така 

също и специфичните изисквания на проекта. Ще бъдат разра 

проекти с необходимите работни детайли за сградата 

съгласно: 

« Изискванията на техническите спецификации, 

съдържащи техническо задание за проектиране. 

« Задължителните мерки, включени в техническия 

паспорт на сградата. 

« Енергоспестяващите мерки, предписани в доклада от 

енергийното обследване, които водят до съответствие 

на сградата с нормативните изисквания за енергийна 

ефективност - най-малко клас на енергопотребление 

„С“. 

 Обхват на инвестиционния проект за въвеждането на мерки за 

енергийна ефективност и обновяване на сградата: 

« Част Архитектурна: 

 Обяснителна записка - пояснява предлаганите 

проектни решения, във връзка и в съответствие 

изходните данни и 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. 

 Разпределения - типов етаж/етажи в случай на 

разлики в светлите отвори на фасадните 

дограми или типа остъклявания, покрив 

(покривни линии) и др. при необходимост - 

(M1:100). 

 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 да бъде 

обвързано с цветовата гама на материалите, 

използвани за финишно покритие. 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 
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вече изпълнени по обекта ЕСМ. 

 Архитектурно-строителни детайли в подходящ 

мащаб, изясняващи изпълнението на отделни 

СМР, в т.ч. топлоизолационна система по 

елементи на сградата, стълбищна клетка и 

входно пространство, остъкляване/затварянена 

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. 

 Решение за фасадната дограма на обекта. 

Всичко това ще в 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 

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 да се 

представи в графичен вид 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; 

- схема за поставяне на външни тела на 

климатици. 

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. Същото изискване 

ще важи и за означенията на самостоятелните обекти и 

типовете стени в чертежите, Количествената и 

Количествено- стойностната сметки (КСС). 

« Част Конструктивна: 

 Обяснителна записка - съдържа подробна 

информация относно предвидените в работния 

проект СМР и тяхното влияние върху 

конструкцията на сградата във връзка с 
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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 както по терасите , така и по 

стълбищната клетка , почистване на оголена 

армировка и съответно нанасяне на покритие и 

др. - които са приложими; Детайлите се 

изработват с подробност и конкретност, които 

следва да осигурят изпълнението на СМР. 

Детайли завъзстановяване на коминни тела и 

шапки, вкл. ламаринени обшивки; 

антикорозионна обработка на видимата 

армировка и мазилка. 

« Част Електро - енергоспестяващо осветление в общите 

части, както е предвидено 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. 

Особенно внимание да се обърне на подмяна на 

осветителни тела по общи части с енергоспестяващи; 

подмяна на Главното табло и захранващите линии до 

апартаментните табла и всичко , заложено в 

техническия паспорт; Мълнезащитата и заземлението 

на сградата и при необходимост залагане на мерки за 

възстановяване или изграждане на нова. 

« Част Енергийна ефективност: със съдържание съгласно 

чл.27, ал.1, т.2 на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна 

ефективност на сгради: 

 Обяснителна записка. 

 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. 

« Част Доклад за оценка на съответствието на Част 

„Енергийна ефективност“: 

 Обяснителна записка. 

 Технически изчисления. 
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 Становище - оценка за съответствието на 

проекта с методика за изчисляване на 

показателите за разход на енергия и на 

енергийните характеристики на сгради 

(Приложение №3 към чл.5 он 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: 

 Обяснителна записка. 

 Графична част. 

« 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.): 

 Обяснителна записка. 

« Част План за управление на строителните отпадъци: с 

обхват и съдържание, определени съгласно 

изискванията на Наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, приета с ПМС № 277 от 

05.11.2012 г. в сила от 13.11.2012 г.: 

 Обяснителна записка. 

 Количествена сметка. 

« Част Сметна документация - По части, в т.ч. подробни 

количествени сметки по всяка част и обща 

количествено-стойностна сметка за видовете СМР. 

« Съгласно техническите спецификации крайните 

продукти на проектирането ще бъдат представени 

както следва: 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 скомплектована 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 на хартиен носител. Освен това проектните 

материали ще се представят на магнитен носител - 

запис на проекта на „CD” 2 бр. Чертежите ще бъдат 

представени на формат „DWG”, „CAD”. Текстовите 

части ще бъдат изготвени на „WORD” и „EXCEL” във 

формат „DOC” или “XLS”. 

o Ресурс за изпълнение на проектирането:  

 За изготвяне на проектите във фаза „Работен проект “ ще се 
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включат експерти по всички необходими проектни части, 

описани в Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти от 2001 г. - минимален инженерно-

технически състав и екип от проектанти: 

« Проектант по част „Архитектурна“, който 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.  

 Той разработва проекта по част „Архитектурна“, 

която е водеща и ще бъде изходната база, от 

която ще се развият проектите по строителната 

и инсталационни части. Архитектът ще 

предостави на останалите специалности всички 

необходими чертежи - разпределения, разрези и 

фасади, по които те ще работят. Той продължава 

да работи по фасадите и цветното им 

оформление, както по спецификациите и 

детайлите. В хода на изпълнението архитектът 

ще предвиди предписанията на части: 

Енергийна ефективност, СК и Пожарна 

безопасност и ще ги включи в количествено-

стойностната сметка и спецификациите. Тези 

допълнения не засягат работата на 

инсталациите, а само СМР по част Архитекурна.  

 Проектантът по част „Архитектурна“ ще 

изпълнява и ролята на ръководител 

проектантски екип. На работна оперативка, 

проведена веднага след сключването на 

договора, Ръководителят ще запознае членовете 

на екипа с изискванията на поръчката, 

Техническия паспорт и Доклада за енергийно 

обследване на сградата, както и със Заданието за 

проектиране. Ще бъдат обсъдени възникналите 

въпроси на всеки специалист, които последствие 

ще бъдат поставени на тристранната среща с 

Възложителя и Надзора в проектирането и 

строителството. Определят се сроковете за 

изпълнение на поръчката, набелязват се етапите 

на изпълнение и междинните точки на 

взаимодействие, съдържанието на техническите 

проекти, взаимовръзката между отделните 

специалности. Анализират се рисковите 

фактори, водещи до некачествено или непълно 

изпълнение на проекта и неспазването на 

сроковете, мерките за преодоляването им. 

Уточняват се видовете връзки между 

проектантите, възложителя и Стр. Надзор - 

телефонни, електронни, факсове, лични срещи. 

Прави се преглед на всички, необходими за 

нуждите на договора/проекта технически 

средства и офис помещения /вкл. автомобили за 

посещаване на работните площадки, тотални 
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станции, стационарен телефон и факс, мобилни 

телефони, компютърни конфигурации с 

надежден и качествен достъп до Интернет, 

лаптопи, принтери, копирни машини, скенер, 

плотери, софтуер/, а при възникване па 

необходимост и други ресурси. 

 Ръководител проектантски екип - задължения: 

- отговаря за изготвянето на 

инвестиционните проекти; 

- осъществява обмен на информация с 

ръководителя на екипа на изпълнителя и 

останалите участници в процеса; 

- отговаря за извършването на работите в 

съответствие с договора за обществената 

поръчка; 

- координира и участва в изпълнението 

работата по договора в областта на 

компетенциите и правомощията си - 

изготвяне на работен проект; 

- изготвя доклади до ръководителя на 

екипа на изпълнителя, по отношение на 

отчитане на извършената работа; 

- съдейства за изготвянето и 

утвърждаването на справки и доклади 

съгласно формата и изискванията и при 

проверките по изпълнението на работата; 

- изпълнява и други дейности, изрично 

неупоменати по-горе, но които са му 

наредени от изпълнителя, изпълнител на 

настоящата обществена поръчка, или от 

възложителя, тогава, когато 

изпълнителят не се е противопоставил 

писмено на такова нареждане; 

- изпълнява и други дейности, изрично 

неупоменати по-горе, но следващи от 

договора за настоящата обществена 

поръчка и българското законодателство. 

« Конструктор, който 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. Основни 

функции: 

 Да изготви проекта по част „Конструктивна“, 

както и: 

- конструктивно становище, включващо: 

нормативни документи, състояние на 

сградата, установени повреди, 

мотивирани мерки за отстраняването им. 

При необходимост ще се приложат 

чертежи, детайли, спецификация на 

материалите и количествено-стойностна 

сметка; 

- обследване със сканиращ уред без 
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разрушаване на метални конструкции и 

заварки; 

- 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 СМР. 

« Проектант „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация”: притежаващ пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите 

и инженерите в инвестиционното проектиране 

/ЗКАИИП/, диплом за изпълнение на този вид дейност 

и е с опит при изготвяне на проекти с предмет, е 

предмета на поръчката. Проектантът 

„Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 

климатизация“ разработва проект по част „Енергийна 

ефективност“, в който ще бъдат приложени всички 

топлотехнически изчисления, съобразно състоянието 

на сградата, енергийното обследване и техническия 

доклад. Ще бъдат представени: 

 Обяснителна записка която ще съдържа 

подробна информация относно предвидените в 

работния проект СМР и тяхното влияние върху 

топлинния баланс на сградата. 

 Графична част, включително детайли за 

изпълнение. 

« Проектант по част „Електрическа”: електро-инженер, 

който 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 работен проект по част 

„Електрическа“, в който ще бъде предложено решение, 

съобразено със състоянието на сградата, предписаните 

мерки в енергийния доклад и съгласно: 

 Препоръките, за повишаване на безопасността 

на електрическата уредба, с цел 

удовлетворяване на съвременните изисквания за 

безопасност от техническия паспорт на сградата 

и становището на разпределителното дружество. 

 Възприетите технически решения и 

спецификация на предвидените за влагане 

строителни продукти (материали, изделия) по 

част електро, с техническите изисквания към 

тях, в съответствие с действащи норми и 

стандарти. 

« Към екипа по горе ще бъдат включени допълнително и 

правоспособни проектанти и експерти по част ПБЗ, 

част ПБ, част ПУСО и част Сметна документация - те 

разработват останалите проекти по частите посочени в 

обхвата за проектиране по горе, като започват работа 

след готовността на СК, Архитектурните, 
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Електротехническите и Енергийна ефективност 

проекти, черпейки сведения от тях.  

 През времетраене изготвянето на цялостния технически 

проект, всички специалисти се събират периодично и 

съгласуват взаимно проектите си и ако се налага извършват 

необходимите корекции по тях. 

 Основни цели, които трябва да бъдат постигнати от чрез 

работните проекти за саниране и последващото им 

изпълнение от проектантска и строителна гледна точка, са: 

« Подобряване на качеството на жизнената среда, 

осигуряване на безопасни и здравословни условия за 

обитаване. 

« Подобряване на градската и архитектурна среда, 

придаване на нов, модерен облик на сградата. 

« Увеличаване на прогнозния жизнен цикъл на сградата 

и повишаване на пазарната стойност на имотите в 

съответната сграда, както и обновяване на входовете на 

сградата и общите части. 

« Подобряване на енергийната и топлотехническа 

ефективност на сградата при максимално изгодни 

икономически условия, намаляване 

енергопотреблението на домакинствата, икономия на 

разходит домакинствата през зимата. 

« Конструктивни укрепвания на сградите, само при при 

необходимост. 

o Организация на задачите и отговорностите при изпълнение на 

проектантската дейност. 

 Времето за изготвяне на проектирането по всички части 

преминава в следната последователност: 

« Запознаване на проектантския екип с обекта и 

изискванията на Възложителя, конкретизиране на 

заданието, изискванията към проекта и посещение на 

обекта заедно с Представител на Възложителя и СС за 

пред проектни проучвания. 

« Оглед на обекта от всички ключови експерти за 

заснемане на обекта и проверка на техническото 

обследване, паспорта и енергийното обследване. При 

необходимост допълнителни съгласувания и 

становища от експлоатационните дружества. 

« Проектиране по всички части на проекта, с вътрешни 

съгласувания между отделните части по проекта, 

оперативки за доизясняване и оперативна дейност. 

« След завършване на работата по всички части на 

проекта - оперативка с Възложителя за представянето 

на проекта. Преглед - дали е изпълнено заданието дали 

има непълнота, забележки, пропуски за да бъдат 

отстранени преди предаване на Възложителя за 

съгласуване и искане разрешение за строеж. 

« Направа на евентуално наложили се корекции, КСС по 

всички части; размножаване и комплектуване на 

проекта на хартиен и електронен носител, полагане на 

необходимите подписи и печати и предаване на 

проекта на Възложителя. 

 Организационни връзки: в организационно отношение, 
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проектантският екип ще работи под ръководството на 

Ръководителя на проектантския екип. 

 Взаимоотношения между отделните участници в етапа на 

проектирането е разделено на два основни информационни 

потока: 

« Взаимоотношения между Изпълнителя, Възложителя, 

проектанта: Ще се извършва периодично запознаване 

на напредъка в проектирането и съгласуване на 

готовите работни проекти с ръководителя на екипа. 

Същия ще има възможност да организира срещи всяка 

седмица с проектантския екип или само с отделни 

представители по определени части на проекта. Той 

може да изиска доработка или преработка на работни 

чертежи и схеми. Преди окончателното предаване, 

работните проекти се съгласуват от ръководителя на 

екипа. 

« Взаимоотношения между отделните участници в 

проектантската дейност: Дейностите по изпълнението 

на проекта във фаза „Работен проект“ ще се организира 

по следния начин: ще се разработи график за 

изпълнението на отделните части на проекта; ще се 

обособят ключови моменти за етап на готовност в 

изпълнението на дадена част, така че да може да се 

ползва като подложка от друг проектант; ще се изисква 

предаването на отделните части поетапно за 

съгласуване и одобряване от Ръководителя на екипа и 

Възложителя, след което одобрените части ще се 

предават на проектантите, за които тези части от 

проекта се използват за подложка. 

 В обяснителните записки на работния проект експертите - 

проектанти на Изпълнителя подробно ще опишат 

необходимите изходни данни, дейности, технико-

икономически показатели, спецификация на предвидените за 

влагане строитeлни 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 

проектната документация, експертите, отговарящи за 

разработване на работния проект, ще ползват техническото 

обследване и предписанията за обновяване, дадени в 

изготвените за сградата техническо и енергийно обследване. 

o Вътрешен контрол и управление за качествено изпълнение на 

проектирането: 

 Управлението на проекти е процес на планиране, 

организиране, мотивиране и контролиране на ресурси, 

процедури и протоколи за постигане на конкретни цели. Един 

проект е временно начинание, предназначено да произведе 

уникален продукт, услуга или да доведе е определено начало 

и край (обикновено времето е ограничено, а често са 

ограничени от финансиране или резултати), предприети, за да 

се срещне уникални цели и задачи, обикновено за постигане 

на благоприятна промяна или добавена стойност. Временният 

характер на проектите контрастира с обичайния бизнес, които 

се характеризира с повтарящи се, постоянни, или полу-
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постоянни функционални дейности, за да се произвеждат 

продукти или услуги. На практика управлението на тези две 

системи често е доста по-различно, и като такова изисква 

развитието на отделни технически умения и стратегии за 

управление. 

 Основното предизвикателство в управлението на проекти е да 

се постигнат всички цели на проекта докато се спазват 

ограниченията. Основните ограничения са обхват, време, 

качество и бюджет. По- амбициозното предизвикателство е да 

се оптимизира разпределението на необходимите ресурси и да 

се интегрират процесите, за да се постигнат предварително 

определените цели. 

 За целта е проектирана, изградена и въведена специална 

вътрешнофирмена система за управление на проекти, 

наричана за краткост „Система за управление на проекти“. 

Системата за управление на проекти организира, проследява и 

отчита задачите на екипи и работещи на проектен принцип. С 

нейна помощ се осъществяват следните дейности по 

управление на проектите: 

« Споделяне в реално време на информация и документи, 

независимо къде се намират отделните членове на 

екипа. 

« Контролиране на изпълнението, разпределяне на 

задачите, проследяване на сроковете, архивиране на 

дейностите по проекта, изпълнението и резултатите с 

цел по- ефективно сътрудничество и по-надежден 

контрол на бизнес процесите. 

« Всяка дейност в организацията и съдържащите се в нея 

под дейности, се описват и възлагат като задача на 

съответния служител. Проследяване, отчитане и 

оценяване на всяко изпълнение. 

« Функции за гъвкаво управление на проектите с цел по-

бърза и адаптивна реакция на външни фактори и 

динамични организационни промени. 

« Осигуряване на прозрачна работна среда както за 

екипа, така и за контрагентите, чрез ясно поставени 

задачи, срокове, приоритети и критерии за тяхното 

изпълнение. 

Като допълнение към Системата за управление на проекти са 

разработени допълнителни модули за офериране, следене на 

финансовите потоци по проекти и организация на 

съпътстващата документация. Те са с ограничен достъп и са 

на разположение на ръководното ниво на фирмата до втора 

степен. 

 Значение на вътрешния контрол: Добрият вътрешен контрол 

във фирмата е гарант за постигане на поставените цели. Най-

общо казано, вътрешният контрол е необходим, за да се 

създадат условия за използване на всички благоприятни 

възможности за подобряване изпълнението на дейностите във 

фирмата, при минимизиране на риска за непостигане на 

поставените цели. Липсващите или слаби вътрешни 

контролни механизми водят до намалена производителност, 

усложняване на процесите, повече време за обработване на 

сделките и увеличено количество дейности без стойност. Те 
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могат дори да попречат на постигането на целите и задачите. 

Ето защо създаването на ефективно действаща система за 

вътрешен контрол е от изключително значение за постигането 

на мисията и целите на фирмата. То неминуемо изисква 

използването на модерни управленски техники и технологии, 

а така също и съпричастността на мениджмънта на фирмата. 

Вътрешният контрол се определя като цялостен процес, 

интегриран в дейността на фирмата, осъществяван от органите 

на управление, от ръководството и от служителите на 

фирмата. Неговото предназначение е да предостави разумно 

ниво на увереност по отношение постигането на поставените 

цели. Контролът е основна управленска функция на 

мениджъра. Доброто и ефективно управление изисква 

създаването и поддържането на съвременни системи за 

вътрешен контрол. Само адекватният и ефективен вътрешен 

контрол като непрекъснат процес, интегриран във всички 

дейности и процеси на фирмата, може да гарантира, че целите 

ще бъдат постигнати чрез: съответствие на законодателството, 

вътрешните актове и договорите; надеждност и всеобхватност 

на финансовата и оперативна информация; икономичност, 

ефективност и ефикасност на дейностите; опазване на 

активите и информацията.  

 Разпределение на отговорностите при осъществяване на 

вътрешния контрол: 

« Всяко лице , ангажирано при изпълнение на 

проектирането носи определена отговорност по 

отношение на вътрешния контрол. 

« Цялостната отговорност за вътрешния контрол носят 

ръководителя на проектантския екип - Архитекта, 

заедно с управителя на Дружеството. Затова е 

необходимо тяхното разбиране и ангажираност за 

прилагането на тези системи. 

« Ключова е ролята и на всички членове на 

проектантския екип, тъй като съобразно функциите си 

и йерархията в екипа те изготвят проектите по 

съответната част и организират вътрешния контрол. Те 

носят пряка отговорност за всички дейности и процеси, 

както и за създаването и поддържането на системите за 

вътрешен контрол при поверените им задачи. 

 Контролни дейности, които са приложени в Дружеството: 

« Процедури за разрешаване - те се отнасят до вземането 

на решения от оправомощените лица, в резултат на 

което настъпват определени последици. Тъй като с тях 

се регулира процесът на вземане на решения, те трябва 

да са съобразени е организационната структура, с 

органите на управление на Дружеството и т.н. 

« Процедури за одобрение - те регулират утвърждаването 

на взетие решения по отношение на проектната 

документация, данни или документи, е което действие 

се приключват или валидизират процеси, действия, 

предложения и/или последици от тях. 

« Разделяне на отговорностите - това е принцип, който 

цели да се минимизират рисковете от грешки, 

нередности и нарушения, и тяхното неразкриване. По 
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същество прилагането на тази процедура изисква за 

осъществяването на два или повече ключови етапа от 

дадена операция, процес или дейност да отговарят 

различни експерти от проектантския екип. За целта в 

Дружеството следва да се въведат подходящи правила 

и процедури, които да не позволяват един служител 

едновременно да има отговорност по одобряване, 

изпълнение и контрол. 

« Процедури за съгласуване на проекти - това са 

процедури, които като форма на оперативен контрол се 

осъществяват веднъж седмично от ръководителят на 

проектантския екип при възлагането и изпълнението на 

работата. 

« Преглед на процедури, дейности и операции - целта на 

тази контролна дейност е да се осигури точността на 

изпълнение на операциите в дадена структура и също е 

част от оперативния контрол. 

« Процедури по документиране, архивиране и 

съхраняване на информацията - това са правила, които 

подпомагат осъществяването на текущата дейност, 

вземането на правилни решения и контрола върху 

проектирането. За да работи добре една проектантския 

екип, е задължително да е налице пълното, точно и 

своевременно изготвяне на писмени доказателства за 

взети решения, настъпили събития, извършени 

действия и препоръки от страна на Възложителя. 

 Одобряване на проектите и издаване на разрешение за строеж – налице е 

описание на дейностите в етапа, но същият не е графично изобразен, тъй 

като периодът му е извън сферата на влияние на участника. 

 Изпълнение на строителството: 

o Подготвителен етап: 

 Подготвителният етап включва: 

« Съставяне и подписване на Протокол образец 2а за 

откриване на строителна площадка и определяне на 

линия и ниво - започва да тече срокът по договора. 

« Изграждане на временно приобектово стопанство. 

« Мобилизация на ръководния екип и работна ръка. 

« Мобилизация на строителната механизация. 

« Планиране и организиране обезпечаването на обекта с 

необходимите материали 

« Запознаване на участниците в строителството помежду 

си - представители на Възложителя, Строителя и 

Строителния надзор. 

« Обозначаване на строителната площадка.  

« Организация на строителната площадка и временна 

строителна база:  

 Разполагане на временно приобектово 

стопанство (база) в непосредствена близост до 

блока, като предварително ще съгласува своите 

действия с Възложителя и ще изгради такова 

след неговото одобрение и указание за 

местоположение.  

 Базата ще бъде оградена от временна ограда, и 

подсигурен достъп чрез портална врата.  
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 При избора и ситуирането на временното 

приобектово стопанство са съобразени следните 

обстоятелства:  

- разполагането на приобектовото 

стопанство по никакъв начин да не 

нарушава пешеходните маршрути и 

нормалния начин на живот на жувущите 

в района; 

- площта на базата ще е оптимална, 

съобразена с максималното количество 

доставяни материали на обекта, но не по-

голяма от необходимото; 

- в оградената площ да бъдат ситуирани 

всички нейни съставни елеме отразени 

по-долу: открита складова площ; паркинг 

за транспортни средства; химическа WС; 

битова база за инженерно-техническия 

персонал; битова база за изпълнителски 

състав; склад за дребно оборудване и 

материали; вода за битови нужди; 

питейна вода; временна ограда на 

строителната база с Нmax = 2.20 м; 

 На местата, определени за паркинг ще се 

паркират строителната механизация, 

транспортните средства, ангажирани в 

изпълнението на строителните дейности. 

 Битовата база ще бъде оборудвана с аптечка за 

първа медицинска помощ и пожарогасителен 

шкаф с всички необходими пожарогасителни 

средства. На видно място ще се постави 

указателна табела с телефонните номера за 

спешни случаи и схема с обозначени пътища за 

евакуация. Битовата база (4) ще се използва от 

инженерно- техническия персонал, а битова база 

(6) - от изпълнителския състав на Дружеството. 

 В склада за дребно оборудване ще се съхраняват 

инструменти и дребна механизация, например 

къртачи, винтоверти, бормашини и др.. 

 В разпределението на строителната база могат 

да настъпят промени в съответствие със 

спецификата на предоставения от Възложителя 

терен. 

 По време на строителството ще бъде осигурена 

денонощна охрана на обекта за опазване на 

наличната техника и оборудване, както и на 

изпълнените строителни работи. На обекта ще 

бъдат взети всички мерки за противопожарна 

защита при спазване на действащите законови 

разпоредби и изисквания на съответните 

противопожарни служби. 

 Строителната площадка се обозначава, със 

съответните табели и знаци. 

 Извършването на маневри на строителна 

техника и движение на строителни работници, 
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ще бъде контролирано, ще бъдат поставени 

съответните знаци и схеми. 

 Преди започване на работа на строителната 

площадка и до завършването на строежа ще 

бъде извършена оценка на риска, която, обхваща 

всички етапи на договореното строителство, 

избора на работно оборудване и всички 

параметри на работната среда. 

 Информационна табела. 

« Осигуряване на условия за работа, в това число и за 

здравословни и безопасни условия на труд и пожарна 

безопасност. 

 Осигуряване на техническо ръководство на обекта:  

« Предвижда се ръководният екип да бъде в състав, 

формиран от следните специалисти: Технически 

ръководител, Координатор по безопасни условия на 

труд (Длъжностно лице по БЗ) и Специалист по 

контрол на качеството. 

« Йерархична структура на ръководния екип и 

разпределение на отговорностите: 

 Технически ръководител: изведен е и като 

самостоятелен участник в строителния процес, 

особено по отношение на ЗБУТ, като също така 

комуникира с Възложителя и получава указания 

от него. Възложителят ще получи писмо с 

изрично упоменати пълномощия на други 

специалисти от състава на Изпълнителя, имащи 

право да подписват документи, както и за кои 

точно документи са упълномощени. В случай на 

отсъствие на Техническият ръководител, 

Възложителя ще получи предварително изрично 

писмо с информация кой го замества и с какви 

правомощия. Техническият ръководител 

осъществява връзка с Възложителя, осигурява 

достъп до строителната площадка, помещенията 

си и документацията по проекта, на 

представители на Възложителя и другите 

участници имащи отношение по изпълнението 

на договора. Съставя и подписва строителната 

документация, касаеща изпълнението на обекта. 

Той е пряко отговорен за изпълнението на 

строителните работи по Договора, както и за 

спазването на предвидения срок за изпълнение. 

Ангажиран е с етапа на изпълнение на обекта и 

процедурата по приемане на обекта. Отговаря за 

финансовото изпълнение на проекта от страна 

на Изпълнителя. Ще следи и за изпълнението на 

Програмата за осигуряване на качеството, в 

съответствие с изискванията на ISO 9001:2008, 

която ще се разработи веднага след сключване 

на договора за строителство от отговорника за 

контрола на качеството. Познава добре 

технологиите на изпълнение на отделните 

видове дейности и СМР, които са предвидени в 
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проекта. Следи и предприема всички действия 

по изпълнение на работната програма и 

линеения календарен план график за изпълнение 

на настоящата обществена поръчка. 

Техническият ръководител стриктно ще 

контролира прилагането на плана за управление 

на качеството на изпълнение на обществената 

поръчка, както и ефективно управление на 

проекта. Организира изготвянето от експертите 

План за управление на взаимодействието на 

различните нива на изпълнение на поръчката, и 

го съгласува с Възложителя. Участва във всички 

външни срещи (организирани от Възложителя). 

На Техническият ръководител като задължение 

ще бъде вменено да: изпълнява и контролира 

спазването на изискванията на ЗБУТ; пряко 

участва при изработването на инструкциите за 

безопасност и здраве и ръководи и контролира 

тяхното прилагане; спазва изискванията за ЗБУТ 

към използваните строителни технологии и 

проекти; провежда инструктаж по ЗБУТ на 

ръководените от него работещи; забранява 

работата със строителни машини, съоръжения и 

инструменти, които не отговарят на 

изискванията за ЗБУТ; незабавно уведомява 

преките си ръководители за злополуки и/или 

аварии на строителната площадка, строежа, 

частта от строежа или работните места; които 

отговаря; разпределя работещите по работни 

места съобразно тяхната правоспособност, 

квалификация, знания и опит; контролира 

(планирането и безопасното извършване на 

разрушаване на сгради и съоръжения, чрез 

предприемане на подходящи предпазни мерки, 

методи и процедури; монтажа и демонтажа на 

стоманени или бетонни рамки и техните 

компоненти, кофражи, готови строителни 

елементи или временни опори и подпори; 

правилното подреждане и съхранение на 

строителната площадка на материалите, 

изделията и оборудването);  осигурява 

(прекратяване на работата и извежда всички 

лица от строителната площадка, строежа или 

съответното работно място, когато има сериозна 

или непосредствена опасност за здравето или 

живота им или когато са налице условия, при 

които се изисква спиране на работа; при 

отсъствието му от строителната площадка тези 

задължения се изпълняват от посочени от него 

лица с необходимата квалификация; ред и 

чистота на работните места и строителните 

площадки, за които отговаря; координация на 

работата, когато скелетата, платформите и 

люлките се използват от няколко бригади); 
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определя (работната зона и границите на 

опасната зона при преместване на строителни 

машини и механизация на строителната 

площадка; в случаите ,когато машинистът няма 

достатъчна видимост, техническият 

ръководител определя към него сигналист; 

местата на захващане на предпазни колани на 

работещите и на люлките, платформите и 

висящите стълби към сигурна и здрава опора и 

ежедневно контролира окачващите им 

приспособления преди започване на работа; 

лице, което да контролира изправността, 

правилната експлоатация, прегледите, 

поддръжката и ремонта на работното 

оборудване (строителни машини, директни 

горивни устройства и др.); лице, което да 

отговаря за изправността, правилното 

използване, прегледите, почистването и ремонта 

на санитарно-битовите помещения; изпълнява в 

срок предписанията на контролните органи за 

ЗБУТ; участва при анализиране на причините за 

допуснати трудови злополуки). 

 Техническият ръководител упражнява своята 

дейност съвместно с Координатор по 

безопасност и здраве. Определеното лице за 

координаторът по безопасност и здраве - за 

етапа на изпълнение на строежа изпълнява 

всички ангажименти по заеманата длъжност, 

работейки съвместно с Техническият 

ръководител. Основни негови задължения са: 

отговаря и следи за спазването на всички 

нормативни изисквания, както и на всички 

изисквания посочени в Наредба № 22 от 2004 г. 

за минималните изисквания за безопасни и 

здравословни условия на труд; следи за 

изпълнението на ежедневните и периодични 

инструктажи на работниците; съблюдава 

носенето на необходимото работно облекло и 

лични предпазни средства от изпълнителския 

персонал; координира осъществяването на 

общите принципи за превантивност и 

безопасност съгласно ЗЗБУТ при: вземане на 

технически и/или организационни решения за 

едновременно или последователно извършване 

на етапите и видовете СМР и оценяване на 

необходимата продължителност за извършване 

на етапите и видовете СМР; координира 

осъществяването на изискванията за ЗБУТ и на 

плана за безопасност и здраве, когато такъв се 

изисква, от строителите и, при необходимост от 

защита на работещи, от лицата, самостоятелно 

упражняващи трудова дейност; актуализира 

плана за безопасност и здраве и информацията 

при отчитане на настъпилите изменения с 
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напредването на СМР; организира съвместната 

работа между строителите, в т.ч. 

подизпълнителите и включилите се 

впоследствие в работата строители, на една и 

съща строителна площадка, осигурява взаимна 

информация и координира техните дейности с 

цел защита на работещите и предотвратяване на 

трудови злополуки и професионални болести, 

като при необходимост включва в този процес и 

лицата, самостоятелно упражняващи трудова 

дейност; координира контрола по правилното 

извършване на СМР; предприема необходимите 

мерки за допускане на строителната площадка 

само на лицата, свързани с осъществяване на 

строителството. 

 Специалист по контрола на качеството: 

съблюдава технологичното и качествено 

изпълнение на всички видове СМР, като 

основни негови задължения са: съгласува с 

Възложителя материалите, предвиждани за 

влагане в обекта оценява качеството на 

доставяните материали на обекта извършва 

вътрешен контрол на правилно технологично и 

качествено изпълнение на видовете СМР; 

събира необходимите документи свързани с 

качеството на материалите и с качеството на 

СМР (сертификати, декларации за 

експлоатационни показатели, протоколи от 

изпитвания и др.); носи пряка отговорност по 

опазването на околната среда за целия период на 

изпълнение на договора, следи за 

технологичното и качествено изпълнение на 

строително монтажните работи съблюдава 

протоколи от изпитване/ 

 Предвижда се цялостното изпълнение на обекта 

да бъде осъществено от минимален 

изпълнителски състав, надхвърлящ 

минималните изисквания посочени в 

изискванията на Възложителя, а именно: 

изолаторчик /работник топлоизолации/ - 4 бр.; 

мазачи (работник топлоизолации/мазилки) - 4 

бр.; дограмаджии - 3 бр; дърводелец 

(дограмаджия) - 1 бр; железар - 1 бр.; 

монтажник - 3 бр.; бояджия - 2 бр.; арматурист - 

1 бр.; настилкаджия - 1 бр.; тенекиджия – 2 бр.; 

ел. монтажник - 2 бр; общ работник - 4 бр.. 

 Изпълнението на всеки вид СМР ща бъде 

осъществено от определен брой работници, 

групирани в работни екипи. Съставът на 

работните Екипи е определен въз основа на 

обема и видовете работа, които трябва да се 

извършат в определения срок, разполагаемия 

работен фронт, приетата технология на 

изпълнение и заложените норми за труд за всеки 
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вид СМР. 

 При определяне състава на производствените 

единици (Звена/Екипи), се използват следните 

норми за труд: 

 
 Съставът на Екипите е определен, като се има 

предвид: 

- съставът на Екипа да бъде минимален, 

което дава възможност за създаване на 

по-ясна, по-стегната организация на 

труда, а следователно и по- голяма 

производителност; 

- съставът на Екипа да бъде постоянен, 

защото промяната води нарушаване на 

създадената съгласуваност между 

членовете на звеното, а оттам и до 

намаляване на производителността; 

- съставът на Екипа да бъде прогресивен, 

т.е. да се даде възможност на 

работниците с по-ниска квалификация да 

извършват работи от по-висока степен. 

 Окончателният оптимален състав на звеното се 

определя като отношение между Нвр., при 

строителните процеси, съставени от работни 

операции с различна сложност на изпълнението. 

 Налице е подробно описание на броя и 

квалификацията на работниците за всеки вид 

дейност. 

 Мобилизация на строителната механизация и оборудване: За 

отделните етапи са необходими различни строителни машини, 

съобразно технологията на строителния процес . За обекта 

като цяло ще се осигури следната строителна механизация: 

лекотоварни автомобили; самосвал; турбозолна машина за 

замазки; бормашини; заваръчен апарат; ъглошлаиф; оградни 

пана; пробивна техника; тръбно и рамково скеле; винтоверти; 

макари; други дребни ръчни инструменти. За изпълнение на 

обекта ще бъдат използвани и дребни строителни 

инструменти - рендета, ел. отверки, ел. бъркалки, чукове, 

тесли, отвеси, нивелири и др. Разполагаемост с цялата 

необходима такава механизация по вид и брой за изпълнение 

на всяка предвиждана работа. Същата механизация ще бъде 

доставена на обекта при етапа на подготовка за СМР, като 

бъде съхранявана през предиода на изпълнение на СМР във 

временното приобектово стопанство. 
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 Планиране и организиране обезпечаването на обекта с 

необходимите материали: 

« При изпълнението на строителните работи, ще се 

влагат материали от доставчици, с доказано качество - 

потвърдено с приложените към тях сертификати за 

качество, декларации за съответствие и протоколи от 

изпитване в съответствие с действащите стандарти и 

нормативи. 

« Доставката на материалите ще е съобразена с графика 

за изпълнение на видовете строително ремонтни 

работи, за да не се излиза от сроковете за изпълнение 

на даден дейност. Част от материалите ще се 

съхраняват временно на приобектов склад и ще се 

изтеглят от там при необходимост. 

« Описание на основните строителни материали 

необходими за изпълнението на поръчката съгласно 

енергийното обследване. 

« След изготвяне и одобрение на проектите, на база 

количествените сметки по различните части и разходни 

норми по ще бъде изготвена спецификация на всички 

необходими строителни материали за изпълнение на 

обекта. 

« Материалите и оборудването ще бъдат групирани по 

части в обекта (Част Архитектура, Част Електро (при 

необходимост от изпълнение), както и разпределени по 

доставчици, които ще извършат снабдяването им до 

обекта. 

« При възникване на допълнителни и/или непредвидени 

видове работи е налице изградена структура на отдел 

„Снабдяване”, ангажиран с изпълнението на всички 

планови и непланови/непредвидени заявки за доставка 

на материали и оборудване на обекта. 

« В допълнение са налице сключени рамкови договори за 

закупуване на строителни материали и оборудване с 

множество търговци и борси, предлагащ богат и 

разнообразен асортимент.  

« За материалите за довършителни работа, които имат 

отношение към окончателния вид на строежа, ще бъдат 

предоставяни мостри на Възложителя за писмено 

одобрение на вид, цвят, гладкост, размери и т.н. 

« Всички доставяни материали и оборудване ще бъдат 

напълно окомплектовани, със съответните указания за 

приложение. 

« Съпътстващи документи към всички материали и 

оборудване ще са сертификат за качество, декларация 

за произход и декларация за експлоатационни 

показатели/ декларация за съответствие. Документите, 

удостоверяващи съответствието се представят на 

Възложителя. 

 Етап на изпълнение на строителни и монтажни работи: 

o Етапът започва условно веднага след подготвителния етап, но в 

конкретния случай, съгласно линейния календарен график, 

доставката и разполагането на фасадното рамково и тръбно скеле на 

строителната площадка съвпада с подготвителният етап и на 
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следващият ден се пристъпва към монтаж. В етапа на изпълнение се 

реализират качествено, в обем и във време съобразно линейния 

график всички дейности от количествено-стойностната сметка, 

необходими за завършване на обекта и приемането му с Протокол 

образец 15. Предвижда се СМР да се изпълнят в съответствие с 

приложения Линеен календарен график, като характерът на обекта 

позволява успоредното изпълнение на отделни работни участъци и 

разполагане едновременно на няколко работни Екипа, следвайки 

необходимата технологична последователност на СМР и 

спецификата на обекта, както следва: 

 Топлинно изолиране на външни стени ЕСМ 1: представено е 

описание на всички видове включени работи. Обхваща почти 

целия етап на изпълнение на строителството. Тази мярка е 

най-обемна като ресурси и време и за нейното срочно 

изпълнение се следва технологична последователност, която 

се изразява накратко в монтаж на фасадно скеле, демонтажи 

работи по фасадите на сградата, подготовка на самата фасада 

и всички елементи по нея /изчукване, изкърпване, измазване, 

подзиждане и др./ за последващ монтаж на топлоизолация, 

грундиране и монтаж на самата система от топлоизолация, 

полагане на мазилки, обратен монтаж на елементи по 

фасадата /антени, водостоци и др./ и демонтаж на фасадното 

скеле. 

 Подмяна на съществуваща стара дограма - ЕСМ2: представено 

е описание на всички видове включени работи. Изпълнението 

започва веднага след монтажа на фасадното скеле, 

изразявайки се в демонтаж на решетки по прозорците, 

снемане на точни размери на дограмите, заявка за доставка на 

дограма, доставка демонтаж на стара и монтаж на нова 

дограма, вътрешно обръщане на дограмата, монтаж на 

външни поли след изпълнение на топлоизолацията и обратен 

монтаж на метални решетки. Основна част от дейностите се 

изпълняват успоредно с други демонтажни работи, но преди 

монтажа на топлоизолацията. 

 Топлинно изолиране на покрив ЕСМ 3: представено е 

описание на всички видове включени работи. 

Подготвителните и съпътстващите строително-монтажни 

работи, свързани с топлинно изолиране на покрива се 

извършват едновременно с други дейности по ЕСМ 1 и ЕСМ 

2, но с оглед на това да не се избегне струпване на работна 

ръка на обекта се планира основните видове СМР по ЕСМ 3 

да се изпълнят след приключване на дограмаджийските 

работи по фасадите. 

 Подяна на осветителни тела ЕСМ 4: представено е описание 

на всички видове включени работи. Доставката и подмяната 

на осветлението в общите части на сградата се планира да 

извърши в края на етапа на изпълнение на СМР, когато ще са 

приключили всички дейности по покриви, апартаменти и 

стълбищната клетка ще е освободена за монтаж на нова ел. 

инсталация и енергоспестяващо осветление. 

o Предлагана технология за изпълнение на СМР с предвиждане на 

съпътстващи мерки за контрол на качеството: 

 Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле. 

 Демонтажни работи при изпълнение на топлоизолационна 
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система по фасади. 

 Очукване и измазване на компроментирани фасадни мазилки. 

 Демонтаж на дограма. 

 Доставка и монтаж на PVC дограма. 

 Вътрешно обръщане на дограма. 

 Топлоизолиране на външните стени на сградата и мазилки – 

монтиране на цокълен профил, подвеждане на 

топлоизолацията, разбъркване на лепилото, лепене на 

плоскости, дюбелиране, шпакловка с мрежа, грундиране, 

нанасяне на мазилка: 

 
 Шпакловане и мрежа по тераси, дъна на тераси и др.. 

 Бояджийски работи. 

 Демонтажни работи при изпълнение на покрив. 

 Топлоизолация от ХРS 10 см по таванска плоча. 

 Армирана циментова замазка. 

 Мазилка върху комини. 

 Тенекеджийски и железарски работи. 

 Подмяна на водосточни тръби по фасади. 

 Бояджийски работи по парапети, метални решетки. 

 Електро инсталации. Изпитване. 

 Етап на предаване на обекта: дейностите, включени в етапа на предаване на 

обекта са: 

o Отстраняване на дефекти и забележки: предвижда се период с обща 

продължителност от 1 /словом: един/ календарен ден за отстраняване 

на забележки, като при необходимост може да бъде удължен с още 
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един ден съвместно с демобилизацията на обекта преди подписване 

на акт 15. 

o Демобилизация на строителна механизация и работна ръка: 

Непосредствено след отстранените забележки (ако има такива) ще 

бъдат приети постъпки за демобилизация на работната ръка и 

строителна механизация, демонтиране на временното приобектово 

стопанство и възстановяване на терена (при необходимост). 

o Подписване на протокол обр. 15: Дружеството предвижда 

последният ден от изпълнението на договора да бъде с подписване на 

Протокол обр. 15 - съставя се на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ от 

възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, 

лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически 

правоспособните физически лица към него, упражнили строителен 

надзор по съответните части, или от техническия ръководител за 

строежите от пета категория; този акт е основание за съставяне на 

окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор; с 

този акт се извършва предаването на строежа и строителната 

документация от строителя на възложителя. 

 Отчитане/актуване по време на строителството: съставяне и участие в 

съставянето на необходимата строително-техническа и финансово-

счетоводна информация в съответствие с изискванията на договора и 

действащата в страната нормативна уредба, състоящи се в следното: 

o Кореспонденция, включително уведомления, доклади, решения, 

препоръки, заповеди, съгласувателни писма и т.н. с Възложителя, 

неговите представители и другите участници в строителния процес. 

o Отчетна документация за извършените СМР, скомплектована с 

необходимите документи - фактури, приемателно - предавателни 

протоколи, подробни ведомости, доказателства за съответствие на 

вложените материали със съществените изисквания към строежите. 

o Актове и протоколи по време на строителството в съответствие с 

изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството, удостоверяващи 

изпълнението в съответствие с проекта и съществените изисквания 

към строежите, екзекутивна документация. 

o Протоколи от проверки от страна на Възложителя или оторизираните 

контролни органи. 

o Документи, удостоверяващи съответствие с изискванията на 

действащото в страната законодателство, закони, правилници, 

наредби постановления и др. касаещи строителния процес, техниката 

на безопасността на труда, противопожарни и строително - 

технически норми. 

o Документи, удостоверяващи съответствие с изискванията на Наредба 

№ 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места и при използване на работното 

оборудване, Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, както и изискванията на другите 

нормативни актове за здраве и безопасност при работа. 

o Аналитична счетоводна информация за извършените разходи по 

време на изпълнението на договора. 

 Авторски надзор: 

o Авторският надзор ще се извършва от проектантите по всички 

специалности, включени в проекта, и ще се осъществява върху 

изпълнението на СМР в съответствие в одобрените проекти и 



 

32 

 

  
съгласно изискванията на Закон за устройство на територията и 

наредбите към него.  

o Авторския надзор ще се осъществява още от стартиране на СМР с 

подписване на Протокол за откриване на строителна площадка на 

обекта (обр. 2) и продължава през целият етап на строителство до 

издаване на Разрешение за въвеждане на обекта в експлоатация, като 

включва съдействие за изготвяне на екзекутив документация и 

детайли, участие в съставяне и подписване на актове и протоколи по 

време на строителството и участие в приемателни комисии.  

o Проектантите ще правят консултации за решаване на проблеми, 

възникнали в процеса на строителство и ще дават предписания при 

възникнали обективни обстоятелства. Като проектанти по 

съответните части участват в изготвянето и оформянето на 

документите в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31 

юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, като носят солидарна отговорност заедно е 

останалите подписали лица за достоверността на съдържащите се в 

тях данни.  

o Авторският надзор ще се осъществява след писменна покана от 

страна на Възложителя, във всички случаи, когато присъствието на 

проектанта на обекта е наложително. 

o Предписанията на проектанта, свързани с авторското право, за 

точното спазване на изработения от него инвестиционен проект, се 

вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за 

останалите участници в строителството. 

o Проектантите ще бъдат длъжни да впишат заповед в заповедната 

книга или да се състави писмен протокол за извършеното, като 

резултат от проведения авторски надзор. Те ще са длъжни да спазват 

правилата за безопасност по време на престоя си на обекта, както и 

да осигурят собствени лични предпазни средства. 

o Проектантите ще извършат контрол и ще участват в подписване на 

Актове обр. 12 (за всички СМР, които може да се окачествят като 

„скрити работи”, които след извършването им не подлежат на оглед 

и замерване) след надлежно проведен авторски надзор по време на 

строителството, което ще се изисква на всеки строителен етап.  

o Проектантите ще посетят обекта в срок от не повече от 24 часа при 

повикване от страна на Възложителя, Строителя или Строителния 

надзор, по повод упражняване на задълженията като авторски 

надзор. Ще оказват всестранна техническа помощ и консултации за 

решаването на проблеми, възникнали в процеса на изпълнението на 

обекта. При покана от страна на изпълнителя се задължават да 

участват в съвещания, свързани е изпълнението на обекта. При 

проверки на място от страна на Възложителя, проектанта се 

задължава да осигури присъствието на негов представител, както и 

да осигурява преглед на документи, свързани с изпълнението на 

възложените дейности.  

o В задълженията на проектантите освен контрол по време на 

строителството, авторски надзор, подписване на документации и 

протоколи по време на строителството, изготвяне, подписване и 

предоставяне на екзекутивна документация и подписване на 

протокол 15, влиза и задължението - ако по искане на Възложителя 

или по предложение на строителния надзор бъдат поискани промени 

по време на строителството - да бъдат изготвени и съгласувани 

промените в проектната документация 
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 Изисквания към материалите за изпълнение на поръчката, стандарти: 

 Общи изисквания за качество и работа: 

o Всички материали, които се влагат при изпълнението на СМР, 

според условията на договора трябва да бъдат нови продукти.  

o Всяка доставка на материали и оборудване на строителната 

площадката или в складовете на Изпълнителя ще бъде придружена 

със сертификат за качество в съответствие с определените 

технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и 

каталози и доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани 

до влагането им в работите. 

o 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 наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат 

да се приложат такива. 

 Каталози и препоръки на производителите: 

o Това са каталозите, инструкции и препоръките (технологични карти) 

на Производителя за материал, оборудване или продукт, определени 

в съответствие с техническите стандарти, физическите параметри, 

техническите характеристики и изходните данни или технологията за 

полагане или монтаж, съхранение, детайли и пр. 

o Такива препоръки и инструкции не освобождават Изпълнителя, от 

които и да било от неговите договорни задължения и гаранции за 

качество. Такива каталози ще бъдат в съответствие с определените 

стандарти и изисквания на спецификацията и са предмет на 

одобрение от Консултанта. 

o Мостри и каталози: 

 Това са мостри на материали или каталози на произведени 

продукти, цветни таблици, които Изпълнителят представя в 2 

броя за одобрение от Консултанта. 

 Мострите или каталозите са представени с фотокопие на 

декларация за експлоатационни характеристики в 

съответствие с техническите стандарти и фотокопие за 

съответствие с изпитванията за пожарна безопасност, за които 

е необходимо. 

 Технически стандарти: 

o Като минимум българските стандарти и разпоредби винаги ще бъдат 

спазвани. Други международно приети стандарти и разпоредби могат 

да бъдат използвани само ако: 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. 

o Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво 

или по-добро качество в сравнение със стандартите и разпоредбите 

уточнени в настоящата тръжна документация, могат да бъдат приети 

след предварителна проверка от Консултанта и писменото му 

одобрение. В този случай Изпълнителят трябва да представи цялата 

необходима информация в съответствие с инструкциите на 

Консултанта. Консултантът е длъжен да вземе решение след 

получаването на тази информация. В случай че той сметне, че 

стандартите и разпоредбите, предложени от Изпълнителя, не 

гарантират същото или по добро качество, Изпълнителят е задължен 

да приложи стандартите и разпоредбите, посочени в настоящата 

тръжна документация. 



 

34 

 

  
o Ако Изпълнителят желае да предостави материали или да извърши 

действия в съответствие с друг национален стандарт или 

международна спецификация, той трябва да предаде пълни 

подробности от предложението си в писмен вид на Консултанта. 

 Организация и подход на изпълнение: 

 Работна програма. 

 Структура за изпълнение на поръчката: 

o В организационно отношение се включват няколко комплексни 

екипа от работници с различна специалност и ниво на квалификация, 

оразмерени като бригади така, че да достигнат максимална 

производителност в нормалата на строителния процес. Взаимната 

обвързаност в организационно отношение и последователност в 

технологично отношение, са показани в представения календарен 

график. Отделните комплексни екипи работят в своята 

последователност, използвайки предимствата на поточния 

организационен метод. 

Органограма на проекта: 

 
o Йерархични и функционални зависимости между участниците в 

проекта: 

 Техническия ръководител е управляващия дейностите по 

реализацията на поръчката. Той е главното длъжностното 

лице на Изпълнителя, което осъществява координацията 

между участниците в поръчката. Задълженията му включват 

вземането на управленски решения по реализирането на 

проекта и съгласуване на дейностите с представителя на 

Възложителя, Авторския надзор, Строителния надзор, 

Държавни и общински контролиращи органи. Като 

функционални звена в структурата, с пряка зависимост към 

техническия ръководител са Координатора по безопасност и 

здраве и Експерта по качеството. 

 Специалист по здравословни и безопасни условия на труд 
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(ЗБУТ) - експерт, включен във функционалната структура на 

проекта. Неговата дейност е пряко свързана с осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд по работните 

места. Осигуряване на обезопасяване на строителните 

площадки, както и отделните работни места от достъп на 

външни лица, свързано с изпълнение на строителни дейности 

в условията на функционираща пътна и пешеходна мрежа, 

както и на функциониращи продуктoпроводи. Изисква и следи 

за спазване на изискванията на Плана за безопасност и здраве, 

ЗЗБУТ и останалите нормативни документи свързани с 

безопасността и здравето при работа по отделните работни 

места. Правата и задълженията на координатора по 

безопасност и здраве се регламентират в длъжностната 

характеристика, Закона за здравословните и безопасни 

условия на труд и Наредба № 2 / 2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

изпълнение на строителни или монтажни работи. 

 Специалист - контрол на качеството - експерт във 

функционалната структура на проекта, чиито задължения 

включват подпомагане на дейностите на Ръководителя на 

екипа, Техническия ръководител и специализирани звена в 

основните три фази на контрола - входящия контрол, текущия 

контрол и контрол върху качеството на готовия строителен 

продукт по отделни дейности и като цяло. Входя контрол - 

осъществява проверка на място при доставка на материали, 

полуфабрикати. изделия и други. Извършва проверка на 

необходимата съпътстваща документация, свързана с 

изискванията на нормативната база. В определени случаи 

предлага на техническия ръководител проверка на качествата 

на доставки. Текущ контрол - следи за правилното 

заскладяване на материалите, съобразен с изискванията за 

съхранение до влагането им. Следи за качеството на 

материалите при влагането им, както и за правилната 

подготовка, съобразена с писани рецептури и изисквания на 

производителя. Следи за изпълнение на дейностите, съгласно 

изискванията на ПИПСМР и техническите изисквания на 

проекта. Краен контрол - отчита качеството на извършената 

работа и докладва за допуснати пропуски на Техническия 

ръководител за вземане на адекватни управленски решения. 

 Ръководител на комплексна бригада (Бригадир). На отделните 

участъци ще се осъществяват нееднородни строителни 

процеси, за които са необходими звена от обучени и 

квалифицирани работници по определени дейности. Тези 

звена са мобилни, като тяхната мобилност е определена в 

календарния график. Възприети са елементи на поточният 

метод, който включва изпълнението на строителните процеси 

от отделните специализирани звена на едно работно място, 

като след приключването им отделното звено се премества на 

следващото работно място. Ръководителят на комплексната 

бригада отговаря за изпълнението на видовете работи по 

специалността на бригадата (звеното) и е пряко подчинен на 

техническия ръководител. 

o Координация между участниците: За да се гарантира изпълнение на 

строителството в определените срокове и с предвиденото качество се 
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налага координация между отделните участници: 

 Координация между Възложител и Строител. Техническият 

ръководител ще представлява Изпълнителя на работни срещи 

и съвещания, при приемане на разпореждания от другите 

участници в строителния процес, при решаване на технически 

въпроси и проблеми на строителната площадка. На тези срещи 

ще се извършва оперативно отчитане на хода на 

строителството, като ще се обсъждат и приемат управленски 

решения за преодоляване на пречки в оперативен порядък, 

както и мерки касаещи строителството. Официална 

кореспонденция с Възложителя и неговите представители ще 

водим писмено, като за удобство и ускоряване на обмена на 

данни всяко наше писмо на хартиен носител ще се изпраща на 

отсрещната страна предварително в електронен вид. Срещите 

ще се протоколират. 

 Координация между Авторски надзор и Строител: Ще се 

осъществяват работни срещи по покана при всяко приемане 

на елемент, съгласно изискванията на Наредба №3 за 

съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството. Строителят може да покани проектанти по 

отделните части за изясняване, уточняване или проследяване 

на строителни процеси. Авторският надзор е в правото си да 

посещава строежа по всяко време. Своите разпореждания 

вписва в заповедната книга на обекта. При промени в хода на 

строителството е длъжен да съгласува промените с 

Възложителя, Строителния надзор (Консултанта) и Строителя 

и да нанесе корекциите върху чертежите, като в края на 

строителството да предостави екзекутиви. Срещите ще се 

протоколират.  

o Отговорности на Изпълнителя: 

 Задължение за работа в съответствие с Договора: 

Изпълнителят извършва и приключва работите по Обекта и 

отстранява дефектите в тях в строго съответствие с Договора 

и с необходимите грижи и старание, така че да удовлетворят 

Консултанта, осигурява цялата работна сила, както и нейния 

надзор, материалите, Технологичното оборудване и всичко 

останало, независимо дали временно или постоянно, 

необходимо за изпълнението, приключването и 

отстраняването на дефектите, доколкото необходимостта от 

предоставянето на същите е определена в Договора или 

логично произтича от него. Изпълнителят спазва и стриктно 

се придържа към инструкциите и насоките на Консултанта по 

всички въпроси касаещи и отнасящи се до Обекта. 

 Отговорност за дейностите на Площадката: Изпълнителят 

поема пълна отговорност за адекватността, устойчивостта и 

безопасността на всички дейности на Площадката и 

строителни технологии, в случай че Изпълнителят не отговаря 

за плана или спецификациите на Обекта или на някои от 

Временните работи, изготвени от Консултанта, освен ако 

друго не е изрично указано в Договора. 

 Отговорност за служителите: Изпълнителят носи отговорност 

за професионалната и техническа компетентност на своите 

служители и ще избере за работа по този Договор надеждни 

лица, които ще работят ефективно за реализирането на 
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настоящия Договор, ще уважават местните обичаи и ще 

спазват висок стандарт на морално и етично поведение.  

 Конфиденциалност на документите: Всички карти, чертежи, 

снимки, мозайки, планове, отчети, препоръки, оценки, 

документи и всякакви други данни, събирани или получени от 

Изпълнителя по Договора са собственост на Възложителя, ще 

се считат за поверителни и ще се предоставят само на 

надлежно упълномощените представители на Възложителя 

след приключване на Обекта. Тяхното съдържание не трябва 

да се огласява от Изпълнителя пред лица, различни от 

служителите му, които предоставят услуги по този Договор, 

без предварителното писмено съгласие на Възложителя. 

 Организация за изпълнение на поръчката: таблично представяне 

организацията за изпълнение на всеки от инструментите по изпълнение на 

поръчката: 

o Добре планирано съставяне на екипа и усилия за коопериране на 

ранен етап от сътрудничеството. 

o Отзивчивост, гъвкавост и желание за адаптация към специфичните 

условия. 

o Своевременност. 

o Съгласуване във времето на документацията по проекта от 

компетентни институции. 

o Съгласуване във времето на изпълнение на дейностите по проекта. 

o Навременно предоставяне на необходимите документи за изпълнение 

на проекта и наличие на достатъчно информация. 

o Осигуряване на качеството. 

o Интегриране на добри практики от досегашния опит на Изпълнителя. 

o Принцип на Трансфер на знание и устойчиво развитие. 

 Система за осигуряване на качеството и контрол: 

o Въведена Система за управление на качеството (СУК): 

 Система за управление на качеството (СУК) е част от 

цялостната система за управление. Тя е разработена и се 

основава на ISO 9001:2015. В СУК са регламентирани всички 

взаимосвързани процеси, протичащи в организацията и 

влияещи върху качеството на продукта, а така също 

съответните отговорности, свързани с определянето на 

нуждите и очакванията на потребителя до крайното 

задоволяване на неговите изисквания. 

 Ръководството на фирмата е избрало процесно-ориентирания 

подход за изграждане, документиране, въвеждане и 

подобряване на ефективността на СУК, тъй като по този 

начин се осигурява постоянно управление и контрол на 

процесите в СУК и взаимодействието между тях. 

 В СУК се открояват пет групи процеси: „Основни процеси“, 

„Отговорност на ръководството“, „Управление на ресурсите“, 

„Измерване, анализ и подобрения“ и „Спомагателни процеси“. 

o Основни процеси: Основните процеси, разграничени в дейността, 

включват: 

 „Процеси, свързани с възложителя“ - дейности по договаряне 

на условията и уточняване изискванията на клиентите. 

 „Закупуване“ - избор на доставчиците и методите за проверка 

качеството на закупуваните активи и услуги, необходими за 

изпълнението на дейността. 

 „Избор на изпълнители“ - дейностите по подбор, оценка и 
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избор на изпълнители на дейности по съответните проекти 

(когато е необходимо). 

 „Управление на проект“ - процеси по осъществяване на 

дейностите за реализация на конкретен обект. 

 „Контрол и измерване“ - дейности по наблюдение, контрол и 

измерване на съответствието на реализираните дейности 

спрямо договореностите с клиентите. 

o Мачество на материалите: 

 Качеството на всяка една строителна работа зависи не само от 

отговорното изпълнение, но и от материалите, които се влагат 

в нея.  

 Познавайки спецификата на строителния пазар в България 

изключително внимателен подбр на всички доставчици и 

следене за доставените от тях материали.  

 Доставчиците и материалите не са просто механическа задача, 

а важен елемент от имиджа на сградата.  

 Ориентация както към утвърдени имена, така и към 

производители, предлагащи нови продукти и алтернативни 

решения, повишаващи качеството и ефективността на 

произведения продукт. 

 База данни за доставчици и материали, като освен за качество, 

екипът в компанията следи и за окончателната му цена. Тази 

информация се актуализира на всеки 6 месеца, което 

позволява конкурентноспособност и актуалност при 

представяне на оферти, а впоследствие и при реализирането 

на проекта. 

 Стремеж към иновации, развиваване на строителния сектор и 

налагане на по-високо технологични продукти, които имат 

предимства не само заради сроковете на изпълнение, но и по-

продължителни гаранции, което е добре от потребителска 

гледна точка. 

o Контрол на строителните материали и системите от строителни 

материали: 

 Сертификат за експлоатационни характеристики: 

« Сертификатът за съответствие се базира на резултатите 

от вътрешния контрол и периодичен външен контрол, в 

това число първоначална проверка. Вътрешният 

контрол се осъществява, за да се установи дали 

характеристиките на строителните продукти, системите 

от строителни продукти или на конструктивните 

елементи съответстват на договорните изисквания. 

Външният контрол се осъществява, за да се установи 

дали изискванията относно персонала и оборудването, 

необходими за непрекъснат процес на правилно 

производство и за осъществяване на съответния 

вътрешен контрол са налице и дали строителните 

продукти отговарят на поставените изисквания. 

« Съответствие на строителните продукти, системите от 

строителни продукти и на конструктивните елементи 

със съответните технически спецификации трябва да се 

удостоверява за всяко място на производство чрез 

издаване на сертификат за съответствие. 

« Видът и обхватът на вътрешният и на външния 

контрол, както и изискванията по отношение на 
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строителните материали, трябва да се определят в 

съответните технически спецификации (напр. 

стандарти, технически условия на доставка). 

 Контрол на изпълнението на обекта: 

« Общи разпоредби: 

 Трябва да се осъществява контрол по спазването 

на договорените изисквания по отношение на 

изпълнението и завършения обект. 

 Контролът по изпълнението се състои от 

вътрешния контрол и - когато е установено в 

съответните раздели - външния контрол: 

- изпитванията, провеждани в рамките на 

вътрешния контрол, трябва да установят 

дали съхранението и обработката на 

строителните материали и системите от 

строителни материали, както и 

завършеният проект, съответстват на 

договорните изисквания; 

- външният контрол се осъществява, за да 

се установи дали изискванията относно 

персонала и оборудването, необходими 

за непрекъснат процес на вътрешен 

контрол, са налице, и дали завършеният 

проект отговаря на договорните 

изисквания. 

 Изпълнителят трябва своевременно да 

уведомява службата за контрол относно 

моментите на изпълнение и да удостоверява 

това пред възложителя. 

« Вътрешен контрол: 

 Видът, обхватът и периодичността на 

вътрешния контрол са регламентирани в СУК. 

 Преди началото на изпълнението 

изпълнителният и провеждащият контрола 

специализиран персонал трябва да бъде въведен 

в изпълнителната документация.  

 По време на изпълнението документите и 

анализите трябва да бъдат на строителния обект. 

Те трябва да се представят на службата за 

контрол и при поискване - и на възложителя. 

 Преди приемането на строителния обект 

документите от вътрешния контрол и 

сертификатите за доставка трябва да бъдат 

предадени на възложителя. Към тези документи 

спадат докладите от ежедневните строителни 

дейности, протоколите от изпитвания и 

докладите от вътрешния контрол. Документите 

трябва да съдържат най- малко следните данни: 

- предприятие-доставчик и сертификат за 

доставка; 

- наименование на строителните 

материали; 

- знак за съответствие; 

- номер на партида и класифициране 
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според монтажна площ; 

- съпоставяне на вида и количеството на 

поръчаните и доставени строителни 

материали; 

- дата на производство, наименование и 

класификация на пробните тела, респ. 

резервните проби според 

конструктивните елементи, както и на 

резултатите от изпитвания; 

- периоди, в които се извършват отделните 

работи; 

- външни условия, напр. данни за 

метеорологични условия; 

- специални обстоятелства; 

- вид и дата на изпитванията, както и 

резултати и сравнение с изискванията; 

- евентуално - вид и продължителност на 

допълнителната обработка; 

- име и подпис на лицето, отговорно за 

провеждане на вътрешния контрол. 

« Външен контрол: 

 Когато е предвидено упражняването на външен 

контрол, той трябва да се извършва от одобрени 

за тази цел институции за контрол или защита 

на качеството, или от контролни служби. 

 Изпълнителят трябва да сключва договор за 

осъществяване на контрол с одобрена 

институция за контрол или защита на 

качеството, или с контролна служба. Трябва да 

се гарантира правото на възложителя за достъп, 

респ. предоставяне на информация от всички 

документи. Договорът за осъществяване на 

контрол трябва да се представя на възложителя 

при поискване. 

 Потвърждаването на известието от строителния 

обект от службата, извършваща външния 

контрол, трябва да се предава незабавно на 

възложителя след възлагане на поръчката. 

 Всеки строителен обект трябва да бъде 

проверяван не по-малко от един път. 

 При по-продължителни обекти трябва на 

съобразни интервали да се провеждат други 

проверки. Интервалите трябва да се предвиждат 

в спецификацията на дейността. 

 Докладът от проверката трябва да съдържа най-

малко следната информация: 

- наименование на строителния обект, 

изпълнител, служба за вътрешен контрол 

и одобрена служба за контрол; 

- кратко описание на строителното 

мероприятие; 

- резултати от изпитването/-ията, 

проведеио/и на строителния обект.  

 Докладът от проверката трябва незабавно да се 
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предава на възложителя.  

« Контролни изпитвания: 

 Провеждане на контролни изпитвания се 

извършва по нареждане на възложителя, за да се 

установи дали характеристиките на 

строителните материали, системите от 

строителни материали и завършеният проект 

съответстват на договорените изисквания. 

Резултатите от тях са решаващи за одобряването 

и заплащането за работата. Възложителят трябва 

да взема резервни проби. 

 Вземането на проби и провеждането на 

изпитвания на строителния обект се извършват 

в присъствието на изпълнителя. Те се извършват 

също и в негово отсъствие, когато той не спази 

срока, за който е уведомен своевременно. 

 Предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии, и евакуация на работещите и 

намиращите се на строителната площадка. 

 Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на 

смр, включително за местата със специфични рискове. 

 Опазване околната среда. 

 Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве на живущите при 

извършване на СМР, включително и за намаляване затрудненията за обслужване 

дейността им. 

 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 е 

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

възложителя. 

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

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

възложителя. 

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

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

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

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

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

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

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 
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етапи, разграничени, както следва: Запознаване на проектантския екип с обекта и 

изискванията на Възложителя, конкретизиране на заданието, изискванията към проекта и 

посещение на обекта заедно с Представител на Възложителя и СС за пред проектни 

проучвания; Оглед на обекта от всички ключови експерти за заснемане на обекта и проверка 

на техническото обследване, паспорта и енергийното обследване. При необходимост 

допълнителни съгласувания и становища от експлоатационните дружества; Проектиране по 

всички части на проекта, с вътрешни съгласувания между отделните части по проекта, 

оперативки за доизясняване и оперативна дейност; След завършване на работата по всички 

части на проекта - оперативка с Възложителя за представянето на проекта. Преглед - дали е 

изпълнено заданието дали има непълнота, забележки, пропуски за да бъдат отстранени преди 

предаване на Възложителя за съгласуване и искане разрешение за строеж; Направа на 

евентуално наложили се корекции, КСС по всички части; размножаване и комплектуване на 

проекта на хартиен и електронен носител, полагане на необходимите подписи и печати и 

предаване на проекта на Възложителя. В рамките на процеса по проектиране са описани 

дейностите и изискванията за изпълнение по всички проектни части, както следва: Част 

„Архитектурна“; Част „Конструктивна“; Част „Електро“ - енергоспестяващо осветление в 

общите части; Част „Енергийна ефективност“; Част „Доклад за оценка на съответствието на 

Част „Енергийна ефективност““; Част „Пожарна безопасност“; Част „План за безопасност и 

здраве“; Част „План за управление на строителните отпадъци“; Част „Сметна документация“. 

В съответствие с техническите спецификации се предвижда крайните продукти на 

проектирането ще бъдат представени както следва: Оригиналите на чертежите с подходящи 

размери; Всички текстове и цифри върху чертежите да бъдат изписани с подходяща 

големина, така че да бъдат ясни и четливи, като 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. В организационно 

отношение се предвижда проектантският екип да работи под ръководството на Ръководителя 

на проектантския екип. Взаимоотношенията между отделните участници в етапа на 

проектирането са разделени на два основни информационни потока: Взаимоотношения 

между Изпълнителя, Възложителя, проектанта и Взаимоотношения между отделните 

участници в проектантската дейност. 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: Подготвителен етап; Етап на изпълнение на строителни и монтажни работи; 

Етап на предаване на обекта; Отчитане/актуване по време на строителството. 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: Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле; Демонтажни 

работи при изпълнение на топлоизолационна система по фасади; Очукване и измазване на 

компроментирани фасадни мазилки; Демонтаж на дограма; Доставка и монтаж на PVC 

дограма; Вътрешно обръщане на дограма; Топлоизолиране на външните стени на сградата и 

мазилки – монтиране на цокълен профил, подвеждане на топлоизолацията, разбъркване на 
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лепилото, лепене на плоскости, дюбелиране, шпакловка с мрежа, грундиране, нанасяне на 

мазилка; Шпакловане и мрежа по тераси, дъна на тераси и др.; Бояджийски работи; 

Демонтажни работи при изпълнение на покрив; Топлоизолация от ХРS 10 см по таванска 

плоча; Армирана циментова замазка; Мазилка върху комини; Тенекеджийски и железарски 

работи; Подмяна на водосточни тръби по фасади; Бояджийски работи по парапети, метални 

решетки; Електро инсталации и изпитване. 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. 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 органиграма на 

структурата на екипа по изпълнение и в приложения 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 



 

44 

 

  
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 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 оценка съгласно 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 
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1.2. „ВИ СИ ЕЙЧ“ ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: 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 IV и V категория 

съгласно Удостоверение №  I - TV 018300; 

 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: Изпълнение на ЕСМ на сграда „Ловен дом“ в град Девин, при което са 

извършени и топлоизолация по външни стени, топлоизолиране на покрив и подове 

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

изпълнени за „ГЕЦБИЛД“ ЕООД;  

 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 

http://register.ksb.bg/
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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 да 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. 

 Участникът с представените декларации, както следва: 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 
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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, 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, 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 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: 149 719.70 лева /словом: сто четиридесет и девет 

хиляди седемстотин и деветнадесет лева и седемдесет 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. 

 

3150.85 лева 

 

2. 
Изпълнение на строителни работи на строителния 

обект. 

 

145 591 лева 

 

3. 

Авторски надзор по всички части от проектантите, 

осъществяван по време на изпълнението на строителни 

работи на строителния обект. 

 

977.85 лева 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка: 4 лева/час; 

 Допълнителни разходи за труд: 50 %; 

 Допълнителни разходи за механизация: 30 %; 

 Доставка-складови разходи: 9 %; 

 Печалба: 9 %. 

 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: 29 /словом: двадесет и девет/ 

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: 

 Описателен документ, представящ предвижданита на участника за предложение за 

изпълнение на поръчката в следните направления: 

 Предмет на поръчката: 

 Цел. 
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 Обхват на поръчката. 

 Описание на обекта. 

 Съществуващо положение. 

 Предвидени енергоефективни мерки при изпълнение на СМР, предписани в 

техническия паспорт и в доклад за обследване за енергийна ефективност. 

 Нормативна рамка. 

 Предложение за организация за изпълнение на поръчката: 

 Фирмен профил: 

o Вътрешен контрол: 

 Вътрешен контрол представлява процесът, осъществяван от 

ръководството, предназначен да предоставя разумно ниво на 

увереност по отношение постигането на целите, свързани с 

ефективност и ефикасност на операциите, надеждност и 

финансовото отчитане, съответствие с приложимите закони, 

разпоредби и изисквания на Възложителя, където: 

« Ефективността се изразява в степента на постигане на 

заложените специфични цели. 

« Ефикасността се изразява в постигането на максимално 

възможните резултати чрез използваните за това 

ресурси. 

« Надеждността и финансовото отчитане, представляват 

използваните от изпълнителя ресурси, които следва да 

бъдат на разположение в нужното време, в 

подходящото количество и качество за постигане 

целите на договора. 

« Съответствие с приложимите закони, разпоредби и 

изисквания, представлява осигуряване спазването на 

приложимото секторно законодателство, вътрешните 

правила и наложени практики на Възложителя, както и 

съблюдаване на поетите от изпълнителя договорни 

задължения. 

 Вътрешният контрол не представлява реализирането или 

изразяване на намерение за провеждане на еднократно 

събитие или мярка, а по-скоро поредица от вътрешни 

действия, подход, правила и норми, които обхващат всяка 

една от дейностите, реализирани от изпълнителя. Изхождайки 

от това убеждение, изпълнителят е внедрил методика за 

осъществяване на вътрешен контрол в управленският си 

подход и я прилага при изпълнението на всяка една от 

дейностите си, чрез последователност от контролни мерки и 

проверки. Внедрена е методика, прилагана от изпълнителя 

при изпълнение на ежедневните му задачи. 

 Целта на процесите по управление на качеството е да бъдат 

задоволени в пълна степен нуждите от реализирането на 

договора. Тези процеси включват всички дейности от 

цялостното управление, които определят политиката, целите и 

отговорностите по качеството и ги осъществяват чрез 

планиране, гарантиране, качествен контрол и подобряване на 

услугите в рамките на наложената системата за качество. 

Постоянно за времето за изпълнение на договора и успоредно 

с останалите процеси ще се извършва и процес по планиране, 

където всички предприети действия целят предоставяне на 

увереност за ефективното и ефикасно реализиране на 
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очакваните резултати. 

 В рамките на изпълнението на договора ще се прилага и 

качествен контрол, който сам по себе си представлява 

проследяване изпълнение на заложените конкретни етапи и 

резултати и проверка за постигнатата ефективност и 

ефикасност. При отклоняване или съмнения за отклоняване от 

заложените норми ще се набелязват подходи и действия за 

отстраняване на причините за наличните резултати. 

 Всички тези действия и представен подход за прилагане на 

вътрешен контрол, формират така наречената контролна 

среда. Контролната среда се явява основа на цялата система за 

вътрешен контрол, чрез която се осигурява атмосферата, 

дисциплината и структурата на контрола, както и влиянието 

върху цялостното качество на контрола. 

 Всеки експерт от екипа носи отговорност за прилагане на 

методите на вътрешен контрол, като ръководителят е пряко 

отговорен за всички дейности, свързани със създаването, 

актуализирането, прилагането и поддържането на системата за 

вътрешен контрол. Експертите са отговорни за прилагането на 

мерките за вътрешен контрол и са длъжни да докладват 

своевременно на ръководителя за всички проблеми 

възникнали в резултат на изпълнение на дейностите или 

нарушението на политиките. Ангажиментите на изпълнителя 

са свързани с прилагането и подобряването на вътрешният 

контрол. Последователността от действия с която 

изпълнителят поддържа високо ниво на вътрешен контрол е: 

« Разбиране на процесите и дейностите. 

« Създаване и утвърждаване стратегия и политика. 

« Въвеждане на утвърдената стратегия и политика. 

« Създаване на необходимата структура за вътрешен 

контрол. 

« Създаване на ефективна информационна и 

комуникационна система. 

« Създаване на система за мониторинг на ефективността. 

o Освен така описаният подход, в рамките на изпълнението на 

договора ще се реализират и допълнителни мерки, гарантиращи 

успешната реализация на поръчката, като: 

 Управление на човешките ресурси: управлението на 

човешките ресурси включва процесите, които осигуряват най- 

ефективното използване на експертния потенциал и се състои 

основно от: 

« Организационно планиране - идентифициране, 

документиране и определяне на роли, отговорности и 

период за отчитане. 

« Мобилизация - осигуряване на необходимите 

експертни ресурси и включването им в работата по 

договора. 

« Контрол - контрол на екипа е цел осигуряване на 

качеството на изпълнението. 

 Управление на комуникационните процеси: процесите по 

управление на комуникациите осигуряват навременното и 

адекватно генериране, събиране, разпространение, съхранение 

и унищожаване (при необходимост) на информация и данни. 

Те осъществяват критичната за успеха връзка между експерти, 
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идеи и данни. Всеки участник в изпълнението на договора е 

отговорен да изпраща и получава съобщения с екипа на 

Възложителя по определени комуникационни канали, където 

основните елементи за успешното управление на 

комуникационните канали са: 

« Планиране на комуникациите - определяне на нуждите 

на заинтересованите страни от информация и данни: 

кой от каква информация се нуждае, как ще я получи и 

от кого. Нуждата от предоставяне на информация за 

изпълнение на договора е общовалидна, но 

информационните нужди и методите на 

разпространение са индивидуални. 

« Разпространение на получената информация - 

своевременното достигане на информацията до 

заинтересованите страни, чрез прилагането на 

планирани дейности за комуникация. 

« Отчитане на изпълнението - събиране и 

разпространение на данни за изпълнението, 

показателни за използването на ресурсите за постигане 

на целите на договора. 

« Неразделна част от този процес представлява и: 

отчитане на състоянието - описва напредъка в даден 

момент; отчитане на напредъка - описва какво е 

постигнал екипът на изпълнителя; прогнозиране - 

предполага бъдещото състояние за очаквания 

напредък; отчета на изпълнението - данни за обхвата, 

разходите, постигнатото качество и резултати, 

ефективното прилагане на процесите по комуникация е 

необходимо внедряването на конкретни 

комуникационни процедури.  

 При реализиране на дейностите по договора, изпълнителят 

предлага да се прилагат следните процедури на комуникация: 

« Цялата кореспонденция между страните, свързана с 

изпълнението на договора да се извършва в писмена 

форма между упълномощените представители на 

Изпълнителя и Възложителя, като за дата на 

предоставянето/получаването на съобщението да се 

счита: - датата на предаването - при ръчно предаване 

на съобщението срещу подпис от страна надлежно 

упълномощено лице; - датата на пощенското клеймо 

на обратната разписка - при изпращане по пощата; -

 датата на приемането - при изпращане по факс. 

« Обменът на информация с Възложителя ще се 

извършва по един от следните начини: - лично - срещу 

подпис; - по пощата - чрез препоръчано писмо с 

обратна разписка; - чрез куриерска служба; - по факс; - 

по електронен път при размяна на официални 

документи при условията и по реда на Закона за 

електронния документ и електронния подпис; - чрез 

комбинация от тези средства. 

« Изпълнителят ще изпълни всички дейности определени 

в договора в тясно взаимодействие и сътрудничество с 

екипа на Възложителя, като административното 

взаимодействие на страните ще включва: 
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 Предоставяне на необходимата информация и 

данни за изпълнение на договора. 

 Своевременно актуализиране (при установена 

необходимост) на сроковете, необходими за 

изпълнение на дейностите, предмет на договора. 

 Осигуряване (при необходимост) от 

изпълнителя на допълнителен ресурс за 

ефективното и ефикасно изпълнение на 

дейностите. 

 Предоставяне на информация от Изпълнителя за 

работата и/или напредъка по дейности във всеки 

един етап на изпълнение и др. 

o Обща организация: Общата организация за изпълнението в договора 

може да се обособи на следните елементи: 

 Подход за управление и контрол: Контролът върху 

оперативното взаимодействие и работата по изпълнението на 

задачите ще се осъществява от Възложителя и от 

Ръководителя на обекта (вътрешен контрол), при спазване 

условията на техническата спецификация и разпоредбите на 

договора, съгласно утвърдените срокове за реализация на 

дейностите. 

 Упълномощени представители: Възложителят и Изпълнителят 

определят упълномощен представител с правомощия да 

представлява съответната страна с цел по-голяма 

оперативност. 

 Документиране на взаимодействието: Взаимодействието 

между Възложителя и изпълнителя ще се извършва на базата 

на официални документи, съгласно вътрешните правила на 

Възложителя. Всяка страна инициира писмено искане за 

предоставяне и/или получаване на информация, необходима 

за вземане на решение и/или за предоставяне на ресурс и/или 

за изпълнение на дейностите по договора. При възникнала 

необходимост се уточняват и детайлизират елементи от 

искането, като тези уточнения и разяснения се документират 

надлежно. 

 Провеждане на работни срещи: Провеждането на работни се 

организира по един от следните начини: по предварително 

изготвен, съгласуван и одобрен от страните график; 

своевременно при възникнала необходимост; след 

предоставяне на писмено искане на една от страните. Всички 

резултати и хронология на проведените работни срещи ще 

бъдат описани в окончателният доклада на Изпълнителя за 

изпълнение на задачите по договора. 

 Организация на документацията: Изпълнителят ще 

организира подготовката на документацията си, свързана с 

изпълнението на договора в стандартна и широко призната 

нотация. 

 Допълнителен контрол на изпълнението: За допълнително 

гарантиране качеството на предлаганата услуга, Изпълнителят 

предвижда провеждането на следните нива на контрол: 

« Първо ниво на контрол - осъществява се от самия 

технически екип на изпълнителя, съгласно 

персоналните отговорности и задачи. Следи се за 

качественото и в срок изпълнение на дейностите, 



 

52 

 

  
съгласно подписания договор, техническата 

спецификация на Възложителя и техническата оферта 

на изпълнителя. 

« Второ ниво на контрол - извършва се от ръководителя 

на проекта, който е отговорен за качественото 

изпълнение на всеки един от етапите, като отговаря и 

за проверка на обхвата и съдържанието на работата на 

техническият екип. 

« Трето ниво на контрол - осъществява се от 

Възложителя по време на изпълнението на договора и 

при предаване работата от изпълнителя, така и при 

окончателното приключване на договора. 

 Натрупаният опит на членовете на екипа на изпълнителя и 

осигурените добри вътрешни комуникационни връзки и 

информираност са съществени фактори за гарантиране 

ефективността на работата. Редовните срещи в работен 

порядък, без натоварване на работата по изпълнение на 

договора, представляват задължителен елемент от 

комуникационните връзки и работата на изпълнителя. Всички 

експерти, участващи в изпълнението на договора ще бъдат в 

постоянна комуникация помежду си чрез различни средства за 

комуникация, съобразявайки се с комуникационния план и 

стратегия, посочени в настоящата техническа оферта и 

наложените практики и вътрешни правила на Възложителя. 

o Комуникация с Възложителя: предложение комуникацията с 

Възложителя да се осъществява по няколко основни направления, 

които са се доказали като успешна практика, а именно: 

 Фигура на взаимодействието: 

 
 Ключов елемент за плавното, навременно, качествено и 

съгласувано изпълнение на обществената поръчка е добрата 

комуникация Възложител — Изпълнител. Ще се осъществяват 

регламентирани срещи между представителите на 

Възложителя, Строителния надзор, Доставчика, Авторския 

надзор и Техническия ръководител. На тези срещи ще се 

извършва оперативно отчитане на хода на строителството, 
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като ще се обсъждат и приемат управленски решения за 

преодоляване на пречки в оперативен порядък, както и мерки 

касаещи строителството. 

 Определянето на основните цели на проекта е ключът за 

добрата му реализация. Изпълнителят ще уведоми 

предварително Възложителя за намеренията и начина на 

изпълнение на СМР. Подробно ще го с графика за изпълнение, 

както и с технологичната последователност на дейностите. 

 Ще бъдат организирани периодични срещи за проследяване 

изпълнението на графика и преодоляване на евентуално 

закъснение. 

 Изпълнителят разглежда организационната среща със 

Възложителя не само като възможност за получаване на 

информация и събиране на данни, но освен това за 

представяне на проекта като цяло и призоваване на 

Възложителя да помага за гладкото реализиране на проекта и 

пълна подкрепа на Изпълнителя чрез предоставяне на цялата 

налична информация и минимизиране на забавянето при 

вземане на решения, доколкото е възможно. 

 Намерението е да се осигури ефективна координация между 

страните, когато има вероятност някои ситуации да станат 

критични и да застрашат изпълнението на дейностите. 

 Комуникация на Изпълнителя по време на изпълнението на 

строителството и въвеждането на обекта в експлоатация е 

свързана с различни участници в процеса - Възложител, 

Консултант/Строителен надзор, всички компетентни органи 

свързани със съгласуването и одобрението на проектната 

документация, доставчици на машинно технологичното 

оборудване, доставчици на строителни материали, 

експлоатационно дружество, компетентни органи свързани с 

въвеждането в експлоатация и др. подобни. 

 Гарантира се, че няма да се допусне риск от забавяне или 

проваляне на проекта поради неадекватна комуникация е 

другите участници в процеса на изпълнението му. Екипът ще 

поддържа през цялото време на изпълнение на проекта 

адекватна и своевременна комуникация с всички участници в 

процеса на строителство. 

 Липсата на сътрудничество обикновено е в резултат от 

недостатъчна информация относно рамката на проекта, 

неговите цели и предназначение, както и от подценяване на 

ролята и значението на различните заинтересовани страни. 

Затова се предлага да се поканят всички имащи отношение 

към проекта организации на обсъждане при започване на 

изпълнението на ключовите моменти, за да се представят 

изводите и заключенията от нея и да се идентифицират 

потенциалните проблеми или ограничения, които могат да 

възникнат. 

 Изразено е намерение да се осигури ефективна координация 

между страните, когато има вероятност някои ситуации да 

станат критични и да застрашат изпълнението на проекта. 

Тази дейност следва да се изпълнява постоянно и да се 

документира по начин, който ще позволи лесна проследяемост 

на развитието на проблемите, които биха могли да възникнат 

в хода на работата по подготовката на инвестиционните 
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проекти и строителството. 

 Изпълнителят и Консултанта-Строителен надзор имат 

свободен и своевременен достъп до всички строителни 

площадки и места, свързани с изпълнение на проекта. 

 Всички страни, свързани с изпълнението на строителството си 

сътрудничат за гладкото и своевременно изпълнение на 

дейностите. 

 Общината, в качеството на Възлагащ орган, ще гарантира, че 

местните органи ще сътрудничат за необходимото 

придвижване на оборудване и средства по обществените и 

частни пътища в рамките на общината. 

 В състава и отговорностите на страните, участващи в 

изпълнението на проекта, няма да настъпят съществени 

промени. 

o Координация между членовете на ръководния състав на строителя: 

 Ръководителят на проекта стриктно ще следи за качеството на 

работите, извършвани от съответния член на ръководния екип. 

Ще се следи дали те са съгласно проектните изисквания, 

нарежданията на Възложителя, специфичните процедури за 

здраве и безопасност и най- строителна практика. 

 Специално внимание ще се обръща на качественото и срочно 

изпълнение на възложените работи, както и на забележките от 

страна на Възложителя, ако има такива. Дейностите, 

извършвани от всеки член на колектива, ще бъдат включени в 

ежедневните и ежеседмичните доклади и всички проблеми 

свързани със следенето на прогреса, качеството, БЗР и 

опазване на околната среда ще бъдат обсъждани на дневните и 

седмичните срещи в присъствието на Възложителя. 

 При констатиране на нарушения, в зависимост от степента на 

провинението, ще се прилагат следните мерки: 

« Писмено уведомление за несъответствие с искане за 

мерки и срок за отстраняване на нарушението. 

« Поправка на дефектите от страна на строителя. 

 Системата за управление на качеството е изградена върху 

рамка, която включва установени основни понятия, принципи, 

процеси и ресурси, свързани с качеството, за да подпомогне 

организацията при постигането на нейните цели. 

 Налице са процеси, които могат да бъдат определени, 

измерени и подбрани, така че да си взаимодействат, за да 

постигнат резултати в съответствие с организацията и 

междуфункционалните граници. Едни процеси са критично 

важни, други не са, а процесите са съставени от 

взаимносвързани дейности, които превръщат входните 

елементи в изходни елементи. 

 Процесите във фирмата се разделят на три основни групи: 

управленски, основни и спомагателни. 

 В дружеството се приема процесен подход при 

разработването, прилагането и подобряването на 

ефикасността на Интегрираната система за управление. 

Разбирането и управлението на взаимодействащите си 

процеси като система допринася за по-ефикасното и 

ефективно постигане на предвидените резултати от 

организацията. Този подход позволява на организацията да 

управлява взаимовръзките и взаимозависимостта между 
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процесите на системата, така че резултатността на 

организацията като цяло да бъде подобрена. 

 Процесният подход се основава на системно идентифициране 

и управление на процесите и тяхното взаимодействие, така че 

да се постигат предвидените резултати в съответствие с 

политиката по качеството и стратегическата насоченост на 

организацията. 

 Управлението на процесите и на системна като цяло се 

осъществява чрез прилагане на принципа планиране - 

изпълнение - проверка – действие: 

« Планиране: определяне на целите на системата, 

нейните процеси и ресурси, необходими за постигане 

на резултати, съответстващи на изискванията на 

клиентите и на политиката на организацията, както и 

идентифициране и отчитане на рисковете и 

възможностите. 

« Изпълнение: прилагане на това, което е планирано. 

« Проверка: наблюдение и (когато е приложимо) 

измерване на процесите и получаваните в резултат от 

тях продукти и услуги съобразно политиката, целите, 

изискванията, планираните дейности и отчитане на 

резултатите. 

« Действие: предприемане на действия за подобряване на 

резултатността, доколкото е необходимо. 

 Прилагането на процесния подход в рамките на ИСУ 

осигурява на организацията: а/ разбирането и постоянното 

удовлетворение на изискванията; б/ разглеждането на 

процесите от гледна точка на добавената стойност; в/ 

постигането на ефикасно изпълнение на процесите; г/ 

подобряване на процесите на основата на оценяване на 

данните и информацията.  

o Система за управление на качеството и нейните процеси: 

 Управление на записите: 

« Управлението на записите включва тяхното 

идентифициране и съхранение, достъпност и защита, 

продължителност на съхранение и унищожаване. 

« Записите на ИСУ са документи, съдържащи 

информация за извършени дейности. Те се създават 

при протичането на съответните процеси и осигуряват 

обективни доказателства за ефективно функциониране 

на Интегрираната система за управление и нейното 

съответствие с документираните изисквания. 

« Участникът създава, прилага, поддържа и постоянно 

подобрява системата за управление на качество, 

включително необходимите процеси и тяхното 

взаимодействие съответствие с изискванията на 

стандарта. 

« Определя процесите, необходими за ИСУ и тяхното 

прилагане в цялата организация като: а/ Определя 

необходимите входни елементи и очакваните изходни 

елементи от тези процеси; б/ определя 

последователността и взаимодействието на тези 

процеси; в/ определя и прилага критериите и методите 

/включително наблюдение, измерване и свързаните е 
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тях индикатори за резултатност/, необходими за 

осигуряване на ефикасното функциониране и 

управление на тези процеси; г/ определя необходимите 

ресурси за тези процеси и осигурява тяхната 

наличност; д/разпределя отговорностите и 

правомощията за тези процеси; е/взима предвид 

рисковете и възможностите в съответствие с 

изискванията на дейностите за овладяване на рисковете 

и възможностите; ж/ извършва оценка на тези процеси 

и всички необходими промени, за да се осигури, че 

тези процеси дават очакваните резултати; з/ подобрява 

процесите и ИСУ. 

 Управление на документираната информация: 

« Документацията се създава съобразно конкретните 

условия във фирмата и подлежи съответно на 

управление и контрол. 

« Ръководство е определило документацията, 

необходима за осигуряване на ефективно 

функциониране и непрекъснато подобрение на 

Интегрираната система за управление с цел ефикасно 

планиране и управление на процесите. 

« Достъпът до документацията на Интегрираната 

система за управление е осигурен за всички служители 

и сътрудници на фирмата, както и за заинтересованите 

страни. 

« Налице е декларация от участника, че: а/ поддържа 

актуална документирана информация, необходимо за 

функционирането на тези процеси; б/ съхранява 

документираната информация, за да има сигурността, 

че процесите се осъществяват, както е планирано. 

« Документите, необходими за правилното 

функциониране на ИСУ и подлежащи на управление са 

следните: 

 Документи от Интегрираната система за 

управление: 

- наръчник на ИСУ; 

- процедури по управление; 

- работни инструкции; 

- документи по управление. 

 Вътрешно-фирмени документи; 

- вътрешни нормативни документи-

заповеди, инструкции, указания и др.; 

- вътрешно-фирмена кореспонденция - 

входящи и изходящи вътрешни 

документи, доклади, анализи, прогнози. 

 Входяща и изходяща кореспонденция, входяща 

и изходяща електронна кореспонденция. 

 Документи с външен произход - технически 

спецификации, стандарти, правилници, 

нормативни актове. 

 Всички документи съпровождащи закупените 

материали, машини и оборудване, резервни 

части и други (Декларации за съответствие, 

фактури, договори, гаранционни 
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карти,технически паспорти и т.н.). 

Управлението на документите на ИСУ включва 

тяхното съставяне, идентифициране, регистриране, 

одобряване за адекватност преди разпространение, 

преглеждане и актуализиране, осигуряване на 

идентификация на измененията и на валидната версия, 

осигуряване, че на работните места се работи с 

актуалната версия на документа, яснота (четливост) и 

достъпност, както и предпазване от непреднамерено 

използване на невалидни документи. 

« На изискванията на възложителите, клиентите, 

държавните институции и очакванията на обществото 

се отговаря чрез: 

 Идентифициране на опасностите, оценка на 

риска и набелязване на безопасност. 

 Идентифициране и управление на значимите 

аспекти на околната среда. 

 Изпълнение на приложимите нормативни 

актове. 

 Осигуряване на безопасни и здравословни 

условия на труд в съответствие с действащите 

нормативни изисквания, политиката и целите на 

Дружеството по управление на ЗБР и ОС. 

 Планиране и предприемане на действия за 

подобряване на качеството, ЗБР и ОС. 

 План за осигуряване на качеството: 

« Планът за осигуряване на качеството ще съдържа най-

малко следното: 

 Обхватът на приложение на плана за 

осигуряване на качеството. 

 Организация и отговорен персонал за 

действието на плана. Планът за осигуряване на 

качеството ще определи общата организация, 

свързана с изпълнението на Договора, които ще 

посочват като минимум следното: срещи за 

уточняване на процедурата за качествен контрол 

организация на вътрешен и външен контрол. 

 Контрол на документацията - възможност за 

проследяване Планът за осигуряване на 

качеството ще посочва като минимум: 

правилата за циркулацията на различните 

изработени документи методите за управление 

на документите (разпределяне, класификация, 

архивиране) Изпълнителя трябва да е сигурен, 

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. 

 Доставки и пр. 

 Изпълнение и контрол на изпитването. 

« Планът за осигуряване на качеството ясно ще посочи: 

 Списък с доставчиците и пр. Изпълнителя ще 

достави списък с предвидените доставчици при 
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най-ранната възможност и ще обясни причината 

за промени в предложените от него в Офертата 

(където се налага). 

 Методите представени на Възложителя за 

проверка и преглед на изискванията за качество 

на доставчиците, процесът на наличните 

действия в случаи на несъответствие. 

 Прецизен метод на оценяване. 

« 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). 

o Мерки за здравословни и безопасни условия на труд. 

o Основни мерки, които ще се предприемат от Изпълнителя: 

 Организация на ръководството на проекта. Целта е да се 

изпълни Договорът по безопасен начин, за да се предотврати 

инцидент или заболяване на пряко или непряко въвлечените в 

строителните работи. 

 Организация и отговорности. 

 Уточняване отчетната структура и отговорностите за 

здравеопазването и безопасността на ключовия персонал на 

Изпълнителя, свързан с проекта. 

 Връзки и координация. 

 Етапи на изпълнение: 

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

изпълнение на строителни работи за въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност и обновяване на многофамилната жилищна сграда: 

o Изисквания: При изготвяне на проектната документация и за 

разработване на инвестиционния проект, екипът ни ще ползва 

предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата 

техническо и енергийно обследване с ЕСМ. Работният проект за 

нуждите на енергийното обновяване ще съдържа само части и мерки, 

които са допустими за получаване на Финансова помощ по 

програмата. 

o Основни етапи за изпълнение на проектантската задача: След 

получаване на виза съгласно чл.140 от ЗУТ (ако е необходимо) 

етапите за изпълнение на проектантската задача са следните: 

 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 
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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. 

o Проектантски екип: 

 Навременната мобилизация на екипа и оптималното 

разпределение на човеко-дните на експертите е от ключово 

значение за успешното изпълнение на проекта. Мобилизиране 

на предложените експерти в най-кратък срок съгласно 

графика за изпълнение на обекта. В допълнение, по време на 

изпълнение на задачата периодично преразглеждане на 

разпределението на човеко-дните на персонала и при 

необходимост преразпределение на времевите графици, с цел 

обезпечаване навременното изпълнение на предвидените 

проекти и дейности. 

 Роля на Ръководителя на проектантския екип: 

« Ръководителят на проектантския екип ще направи 

всичко възможно да осигури своевременното 

стартиране на дейността по конкретния проект, както и 

ще подпомага Възложителя за предотвратяване на 

евентуални закъснения в изпълнението на всички етапи 

на проекта. 

« Ръководителят на проектантския екип е разработил 

система за обезпечаване на осъществяване за всички 

изпълнявани проекти по предишни договори, която 

възнамерява да адаптира и приложи и за проекта, 

предмет на настоящата обществена поръчка. 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 
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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. 

 За да се обезпечи нормалното изпълнение на предвидената в 

конкурсната документация проектантска услуга, 

Ръководителят на проектантския екип възприема 

организационна схема, в която се определя Ръководител на 

проектантския екип, а именно проектанта по част 

„Архитектура“. 

 Проектантите в екипа са 4 експерти - поискани от 

Възложителя - Архитект, Строителен инженер, 

Електроинженер и ОВК инженер. 

 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. 

 Проектанти: 

« 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 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 
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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 чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, приета с 

ПМС №277 от 2012г. 

« Проектант част „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. Проектантът 

определя вида на дограмата и нейното членене. 

Членението на новата дограма трябва да е 

съобразено с функционалното предназначение 

на помещенията, местоположението и 
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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. 

« Проектант 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: 

 Налице е осигурена модерна база. На проектантите са 

осигурени отлични условия за работа. Работните места са 

оборудвани с нужната техника и периферия за качествено 

изпълнение на услугите. Осигурени са нужните CAD системи 

и приложения. Осигурени са секретарски услуги, както и 

всякакви комуникации, включително куриерски, пощенски и 

др. услуги; Предвид дейността, в офиса е създаден мини 

копирен център. Всички проектни части се разпечатват в 

офиса на фирмата и папките се оформят надлежно именно 

тук; За достъп до актуалните нормативни актове се поддържа 

високоскоростен оптичен Интернет; За преглед и анализ на 

проектните решения се поддържа лицензиран графичен и 

текстообработващ софтуер; За обработка и съхранение на 
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информация в електронен вид, както и за разпечатване на 

текстова и графична информация, разполагаме с компютри и 

периферия, както и с необходимите лицензи за тях; За 

съхранение, архивиране и проследимост на документооборота 

е въведена електронна система за архивиране на 

кореспонденцията; За достъп на експертите до обекта същите 

разполагат с леки автомобили; За измерване и контрол на 

съответствието на строежа с изискванията за качество 

експертите разполагат с пълен комплект на нужната 

апаратура. Осигурено е заплащане, отговарящо на положения 

труд и съобразено с икономическата обстановка и 

законодателството в страната. Това е предпоставка за доволни 

служители, които да вършат качествено своята работа. 

 Контролът на качеството на работните проекти ще бъде 

ежедневен 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 и корективни мерки /при 

необходимост/ за осигуряване на качеството и спазване 

на договорения срок. 

« Преглед на изготвената техническа документация по 

отношение на: 

 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. 

 Съответствие между отделните проектни части. 

 Точност на ПСД - КС и КСС да бъдат в 

съответствие с изработените проекти и да 

обхващат всички СМР, необходими за 

изпълнение. 

 Адекватност на работния проект по отношение 

на изискванията на Техническите спецификации 

на Възложителя, Техническия паспорт и 

Доклада от енергийното обследване. 

 Недопускане на недопустими за изпълнение 

дейности и видове СМР с оглед изискванията на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020. 

 Описание на дейностите на всеки един етап от изпълнението 

на проектантската задача, с тяхната последователност и 

взаимовръзка: 

« Запознаване на колектива 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, 
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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. 

 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. 

 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. 

o Представяне на 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 
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необходимост - (М1:100). 

« 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 вкп. 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. 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 - М 1:20. 

« В проектът 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 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 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 
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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 

остъкпение, ще се проектира отваряемост на 

остъкпенията 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, ще проектираме 

мерки за подобряване достъпа за лица с увреждания. 

 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 - 

остъкпяване/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 мълниезащитна 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 „Енергийна 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 
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електроенергия, системите за отопление и БГВ, 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 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: 

« Представяне на 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 проектът. 
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  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 разпростра-

няването 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 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“: 
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« 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“: 

« 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, 
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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 Съгласуване: 

 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. 

 Съгласуване на инвестиционните проекти с други контролни 

органи Отоплението на многофамилна жилищна сграда в гр. 

Смолян ул. „Карлък“ № 5 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 надзор. При възникване на 

необходимост от съгласуване на някой от проектите със 

съответното разпределително дружество (ВиК, 

електроразпределително и др.), проектантът ще предостави 
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проектите и ще оказва нужното съдействие с цел получаване 

на положително становище. 

 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 Индикативен график за изпълнение на проектантската задача: 
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 Етап II: Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност и обновяване на многофамилната жилищна 

сграда: 

o Етапност:  

 Първи етап - Подготвителни дейности и мобилизация, който 

включва: 

« Въвеждане и поддържане на Интегрирана система за 

управление (ИСУ), която включва:  

 Мерки за здравословни и безопасни условия на 

труд. 

 Мерки за опазване на околната среда. 

 Контрол на качеството. 

 Мерки за осигуряване на сроковете и качеството 

при изпълнение на проектирането, 

строителството и съпътстващите дейности. 

 Мерки за намаляване на затрудненията при 

изпълнение на СМР за живущите в сградата. 

« Преди започване на същинските СМР ще бъде 

направена предварителна подготовка, която ще 

обхване: 

 Мобилизация на ресурсите за строителство. 

 Подготовка на площадката. 

 Откриване на строителна площадка на обекта. 

 Втори етап - Същински строително-монтажни работи, който 

включва: Изпълнение на всички видове строителни дейности 
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и поддейности в пълния им обем и технологична 

последователност. 

 Трети етап - 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. 

 Четвърти етап - 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. 

o Мерки, целящи осигуряване на качество при изпълнение на 

възлаганите СМР: 

 Управление на процесите по изпълнението: 

« Стратегия за изпълнение на проекта, фокусирана върху 

непрекъснат диалог и комуникация, управление на 

качеството, промените и намаляване на рисковете. 

« Подходът обединява в неотделимо цяло стратегиите за 

намаляване на рисковете, изпълнение на проекта, 

управление на организационните промени, 

комуникация, обучение, както и други ключови 

моменти, които в други случаи много често са 

разглеждани като несвързани и независими 

направления. 

« Ключовите моменти в стратегията за изпълнение на 

проекта са: 

 Изготвяне на стратегия към конкретния проект, 

включително избор на подходящ 

инструментариум. 

 Създаване на проектна инфраструктура, 

включваща необходимия персонал, процеси, 

инструментариум, шаблони на документи, 

следене на състоянието, решаване на проблеми, 

управление на риска, управление на 

документацията, управление на изискванията и 

финансово управление. 

 Постигане на съгласие относно управлението и 

ръководството на проекта, което включва 

различни аспекти, свързани с очертаването на 

ролите и отговорностите, създаване на 

вътрешни процедури за ефективно и навременно 

вземане на решения и разрешаване на проблеми, 

и съгласие по основополагащи въпроси, 

разпределение на ресурсите, разходите и 

ключовите мерки. 

 Управление на цялостните проектни 

инициативи, включително планиране и следене, 

финансово управление, управление на риска, 

управление на проблемите, комуникации, 

управление на промените, обучение, 

дефиниране на изискванията, отчетност. 

« Създаване на условия за яснота и разбиране от страна 
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на всички заинтересовани страни, постигано чрез 

анализ на участниците, оценка на организационните 

рискове, създаване на планове за ангажиране и 

комуникация със заинтересованите страни и формално 

оповестяване на ключови съобщения и дейности. 

 Вътрешен контрол на проекта: 

« Единственият най-ефективен метод за стабилно 

управление на проекта 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. 

« 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. 

« 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. 

« 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 
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предвидено обектово ръководство. Обектовото 

ръководство провежда и координиращи дейности с 

проектантския екип, инвеститорския контрол и 

независимият надзор /консултанта/. 

« Възложителят осъществява дейностите по контрол на 

база сключени договори с проектанта, инвеститорският 

контрол , изпълнителя и консултанта по чл. 166 от ЗУТ. 

Взаимовръзките между страните почти във всички 

случай са двупосочни като допирните точки са в 

съответствие с договорните отношения между тях. 

Възложителят осигурява необходимите средства за 

финансиране на обекта, 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. 

« 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. 

« 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 
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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 сметка до 

предаването му на възложителя. 

« 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. 

« Отношенията между участниците в обединението са 

определени в договора между тях и са в съответствие с 

добрите търговски практики. Ключов персонал по 

изпълнение на дейностите са представителите на 

изпълнителя - Ръководителят на проекта и 

техническият ръководител. 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. 

От началото на монтажа на Обектите на територията на 

площадката до тяхното завършване, Изпълнителя 
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назначава подходящо лице за строителен 

мениджър/технически ръководител (наричан по-

нататък “Ръководител обект”). Същият е посочен в 

документацията за участие в обществената поръчка в 

обр. № 1. Ръководител обект упражнява контрол на 

всички дейности, извършвани от Изпълнителя на 

територията на площадката и присъства на нея от 

началото до края на работния ден, с изключение на 

случаите, когато е в платен отпуск, отпуск по болест 

или отсъства по причини, свързани с добросъвестното 

изпълнение на Договора. При отсъствие на 

Ръководител обект от площадката, на негово място се 

назначава подходящо лице, което действа като 

заместник. Основни задължения на Ръководител обект:  

отговаря за цялостната реализация на проекта в 

съответствие с договора; координира дейността по 

проекта със 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; одобрява 

формулярите за работни дни на персонала; 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; отговаря за 

изготвянето на регулярни доклади за напредъка и 

доклади за наблюдение по проекта и ги представя на 

заинтересованите страни; 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: 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, 
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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. 

 Доставки, Изпълнители и пр. - Планът за 

осигуряване на качеството ясно ще посочи: 

- списък с доставчиците, 

подизпълнителите и пр. Ние ще изготвим 

списък с предвидените доставчици и 

изпълнители/в рамките на обединението/ 

при най-ранната възможност и ще обясни 

причината за промени в предложените от 

нас в Оферта (където се налага); 

- 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. 

 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 (заскпадяват) в 

компютърната складова програма и съответно в 

складовата книга на обекта. Ако при входящия 
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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 следващи решения за 

закупуване на продукти от него. 

Несъответстващи продукти не се допускат за 

влагане в строежа. 

 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. 

 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 
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проследяване. 

 Одобряване на работите - Видове работи или 

части от тях се одобряват от Възложителя само 

след като напълно са завършени от нас, 

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. 

 Изпитвания, проверки, авторски надзор - 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. 

« Мониторинг от страна на Възложителя: 

Мониторингови посещения „на място“: По време на 

мониторинговите посещения „на място“ Възложителя 

изпълнява следните основни задачи: 

 Наблюдение на напредъка и изпълнението на 

дейностите - съответствие със заложените в 

СМР цели, дейности и времеви график; 

проверка на качеството на предоставяните СМР. 

 Проверка на процедурите за вътрешен 

мониторинг, механизми за документиране на 

дейностите и съхранение на документацията. 

 Проследяване изпълнението на индикаторите за 

изпълнение и за резултат в съответствие с 

одобрените в Договора. 

 Гарантиране спазването на правилата за 

информиране и публичност. 

 Предприемане на превантивни и корективни 

мерки срещу отклонения от изискванията на 

техническата спецификация. 

« 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 
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извършват според предварително разработен 

план-график и са насочени към проследяване на 

изпълнението на качеството на СМР, 

потвърждаване, че определените СМР реално са 

предоставени. 

 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; е необходимост от 

подкрепа; 

- планирането на дейностите; 

- изпълнение на заложените проектни 

индикатори; 

- спазване на трудовото и екологичното 

законодателство; 

- качеството на предоставяните СМР. 

 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 
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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 СМР (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; 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). 

 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. 

 Проследяване и отчитане на проектните 

индикатори - в процеса на изпълнение на СМР 

се събира информация за проектните 

индикатори чрез:  

- договори; 

- отчети;  

- протоколи;  

- други документи. 

Изпълнителят акумулира информацията в 

месечни, междинни и заключителни доклади, 

както и в технически доклади за напредъка на 

СМР. 

 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 
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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. 

« 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; е предлагането на 

уместни промени; 

- внасянето на своевременни корекции, 

както и върху установяването на 

действителния на наредък в 

изпълнението на СМР. 

 Вътрешният мониторинг е ежедневна дейност 

на експертите от екипа за управление на СМР. В 



 

84 

 

  
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 СМР; 

- внимателно и балансирано наблюдение и 

намеса единствено при неспазване на 

параметрите по СМР. 

o Ресурси за изпълнение на строителството: 

 Необходимите 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. 

 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. 

 Персонал на обекта. 

« Фигура на организационната схема: 

 
« 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. 



 

85 

 

  
« 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: таблично са 

предтсавени отговорностите в управлението на проекта 

на следните длъжности: 

 Ръководител проект. 

 Технически ръководител на обекта. 

 Специалист по контрол на качеството. 

 Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд. 

 Изпълнителски персонал. 

 Механизация: На обекта ще се използва следната 

механизация: самосвал 3 тона, скеле 100 м2, малка строителна 

техника - ударно-пробивна техника - перфоратор 12V, 

Винтоверти /12V/; Механичен вибратор; Бъркалки; 

Ъглошлайф; Електрически такери /12V/; Заваръчен апарат; 

Винтоверти; чукове, тесли и др.; автономен инструментариум. 

Механизацията ще бъде мобилизирана в началният период на 

изпълнение на обекта. 

 За точно изпълнение на задачата и създаване на добра 

организация по време на строително монтажните дейности е 

необходими предварително да бъде създадена регламентация 

за отношенията на всички участници в строителния процес: 

« На работната площадка всички заповеди се приемат от 

Ръководителя на проекта само в писмен вид отразени в 

Заповедната книга от страна на Възложителя на обекта, 

Консултанта и/или Проектантите. Ръководителяt на 

проекта разпределя заповедта, отразена в заповедната 

книга, към лицата, които са заинтересовани от 

съответната заповед. Ръководителяt на проекта 

разпределя задачите за изпълнение към техническите 

ръководители и инженерите, а те от своя страна към 

отговорниците на бригади. При изпълнение на 

длъжността Ръководителя на проекта осъществява 

организационни връзки и взаимоотношения с всички 

отговорни лица на обекта. Ръководителяt на проекта 

осъществява контакти с представители на контролни 

органи и институции, доставчици, клиенти. 

« При изпълнение на задълженията си експертите 

осъществяват организационни връзки и 

взаимоотношения с всички лица на обекта. 

Осъществяват контакта с представители на контролни 

органи и институции, доставчици, възложители, преки 

изпълнители на СМР и др. За всяко свое решение 

информират лично Ръководителя на проекта и дават 

разпореждане за изпълнението му. 

o Допустими дейности, предвидени за изпълнение – описание на 

допустимите енергоспестяваши мерки и съпътствашите ги дейности 
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съгласно техническата документация. 

o Последователност на изпълнение на отделните видове строителни 

работи: 

 Подготовка на площадката: 

 Преди започване на дейностите, ще се подготви досие на 

обекта включващо: Одобрени технически инвестиционни 

проекти, разрешение за строеж, протокол за откриване на 

строителната площадка обр. 2а. 

 Ще се приложат следните 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, 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: устойчива на климатичните условия 

отличителна табела на входа на обекта или на друго място, 

одобрено от Възложителя. 

 Временни съоръжения: 

« Водоснабдяване. 

« Електроснабдяване. 

 Други Дейности. 

 Последователност на изпълнението на СМР: 

« Демонтаж и монтаж на дограма - от 1-ви до 7-ми ден. 

« Монтаж на скеле – 7-ми-8-ми ден. 

« Топлоизолационни работи по стени и еркери - от 8-ми 

до 18-ти ден и от 24-ти до 27-ми ден. 

« Топлоизолационни работи в подпокривното 

пространство - от 1-ви до 7-ми ден. 

« Електромонтажи и освежаване на общи части - от 19-ти 

до 23-ти ден. 

« Демонтаж на скеле – 28-ми ден. 

« Довършителни дейности – 28-ми ден. 

o Технология на изпълнение на отделните видове строителни работи: 

 Монтаж на фасадно скеле. 

 Демонтаж и монтаж на дограма, вкл. доставка на PVC дограма 

произведена по иновативна технология с нисък разход на 

енергия. 

 Топлоизолация по външни стени и еркери: схема: 
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 Доставка и полагане покривна хидроизолационна PVC 

мембрана. 

 Минерална мазилка. 

 Монтаж на ел. инсталации. 

 Мълниеотводна инсталация. 

 Тенекеджийски работи. 

 Зидарски работи. 

 Довършителни работи: 

« Бояджийски работи. 

« Мазачески работи. 

 Демонтаж на фасадно скеле. 

 Етап III: 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: 

o Упражняване на авторския надзор по време на строителството, 

съгласно одобрените проектни документации и приложимата 

нормативна уредба посредством експертите проектанти по отделните 

части на проекта. 

o Упражняване на 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 
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и/или по предложение на строителния надзор. 

 Заверка на екзекутивната документация за строежа след 

изпълнение на обекта. 

 Мерки за здравословни и безопасни условия на труд. 

 Противопожарна защита. 

 Безопасност на работа на строителната площадка. Правила на строителната 

площадка. 

 Мерки за опазване на околната среда. 

 План за управление на строителните отпадъци. 

 Изисквания за сигурност. 

 Доставки. 

 Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в 

сградата. 

 Анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната 

организация (рискове за изпълнението), включващи мерки за контрол на срока и 

качеството. 

 Материали за изпълнение и стандарти. 

 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. 

В представената работна програма участникът предлага мерки за осъществяване на вътрешен 

контрол, свързани с организацията на изпълнение на поръчката. Представя схема на 

комуникацията и координацията на участниците в строителния процес. Също така участникът 

предлага внедряване на система за управление на качеството, като представя и описание на 

нейните процеси. Организацията по изпълнение поръчката условно е разделена на 2 /два/ 

основни етапа – етап на проектиране и етап на изпълнение на строителството. За етапа на 

проектиране е представена последователността и организацията на изпълнение, както и 

проектантския екип. Участникът предвижда да ангажира следните проектанти: архитект, 

който да изготви проектни части „Архитектура“, „ПБ“, „ПБЗ“ и „ПУСО“ и който да бъде 

ръководител проектантски екип; проектант „ОВК“, който да изготви част „Енергийна 

ефективност“; строителен инженер, който да изготви част „Конструкции/Конструктивно 

становище“ и електроинженер, който да изготви част „Електро“. За всеки проектант са 

посочени задачите и отговорностите му. Участникът предвижда инвестиционния проект да 

съдържа следните проектни части: част „Архитектура“,  част „Конструкции/Конструктивно 

становище“, част „Електро“, част „Енергийна ефективност“, част „Доклад за оценка на 

съответствието на част „Енергийна ефективност“ на инвестиционния проект“, част „Пожарна 

безопасност“, част „ПБЗ“, част „ПУСО“, част „Сметна документация“, както и 

съгласувателни дейности. Представен е индикативен план-график за изпълнение на 

проектантската задача. Следващият етап е свързан с изпълнение на строителните дейности на 

обекта. Той включва следните основни подетапа за изпълнение: -етап на подготвителни 

дейности и мобилизация, който включва въвеждане на Интегрирана система за управление, 

подготовка и откриване на строителната площадка; -етап на изпълнение на същинските 

строителни дейности; -етап на предаване на обекта на Възложителя, подписване на Акт 

Образец 15 и др.; -етап на гаранционно обслужване на обекта. Представени са мерки, 

осигуряващи качествено изпълнение на строителните дейности, като:  вътрешен контрол по 

време на изпълнение и контрол върху документацията. Представена е организацията и 

координацията при изпълнение на строителството, както и комуникацията с Възложителя – 

чрез посещения на място и проверка на място на съставената документация. Представена е 

организационно схема на работа, както и разпределение на човешкия ресурс, необходим за 

изпълнение на етапа на строителството. Участникът предлага да използва ръководител 

проект, технически ръководител,  координатор здравословни и безопасни условия на труд и 
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специалист контрол по качеството. За всеки един от гореизброените експерти е представено 

разпределение на задачите и отговорностите. Представен е и изпълнителския състав, който е 

предвидено да се състои от работници топлоизолации и монтаж на дограма, ел.работници, 

общи работници, тенекеджии, зидаро-мазачи и бояджии.  Планирана е и механизацията и 

техническото оборудване, които ще се използват на обекта. Изложена е последователността 

на изпълнение на предвидените мерки, както и технологията на изпълнение на следните 

строителни дейности: монтаж на фасадно скеле, демонтаж и монтаж на дограма, 

топлоизолация по външни стени и еркери, хидроизолационни и покривни работи, направа на 

мазилки, монтаж на ел.инсталации, тенекеджийски работи, зидарски, бояджийски и 

мазачески работи, демонтаж на фасадно скеле. При описание на технологията на изпълнение 

на строително-монтажните работи са предвидени и строителните материали и/или системи, 

които да бъдат вложени на обекта. Представен е и списък на стандартите, на които ще 

отговарят. Участникът предвижда изпълнение на авторски надзор на обекта по време на 

строителството, от ангажираните експерти по съответната част. Предвидени са мерки за 

здравословни и безопасни условия на труд, мерки за намаляване на негативното въздействие 

върху живущите, мерки за опазване на околната среда, както и стратегия за управление на 

риска.  

Въпреки изложеното 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 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. 

Предвижданията на участника за организация и изпълнение на поръчката са налице 
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несъответствия с предварително обявените условия.  

На първо място, съгласно изискванията на възложителя, закрепени в разпоредбите на чл.9 и 

чл.16 от Проекта на договор, представляващ Приложение № 3 към обявата за възлагане на 

обществената поръчка, изпълнението на дейностите по осъществяване на авторски надзор по 

време на строителството е за периода от началото на строителството на строителния обект, за 

което се извършва 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), до въвеждането на строителния обект в 

експлоатация, удостоверено с издаване на разрешение за ползване или удостоверение за 

въвеждане в експлоатация, в зависимост от категорията му. Въпреки това в приложения 

линеен график към офертата на участника (последнят предвижда да осъществява авторски 

надзор при строителството на обекта/строежа само в рамките на 4 /четири/ дни, а именно на 

1-вия, 9-тия, 19-тия и 27-мия календарен ден от строителството на обекта/строежа, което 

обстоятелство се визуализира, както следва: 

 
На следващо място, съгласно изискванията на възложителя, закрепени в разпоредбите на 

чл.19, ал.2 и 3 от Проекта на договор, представляващ Приложение № 3 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, когато възложителят откаже да приеме изпълнението на 

дейностите по проектиране, той излага писмено в протокол своите забележки, като в срок до 

7 /словом: седем/ календарни дни от получаване на забележките на Възложителя или 

становищата на органите, компетентни да съгласуват и одобрят проекта съгласно 

действащото законодателство, изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка 

непълнотите и грешките в изготвения в изпълнение на задълженията му по договора за 

изпълнение на обществената поръчка инвестиционен проект и да предаде коригирания проект 

на възложителя. Въпреки това в представения описателен документ, представящ 

предвижданията за предложение за изпълнение на поръчката, участникът предвижда 

отстраняването на евентуални писмени констатации и указания (ако има такива) за 

отстраняване на непълноти и/или несъответствия, и/или недостатъци на инвестиционния 

проект да се извършва в срок до 10 /словом: десет/ календарни дни, а не в срок до до 7 

/словом: седем/ календарни дни след писмено уведомление от Възложителя, което 

обстоятелство се визуализира, както следва: 
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Гореизложеното обуславя извод за нередовност на офертата, наличие на противоречия и 

несъответствия с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил 

оферта, която да отговаря на предварително обявените условия, както и че не е изпълнил 

задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя 

условия. При констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства 

възможността за допускане на офертата 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. 
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1.3. „БАРИН АЛП“ ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: 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, 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 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. 

http://register.ksb.bg/
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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 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 да 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 



 

94 

 

  
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. 

 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, 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 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: 148 800 лева /словом: сто четиридесет и осем хиляди и 

осемстотин лева/ без ДДС, която сума е формирана на база на следните оферирани цени 
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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. 

 

2300 лева 

 

2. 
Изпълнение на строителни работи на строителния 

обект. 

 

145 800 лева 

 

3. 

Авторски надзор по всички части от проектантите, 

осъществяван по време на изпълнението на строителни 

работи на строителния обект. 

 

700 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: 28 /словом двадесет и осем/ 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: 

 Описателен документ, представящ предвижданита на участника за предложение за 

изпълнение на поръчката в следните направления: 

 Етапи на работа: 

 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.  
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o Планиране начина на отчитане. 

 Етап на изготвяне на работен проект, одобряване и съгласуване: 

o Лица основно ангажирани 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. 

 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. 
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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 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 
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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 

проектни 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. 

 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 
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 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: 

« Обяснителна записка - ще бъдат описани 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 действащи норми 

и стандарти (материали, изделия, комплекти) за 
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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 бъдат съобразени със спецификата, 

експлоатационния режим и хигиенните 

изисквания на помещенията, които обслужват. 
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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: 



 

102 

 

  
« Съдържание съгласно чл.27, ал.1, т.2 на Наредба № 7 

от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, в това 

число и: 

 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 520 кв.м. 

ЕСМ № 2— Смяна на дограма: Предлага се 

смяна на част от дограмата /несменената досега/ 

с обща площ 60 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 220 кв.м./, чрез поставяне на пласт от 

XPSa с дебелина 10 см. с Х= 0,03 W/mK, замазка 

с дебелина 3 см. с Х = 0.93 W/mK и 

хидроизолация с обща дебелима 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. 

ЕСМ № 4 - Осветление в общи части: 

Предвижда се подмяна на осветителни тела 7 бр. 

с датчик за движение на 360 градуса и сензор за 

светлина, както и подмяна на захранващите 

кабели. 

 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 
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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. 

« Подробен оглед на строителната площадка. 

« Почистване на строителната площадка от евентуални 

съществуващи отпадъци, които ще възпрепятстват 

изпълнението на строително-монтажните работи, като 
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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 изпълнява. 

« 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 улици; разрешения 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 
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процес. 

« 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. 

« Подписване на протокол 2а за отрктиване на 

строитлената площадка -/откриването на строителна 

плоашдка и определяне на строителна линия и ниво се 

извършва в присъствието на служители по чл. 223, ал.2 

от ЗУТ.  

« 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 с продължителност на предложения срок, като 

се спазва времевият линеен график до подписване протокол 

образец 15: 
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« 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 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; 
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 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 

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 
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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 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 

персонала; 

 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, 
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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 

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; 
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- Ел. работник; 

- Общи работници. 

« Ресурсна таблица - работна ръка и механизация за 

изпълнение на поръчката: 

 
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 
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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 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; 
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 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 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: 
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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; 

 Полагане на ъглов профил и 

презастъпване с основния 

армиращ слой. 

 Мазачески работи: 

- Последователност на технологичните 
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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 
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бояджийските работи и тяхното 

съхраняване 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 
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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 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 
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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: 

- 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 
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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 

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 аксесоари трябва 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 
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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 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: 
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 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. 

 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: 
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 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 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 
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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 състав на изпълнителския състав от строителния 

екип, включващ общо 10 /словом: десет/ работници, което обстоятелство се визуализира, 

както следва: 
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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: 

 
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.  
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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 25-тия 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. 

 

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 допуснатата оферта съгласно 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите и класиране.  

Резултатите от прилагането на формулите 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 на 

участника „АДВАНС СТРОЙ“ ЕООД, са закрепени таблично, както следва: 
 

Оценяван участник 

„АДВАНС СТРОЙ“ ЕООД 

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) 

50 точки 30 точки 20 точки 100 точки 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за определянето им и 

съответни предложения на единствения допуснат до оценка участник, описани в настоящия 

протокол. 
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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 от производството следните участници: 

1. „ВИ СИ ЕЙЧ“ ЕООД. 

2. „БАРИН АЛП“ ЕООД. 

 

II. Класира участниците в производството, както следва: 

Първо място: „АДВАНС СТРОЙ“ ЕООД,  

с получена обща комплексна оценка КО = 100  точки. 

 

IІІ. Предлага на възложителя за изпълнител класирания на първо място участник, както 

следва: „АДВАНС СТРОЙ“ ЕООД, като договорът за изпълнение да се сключи при 

съществените условия, обективирани от класирания участник в предложението му и описани в 

настоящия протокол. 

 

Комисията приключи работа на 01.07.2020 г., като предаде протока от своята работа на 

възложителя на 01.07.2020 г. в 13:00 ч. 

 

Комисия в състав: 

Председател: 
Златко Карамучев 

(положен 

подпис) 

 
 

Членове: 

инж. Цвятко Каменов 
(положен 

подпис) 
инж. Елена Кейкиева 

(положен 

подпис) 

Величка Атанасова 
(положен 

подпис) 
 

 

(положени подпис и печат) 

 

Дата: 01.07.2020 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. 

http://brra.bg/
http://register.ksb.bg/
http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.03.2020.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/

