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ОДОБРЯВАМ: /п/ 

  

 ………………………………   

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 ИНЖ. ГЕНАДИ СЪБКОВ 

 Кмет на Община Мездра 

 

 Заличени данни на основание чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ЗА УЧАСТИЕ В ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА 

НА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на 

интервенция във връзка с реализацията на проект „Енергийно-ефективни мерки в 

много-фамилни жилищни сгради в град Мездра” по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и № РД-02-37-

227/25.10.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в 

периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020” за 

обект: СС „КОМФОРТ-2016“, ул. „Д. Петров“ № 20; СС „ГЕОРГИЕВА-НЕЙКОВА“, 

ул. „Динко Петров“ № 15; СС „ОБОРИЩЕ-35“, ул.“Оборище“ № 35; СС „СТИВИ“, 

ул. „Ал. Стамболийски“ № 25. 

 

 

(Тази документация е изготвена в съответствие със Закона за обществени поръчки 

и е одобрена с Решение № …………/………….2018г. на Кмета на Община Мездра) 

 

 

 

Мездра, 2018г. 
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РАЗДЕЛ I. Документи за откриване на процедурата 

А) Решение за откриване на процедурата 

 

РАЗДЕЛ II. Общи условия 

А) Възложител 

Б) Правно основание за провеждане на процедурата 

В) Предмет на обществената поръчка. Финансиране 

Г) Прогнозна стойност на обществената поръчка. Мотиви за избор на процедурата 

 

РАЗДЕЛ III. Описание на предмета на поръчката 

РАЗДЕЛ IV Технически спецификации 
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средства. 
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РАЗДЕЛ I.  

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
 

А) Решение за откриване на процедурата 

 

 

РАЗДЕЛ II.  

ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 

А) Възложител 

Възложител на настоящата процедура на договаряне без предварително обявление 

за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) е Кмета на Община Мездра, с административен адрес: гр. 

Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27, факс: +359 91092116; Интернет адрес: 

www.mezdra.bg ; 

Б) Правно основание за провеждане на процедурата 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 

на основание чл. 79, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в 

настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на 

процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и 

подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни 

нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.  

В) Предмет на обществената поръчка. 

 

Предмет на поръчката е: „Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, 

обект на интервенция във връзка с реализацията на проект „Енергийно-ефективни 

мерки в много-фамилни жилищни сгради в град Мездра” по договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и № РД-02-37-

227/25.10.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в 

периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020” за 

обект: СС „КОМФОРТ-2016“, ул. „Д. Петров“ № 20; СС „ГЕОРГИЕВА-НЕЙКОВА“, 

ул. „Динко Петров“ № 15; СС „ОБОРИЩЕ-35“, ул.“Оборище“ № 35; СС „СТИВИ“, 

ул. „Ал. Стамболийски“ № 25 

http://www.mezdra.bg/
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Г) Прогнозна стойност на обществената поръчка. Мотиви за избор на 

процедурата. 

Обществената поръчка се възлага по реда на чл. 79, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 

1, т. 8 от ЗОП. Първоначално предметът на настоящата обществена поръчка е възлаган като 

обособена позиция № 4 от открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за пълен 

инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект 

"Енергийно-ефективни мерки в много-фамилни жилищни сгради в град Мездра" по договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и №РД-

02-37-227/25.10.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в 

периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020 по 6 

обособени позиции“. Причината за избор на процедура по договаряне без предварително 

обявление е, че при възлагането на откритата процедура в частта за обособена позиция № 4 

в обявения срок няма подадени оферти и в тази част откритата процедура е прекратена с 

Решение №896 от 08.12.2017 г. на възложителя. Решение № 896 от 08.12.2017г. е влязло в 

законна сила. 

Съобразно направените разчети за изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0182 

„Енергийно-ефективни мерки в много-фамилни жилищни сгради в град Мездра” по договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01, № РД-

02-37-227/25.10.2016 г.по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в 

периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020, прогнозната 

стойност на настоящата поръчка е 105 888,55 лв. (сто и пет хиляди осемстотин 

осемдесет и осем лева и петдесет и пет стотинки) без ДДС и включва  следните 

подобекти: 

Обект СС „Комфорт-2016“, с административен адрес: ул. „Д. Петров“ № 20; 

Обект СС „Георгиева- Нейкова“ с административен адрес ул. „Динко Петров“ 

№ 15; 

Обект СС „Оборище – 35“с административен адрес: ул. „Оборище“ № 35; 

Обект СС „Стиви“ с административен адрес: ул. „Ал. Стамболийски“ № 25; 

 

III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. 
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Предмет   на   настоящата   обществена   поръчка   включва проектиране, 

строителство и авторски надзор за изпълнение на проект „Енергийно-ефективни мерки в 

много-фамилни жилищни сгради в град Мездра“ по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01, както следва: 

 

„Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на 

интервенция във връзка с реализацията на проект „Енергийно-ефективни мерки в 

много-фамилни жилищни сгради в град Мездра” по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и № РД-02-37-

227/25.10.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в 

периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020” за 

обект: СС „КОМФОРТ-2016“, ул. „Д. Петров“ № 20; СС „ГЕОРГИЕВА-НЕЙКОВА“, 

ул. „Динко Петров“ № 15; СС „ОБОРИЩЕ-35“, ул. „Оборище“ № 35; СС „СТИВИ“, 

ул. „Ал. Стамболийски“ № 25 

 

Кратка информация за сградата:  

 

1. Обект СС "КОМФОРТ-2016"с 

административен адрес: ул."Динко Петров" №20; 

Предвидени енергийни мерки: 

Енергоспестяваща мярка В1 – Изолация на стени 

Енергоспестяваща мярка В3 - Изолация на 

покрив 

Енергоспестяваща мярка В5 – Подмяна на 

дограма 

 

 

 

2. Обект СС "ГЕОРГИЕВА - НЕЙКОВА" с 

административен адрес: ул."Динко Петров" №15; 

Предвидени енергийни мерки: 

Енергоспестяваща мярка В1 – Изолация на 

стени 

Енергоспестяваща мярка В3 - Изолация на 

покрив 

Енергоспестяваща мярка В5 – Подмяна на 

дограма 
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3. Обект СС "ОБОРИЩЕ-35" с 

административен адрес: ул."Оборище" № 35 

Предвидени енергийни мерки: 

Енергоспестяваща мярка В1 - топлинно изолиране 

на външни стени. 

Енергоспестяваща мярка В3 - Изолация на покрив 

Енергоспестяваща мярка В5 – Подмяна на дограма 

 

 

 

 

4. Обект СС "СТИВИ"с административен 

адрес:ул."Ал. Стамболийски"№25 

Предвидени енергийни мерки: 

Енергоспестяваща мярка В1 – Изолация на стени 

Енергоспестяваща мярка В3 - Изолация на покрив 

Енергоспестяваща мярка В5 – Подмяна на 

дограма 

 

 

 

 

2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

Място за изпълнение на поръчката е територията на гр. Мездра, административни 

адреси: 

1. Обект СС „КОМФОРТ-2016“ с административен адрес: ул. „Динко Петров“ 

№ 20; 

2. Обект СС „ГЕОРГИЕВА-НЕЙКОВА“ с административен адрес: ул. „Динко 

Петров“ № 15; 

3. Обект СС „ОБОРИЩЕ-35“ с административен адрес: ул. „Оборище“ № 35 

4. Обект СС „СТИВИ“ с административен адрес: ул. „Ал. Стамболийски“ № 25 

 

 

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 
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Срок за проектиране: до 60 календарни дни  

Срок за изпълнение на СМР: до 180 календарни дни 

 

Забележка: Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – 

дълъг от 180 календарни дни и не по-кратък от 120 календарни дни. Предложеният срок 

за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число и се дава общо за всички 

обекти в рамките на поръчката! 

Забележка: Срокът за изготвяне на работен проект да бъде не повече от 60 

календарни дни и не по-малко 30 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на 

проектирането следва да бъде цяло число и се дава общо за всички обекти в рамките на 

поръчката! 

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за 

изпълнение на строителство извън горепосочените срокове. 

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за 

проектиране /изготвяне на проект/ извън горепосочените срокове. 

 

4. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА. 

 

Съобразно направените разчети за изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0182 

„Енергийно-ефективни мерки в много-фамилни жилищни сгради в град Мездра” по договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01, № РД-

02-37-227/25.10.2016 г.по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в 

периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020, прогнозната 

стойност на настоящата поръчка е 105 888,55 лв. (сто и пет хиляди осемстотин 

осемдесет и осем лева и петдесет и пет стотинки) без ДДС и включва  следните 

подобекти: 

Обект СС „Комфорт-2016“, с административен адрес: ул. „Д. Петров“ № 20; 

Обект СС „Георгиева- Нейкова“ с административен адрес ул. „Динко Петров“ 

№ 15; 

Обект СС „Оборище – 35“с административен адрес: ул. „Оборище“ № 35; 

Обект СС „Стиви“ с административен адрес: ул. „Ал. Стамболийски“ № 25; 
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IV. ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

IV.1. ОБЩИ СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ И ПРАВИЛА 

Националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния 

сектор включва: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната стандартизация и др. 

Законовите и подзаконовите нормативни актове постоянно се хармонизират с правото на 

Европейския съюз: ДИРЕКТИВА 2010/31/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите; 

ДИРЕКТИВА 2009/28/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 април 

2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници; 

ДИРЕКТИВА 2006/32/ЕО за ефективността при крайното потребление на енергия и 

осъществяване на енергийни услуги, отменена от нова ДИРЕКТИВА 2012/27/ЕС за 

енергийната ефективност; Регламент (ЕС)№305/2011 на Европейския парламент и на 

Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на 

пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО, Директивите от 

„Нов подход" и стандартите от приложното им поле, както и технически норми, методи и 

принципи на добрите европейски практики. 

Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото 

равнище на енергопотребление в сградите и създават правната и техническата основа за 

изпълнение на изискванията за енергийна ефективност при планиране, проектиране, 

обследване и сертифициране на сградите, се прилагат съгласувано и са както следва: 

На основание на ЗУТ: 

• Наредба №7от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия 

на енергия в сгради: 

• Наредба №5 от 2006 г.за техническите паспорти на строежите. 

• Наредба №2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на 

хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения. 

На основание на ЗЕЕ: 

• Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради 

• Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сгради 

• Наредба №РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка 

за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27. 

ал. 1 и чл. 28. ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и 

http://www.seea.government.bg/bg/dokumenti#naredba-e-rd-04-1-ot-22-01-2016-g-za-obsledvane-za-energiina-efektivnost-sertifitzirane-i-otzenka-na-energiinite-spestyavaniya-na-sgradi
http://www.seea.government.bg/bg/dokumenti#naredba-e-rd-04-1-ot-22-01-2016-g-za-obsledvane-za-energiina-efektivnost-sertifitzirane-i-otzenka-na-energiinite-spestyavaniya-na-sgradi
http://www.seea.government.bg/bg/dokumenti#naredba-e-rd-04-2-ot-22-01-2016-g-za-pokazatelite-za-razhod-na-energiya-i-energiinite-harakteristiki-na-sgradi
http://www.seea.government.bg/bg/dokumenti#naredba-e-rd-04-2-ot-22-01-2016-g-za-pokazatelite-za-razhod-na-energiya-i-energiinite-harakteristiki-na-sgradi
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ползване на базата данни за тях. 

На основание на ЗЕ: 

• Наредба №15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 

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

разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане. 

На основание на ЗТИП: 

 НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителни продукти в строежите на Република България  

 

При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се 

предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват 

изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на 

Регламент (НС)№305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за 

определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни 

продуктии за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл.169 от ЗУТ, както следва: 

• носимоспособност-механично съпротивление и устойчивост на строителните 

конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при 

експлоатационни и сеизмични натоварвания; 

• безопасност в случай на пожар: 

• хигиена, здраве и околна среда; 

• достъпност и безопасност при експлоатация; 

• защита от шум; 

• енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение; 

• устойчиво използване на природните ресурси. 

Минималните изисквания при планиране, проектиране, изпълнение и поддържане 

на сградите по отношение па енергийните им характеристики са следните: 

• да не представляват заплаха за хигиената и здравето на обитателите, да 

спомагат за опазване на околната среда; 

• да осигуряват параметрите на микроклимата, нормите за топлинен комфорт, 

осветеност, качество на въздуха, влага и шум; 

• отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са 

проектирани и изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатацията 

количество енергия да е минимално; 

• да са защитени със съответстваща на тяхното предназначение, местоположение 

и климатични условия топлинна и шумоизолация, както и от неприемливи въздействия от 
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вибрации; 

• да са енергоефективни в целият си жизнен цикъл, 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 

наенергията от други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо и 

икономически целесъобразно. 

 

IV.2. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

В рамките на проект „Енергийно-ефективни мерки в много-фамилни 

жилищни сгради в град Мездра” по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и № РД-02-37-227/25.10.2016 г. по 

процедура BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” от 

Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020” за обект: СС "КОМФОРТ-

2016", ул."Д. Петров" №20; СС "ГЕОРГИЕВА-НЕЙКОВА", ул."Динко Петров" 

№15; СС "ОБОРИЩЕ-35", ул."Оборище" №35; СС "СТИВИ", ул."Ал. 

Стамболийски"№25,  се включват следните разходи, които изпълнителят ще направи за 

периода на изпълнение на поръчката: 

• разходи за СМР; 

• разходи, свързани със заснемания, технически и/или работни проекти; 

• разходи за авторски надзор; 

• разходи, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи, 

изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, 

дължими на съответните компетентни органи; 

• разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация. 

 

Недопустими разходи по сградите 

• Всички разходи извън посочените като допустими. 

• Всички разходи за дейности, които не са предписани в резултат на 

извършеното техническо и енергийно обследване. 

 

Допустими дейности за финансиране по сградата са: 

• дейности по конструктивно възстановяване/ усилване/ основен ремонт, в 

зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на обекта/ обектите за 

интервенция, които са предписани като задължителни за сградата в техническото 

обследване; 
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• изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като 

задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност; 

• обновяване на общите части на обекта (ремонт на покрив, фасада, дограма и 

др.), предписани като мерки в енергийното обследване; 

• Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на 

мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на 

сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите 

строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на 

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

подмяната на дограма в дадено помещение. 

 

Обществената поръчка е насочена към внедряване на ефективни мерки за 

енергоспестяване в многофамилни жилищни сгради за значителното намаляване на 

разходите за електро- и топлинна енергия и повишаване качеството на живот на 85 

домакинства. 

 

Целта ще се постигне чрез изпълнението на следните задачи: 

• Да се въведат група от енергийни мерки, изведени от Докладите по ЕЕ, за 

постигане на енергиен клас С на предложените жилищни сгради; 

• Да се постигне намаления на отделяния в атмосферата CO2 в размер на 325,14 

тона/CO2 на годишна база; 

• Да се приложат ефективни енергоспестяващи мерки за намаление на 

специфичен годишен разход на енергия; 

• Да се въведат вътрешни правила за енергиен мениджмънт на сградите за 

устойчиво поддържане на постигнатите показатели за ефективност в дългосрочен план; 

• Да се повиши публичната информираност за интелигентно използване на 

енергията сред населението. 

 

IV.3. ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ като част от дейността за „Избор 

на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с 

реализацията на проект „Енергийно-ефективни мерки в много-фамилни жилищни 

сгради в град Мездра” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и № РД-02-37-227/25.10.2016 г. по процедура 

BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” от Оперативна 

Програма „Региони в растеж” 2014-2020” за обект: СС „КОМФОРТ-2016“, ул. „Д. 

Петров“ № 20; СС „ГЕОРГИЕВА-НЕЙКОВА“, ул. „Динко Петров“ № 15; СС 
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„ОБОРИЩЕ-35“, ул. „Оборище“ № 35; СС „СТИВИ“, ул. „Ал. Стамболийски“ № 25. 

Изпълнителят следва да осигури експерти - правоспособни проектанти за 

изготвянето на работен проект за нуждите на обновяването на сградата. 

Участникът изготвя работния/те проект/ти, съгласно предписаните като 

задължителни мерки в енергийното обследване на конкретната сграда. 

Работните проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно 

изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба №4 от 2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ. бр.51 oт 2001 г.) и 

приложимата нормативна уредба по проектните части включени в обхвата на работния 

проект за нуждите на обновяването в зависимост от допустимите за финансиране 

дейности. Работните проекти следва да бъдат придружени с подробни количество-

стойностни сметки по приложимите части. 

Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни 

дружества, обслужващи сградата/ ите и други съгласувателни органи и одобрен от главния 

архитект на Общината и да бъде издадено разрешение за строеж. 

В обяснителните записки на работния проект експертите-проектанти на 

Изпълнителя следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, 

технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни 

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

съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и 

стойностни сметки. 

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества oт 

осигуряване на скица. Работният проект за нуждите на енергийното обновяване обхваща 

само задължителните мерки, предписани в изготвеното енергийно обследване и 

конструктивно обследване за допустими дейности по процедура BG16RFOP001-2.001 

„Енергийна ефективност в периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в 

растеж” 2014-2020 за посочените сграда/и. 

1. Обхват на проектирането 

Работният проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните 

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

проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта. 

Изпълнителят следва да представи работен проект за енергийно обновяване в 

следния обхват:  

 

Част АРХИТЕКТУРНА 

• Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във 

връзка и в съответствие с изходните данни и да съдържа информация за необходимите 
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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 - (М1:50); 

• Характерни вертикални разрези на сградата - Ml: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 трябва да указва ясно 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 ЕСМ (ако е приложимо); 

• 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, 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, и привеждането им към нормативите - минимум М 1:20; 

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

дограмата, която следва да съдържа: 

- Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени растерни и 

габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно 

разграничени остъклени и плътни части; 

- 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. 

За постигане на съгласуваност и съответствие на инженерните дейности по 

обследванията на сградата с процеса на проектиране, при изработване на проекта и 
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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, Количествената и Количествено-стойностната 

сметки. 

 

Част КОНСТРУКТИВНА/КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ 

Включва всички дейности по възстановяване /усилване в зависимост от промените 

настъпили по време на експлоатация на сградите, включени в техническото обследване 

като задължителни с конкретно обозначение в Част Б като неотложни (ако е приложимо). 

 Обяснителна записка - съдържа подробна информация относно предвидените в 

работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията, 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 

СМР. 

 

Част ЕЛЕКТРО - заземителна и мълниезащитна инсталации, ремонт на 

електрическата инсталация в общите части, енергоспестяващо осветление в общите части, 

система за автоматично централизирано управление на осветлението в общите части на 

сградите, ако се предвижда в обследването за енергийна ефективност. (ако е приложимо). 

• 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 

• Обяснителна записка, която съдържа: 

• Технически изчисления 

• Графична част-технически чертежина архитектурно-строителни детайли и 
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елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните 

характеристики на продуктите, приложени технически спецификации и характеристики на 

вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти, съобразени с минималните 

изисквания за коефициенти от Възложителя, съгласно доклада за енергийна ефективност. 

 

Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - с обхват и съдържание, определени съгласно 

Наредба №1з-1971 от 2009 г.за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожари съобразно категорията на сградата 

• Обяснителна записка 

• Графична част 

 

Част ПБЗ - 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: 

• Обяснителна записка 

• Графична част 

 

Част ПУСО - с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредба за управление 

на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с 

ПМС № 277от 2012 г. 

 

Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - по части, вт.ч. подробни количествена и 

количествено-стойностна сметки за видовете СМР. 

 

2. Изисквания за изпълнението на проектирането. 

Предвидените в инвестиционния проект интервенции по сградата/ите, следва да 

включват: 

- всички енергоспестяващи мерки с пряк екологичен ефект, предписани в 

обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на минималните 

изисквания за енергийна ефективност; 

- съпътстващите мерки, които са допустими по проекта и без изпълнението на 

които не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния 

обект. 

В инвестиционния проект следва да се предвидят продукти (материали и изделия, 

които съответстват на техническите спецификации на действащите в Р. България 

нормативни актове. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените 
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изисквания определени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). 

Предложените продукти и материали за енергийното обновяване (топлоизолационни 

системи, дограми и др.) трябва да са с технически характеристики, съответни на 

заложените в Индикативния бюджет и Обследването за енергийна ефективност за всяка 

конкретна сграда. 

Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и 

детайли, следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните дейности по обекта. 

Проектно-сметната документация следва да бъде изработена, подписана и 

съгласувана от проектантите от екипа, избран по реда на ЗОП, с правоспособност да 

изработват съответните части, съгласно Законите за камарата на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране, като същото се доказва със заверени копия 

от валидни удостоверения за правоспособност. 

Всички проектни части се подписват от оторизиран представител на общината 

и представител на собственика на сградата/ите. Изпълнителят е длъжен да извърши 

необходимите корекции и преработки, ако такива се налагат, в срок до 5 работни дни 

след направените възражения. Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на 

разположение на Възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни 

дейности. 

Предвидените в инвестиционния проект интервенции по сградите, следва да 

включват: 

- всички енергоспестяващи мерки с пряк екологичен ефект, предписани в 

обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на минималните 

изисквания за енергийна ефективност по указания клас в Сертификата от 

енергийно обследване 

- всички задължителни мерки включени в техническото обследване за 

възстановяване/усилване на части от конструкцията на сградите 

- съпътстващите мерки, които са допустими по проекта и без изпълнението на 

които не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния 

обект. 

- Мерки по конструктивно укрепване (ако е приложимо). 

- Изпълнителят следва да направи подробен оглед на обекта и да отрази 

евентуално настъпилите промени след етапа на изготвяне на Обследването за 

енергийна ефективност (например подменена допълнително дограма и др.), 

касаещи само допустими по проекта интервенции. Изпълнителят следва да 

уведоми Възложителя и представителя на собственика на обектите, който 

осъществява координацията по предварителните проектни дейности. 

- Изготвената КСС към Инвестиционният проект в частта, обхващаща 
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допустимите дейности; 

- Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и 

детайли, следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните дейности 

по обекта. 

3. Изисквания за представяне на крайните продукти 

Техническия проект и работните детайли за всеки от обектите, следва да се 

представят в пет екземпляра на хартиен и два на електронен носител. 

 

IV.4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

1. Общи изисквания по ЗУТ. Строително-технически норми и правила. Общи 

изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти в областта 

на енергийната ефективност: 

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в 

съответствие с част „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за 

строеж от компетентните органи за обекта и подписване на Протокол образец 2 за 

откриване на строителната площадка. 

Разрешение за строеж се издава от общинската администрация при представяне на 

техническа документация с оценено съответствие. 

Строителят (юридическото лице, притежаващо съответната компетентност) 

изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за обекта в съответствие с 

издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а 

от ЗУТ. 

По време на изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност 

лицензиран консултант - строителен надзор (чл.166 от ЗУТ) въз основа на сключен 

договор с Възложителя за обекта упражнява строителен надзор в обхвата на договора си и 

съобразно изискванията на чл.168 от ЗУТ. 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на 

СМР изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата 

проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор, съобразно 

изискванията на чл.162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от 

проектантите- автори на отделни части на технически проект, 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. 

Поради естеството на проекта и спецификата на дейностите възложителят 

(общината) е различно лице от собствениците на обекта на интервенция като извършва 

възлагане на СМР по силата на сключения договор по настоящата процедура. 
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Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 

(приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със 

съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно 

Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват от 

представители на Възложителя. 

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в 

съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите 

спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване. 

При изпълнение на СМР изпълнителят следва да се съобразява със 

заложените изисквания в Методическите указания на УО на ОПРР. 

Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и 

материали за трайно влагане в строежите, обекти по проекта: 

Изпълнителят следва да проектира, изпълнява и поддържа строежа/ите в 

съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за 

осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на 

съществените изисквания за: 

- механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност): 

- безопасност при пожар; 

- хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 

- безопасна експлоатация; 

- защита от шум; 

- икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност). 

Всяка доставка на строителната площадка и/или в складовете на Изпълнителя на 

строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, 

трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за 

съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език. 

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които 

притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или 

инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със 

съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, 

норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и 

строителство. 

Всяка доставка ще се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор 

на строежа. 

Доставката на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на 

енергоспестяващи мерки на сградите трябва да бъде придружено от документи, 
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изискващи се от Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна 

информация за продукти, свързани с енергопотреблението по отношение на консумацията 

на енергия и на други ресурси (обн.. ДВ. бр. 41от 2011 г.). 

 

2. Строителни продукти и уреди, потребяващи енергия. 

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за 

изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя. 

В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в проекта и 

отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните 

материали и оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за 

качество и произход, декларации за съответствие от производителя или от представителя 

му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към 

продуктите и другите подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя. 

Всяка промяна в одобрения проект трябва да бъде съгласувана и приета от 

Възложителя (Общината и представителна Собственика). 

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна 

ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо 

за изпълнение на строежа. 

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според 

одобрения от Възложителя работен проект и качество, съответстващо на БДС. Да 

съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други 

нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги 

отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от 

съответните държавни институции. 

Изпълнителят трябва да съхранява Заповедната книга на строежа. Всички 

предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и 

подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в 

обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е 

промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството. 

 

3. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на 

труд. План за безопасност и здраве. 

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят 

трябва да спазва изискванията на Наредба №2 от 2004 г.за минимални изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ. бр.37 от 2004 г.) при извършване на 

строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и 

стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната 
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безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за 

сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. 

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в 

страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания 

и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически 

нормативни документи за строителство. 

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните 

органи План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез Консултанта 

изпълняваш строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа 

на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални 

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

монтажни работи. 

 

5. Изисквания относно опазване на околната среда. 

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да 

ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. 

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен 

да възстанови строителната площадка в първоначалния вид-да изтегли цялата си 

механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци. 

 

6. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното 

изпълнение. 

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражнява строителен надзор 

съгласно чл. 166, ал. 1,т. 1 от ЗУТ. 

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, 

да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на 

дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. 

В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и нискокачествено изпълнение, 

работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. 

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните 

работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат 

съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания. 

 

7. Проверки и изпитвания. 

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на 

упълномощени представители на Възложителя и Консултанта. 

Изпитванията и измерванията на извършените строително-монтажни работи следва 
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да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи. 

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се 

извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде 

осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение 

от офертата, Методи и организация на текущ контрол. 

 

IV.5. АВТОРСКИ НАДЗОР 

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, 

съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба 

посредством експерти те проектанти по отделните части на проекта или упълномощени от 

тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща 

на заложените в процедурата минимални изисквания към съответния експерт проектант и 

са предварително одобрени от Възложителя. 

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на 

Възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности. 

Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:  

а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително;  

б/ Периодични проверки на обекта за упражняване на авторския надзор;  

в/ За участие в приемателна комисия на извършените строително -монтажни 

работи; 

г/ При подписване на актове и протоколи от Наредба 3 за съставяне на актове и 

протоколи по времена строителството. 

 

IV.6. КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Контролът се осъществява от: 

• Консултантът, осъществяващ строителен надзор; 

• Собственикът, чрез упълномощен представител; 

• Технически експерти на общината в качеството й на Възложител - 

осъществяват проверки на място. 

 

По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до 

подписване на акт за установяване на годността и приемане на строежа (Образец 15) ще се 

осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно: 

• съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с 

одобрените строителни книжа и КСС: 
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• съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в 

проектосметната документация към договора-техническа спецификация, КСС, оферта на 

изпълнителя и др.; 

• съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като 

неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове. 

• В рамките на строителния процесще се извършват проверки на място, които ще 

включват: 

• проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и 

всички изменения в тях, одобрени от Общината; 

• измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на 

извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния 

надзор и инвеститорския контрол (от страна на Възложителя) количества и тези по КСС; 

• проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали 

и продукти и съответствието им с изискванията на работния проект и обследването за 

енергийна ефективност; 

• проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетия линеен график. 

 

IV.7. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

Гаранционните срокове за СМР са съгласно посочените в Наредба № 2 от 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. 

 

IV.8. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБХВАТА НА 

ПОРЪЧКАТА  

Срок за проектиране: до 60 календарни дни  

Срок за изпълнение на СМР: до 180 календарни дни 

 

IV.9. СПЕЦИФИЧНА ЧАСТ ЗА ОБЕКТИТЕ НА ПОРЪЧКАТА:  

ОБЕКТ СС "КОМФОРТ-2016", ул."Д. Петров" №20  

1. Вид на строежа: Масивна сграда  

2. Предназначение на строежа: Жилищна сграда  

3. Категория на строежа: Строежът е V категория, съгласно Наредба №1 на 

номенклатурата на видовете строежи  

4. Идентификатор на строежа: няма  
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УПИ I пл.№ 612 от кв. 39 по план за регулация на гр. Мездра, обл. Враца, одобрен 

със заповед №111/20.02.1989г.  

Адрес: гр. Мездра, ул. „Динко Петров” №20, „Ал. Стамболийски” №49  

5. Година на построяване: 1959г.  

6. Вид собственост: Частна  

6.1 I–ви етаж –Тодорка Тошева Вихрийска и Гето Тошев Вихрийски– НА 1, т. III, Д 

463/71г.  

6.2 II–ри етаж – Цветанка Иванова Василева и Ирина Иванова Ганчосова – НА 122, 

т. IV, Д 1279/93г.  

7. Опис на наличните документи:  

7.1 Скица №203/02.03.2016г., издадена от общ. Мездра.  

8. Описание на сградата:  

 

Сградата се състои от едно тяло разположено в УПИ I пл. № 612 от кв. 39 по план 

за регулация на гр. Мездра, обл. Враца, одобрен със заповед №111/20.02.1989 и е с два 

надземни етажа, сутерен и подпокривно пространство. Застроената площ е 150,54м2,а 

разгънатата застроена площ е 301,08м2.  

Вертикалните елементи на сградата са носещи зидани стени. Етажните плочи на 

сградата са безгредови с дебелина 15см. Междуетажната плоча е дървена подова 

конструкция.  

Всички външни стени са изпълнени с единични плътни керамични тухли с 

широчина 0,40м. Върху керамичните тухли е положена варо-циментова мазилка. 

Вътрешните стени на сградата са с дебелина 0,25м и 0,45м – плътни, керамични тухли, 

измазани с вароциментов разтвор. Цокъла на сградата е изпълнен от каменни плочи.  

Стените на сградата изпълняват функцията на шайби.  

Конструкцията е изпълнена по традиционно монолитен способ. Сградата е 

фундирана чрез ивични фундаменти.  

Стълбищната клетка е монолитна, със ст.б. стълбищни рамене.  

Покривът на сградата е студен, наклонен, четирискатен, изпълнен от свободно 

стояща дървена конструкция, състояща се от хоризонтални и вертикални носещи греди и 

ребра.Същият е монтиран върху дървена подова конструкция. Върху дървена скара са 

положени керемиди тип „Марсилска”.  

9. Промени по време на експлоатацията на сградата:  

9.1 Реконструкции, основно обновяване, промяна на предназначението:  

 

9.2 Промени по чл. 151 от ЗУТ (без разрешение за строеж):Няма.  



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-2.001-0182 "Енергийно-ефективни мерки в много-

фамилни жилищни сгради в град Мездра", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 

ОПР 2014-2020 г. 

 

Раздел II „Основни обемнопланировъчни и функционални показатели:  

2.1 Общи площи: ОЗП: 150,54 м2 РЗП: 301,08 м2  

2.2 Обеми: Бруто обем: 963,46 м3 Нето (отопляем) обем: 812,92 м3  

2.3 Височина: +9,20 – кота било; +6,20м – кота корниз; Брой етажи: 2 надземни 

етажа и подпокривно пространство.  

2.4 Инсталационна и технологична осигуреност:  

2.4.1. Сградни инсталации – водопроводна, канализационна, електроснабдяване и 

телефон.  

2.4.2. Сградни отклонения – водопроводно, канализационно и кабел ниско 

напрежение (НН).  

 

 ЕСМ 1 -Топлинно изолиране на външни стени  

 

Съществуващо състояние  

Сградата има два типа външни стени:  

• ТИП 1 - тухлен зид с вътрешна и външна мазилка;  

• ТИП 2 - тухлен зид с 8 см топлоизолация, външна мазилка и вътрешна мазилка;  

Коефициент на топлопреминаване към момента е U=1,73W/m2K  

Описание на мярката: 

 278,24 m2 тип 1;  

Тази мярка предвижда изолация на стени с площ 278,24 m2, с топлоизолация от 

екструдиран полистирен от външната страна и полагане на нова минерална мазилка.  

Препоръчително е използването на топлоизолационния материал да е с коефициент 

на топлопроводимост λ =0,035W/mK или по-добър, 12см и полагане на полимерна 

мазилка.  

 

 ЕСМ 2-Топлинно изолиране напокрив  

Съществуващо състояние  

Покривът на сградата е скатен с гредоред и дървена конструкция с керемиди .  

Коефициент на топлопреминаване към момента е U=0.653W/m2K  

Описание на мярката:  

Тази мярка предвижда изолация на съществуващият покрив 150,54 m2 Необходимо 

е топлоизолационния материал за покривната плоча да е с коефициент на 

топлопроводимост λ =0,03W/mK или по-добър.  

Това ще доведе до намаляване на обобщения коефициент на топлопреминаване 

през покрива до U=0,17 W/m2K, респективно ще намалеят разходите на енергия.  



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-2.001-0182 "Енергийно-ефективни мерки в много-

фамилни жилищни сгради в град Мездра", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 

ОПР 2014-2020 г. 

 

 ЕСМ 3– Подмяна на съществуващадограма  

Съществуващосъстояние  

На обекта има един тип врати:  

• Плътни дървени, с коефициент на топлопреминаване U=3,22 W/m2K.,  

Прозорците са два типа:  

• с дървена рамка, с коефициент на топлопреминаване U=2,63W/m2K  

• с PVC рамка и стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване U=1,7W/m2K  

Описание намярката:  

Тази мярка предвижда подмяна на прозорците с PVC рамка и стъклопакет, с 

коефициент на топлопреминаване U≤1,40W/m2K. и вратите с PVC с коефициент на 

топлопреминаване U≤2,20W/m2K. Тази мярка предвижда подмяна на 21,84 м2 прозорците 

и вратите от който:  

Врата един тип към отопляем обем:  

• 4,00 м2 плътна дървена врата, с коефициент на топлопреминаване U=3,22 

W/m2K.,  

Прозорци един тип към отопляем обем:  

• 35,76 м2 дървени прозорци, с коефициент на топлопреминаване U=2,63 W/m2K.,  

Ефектът от мярката се изразява в намаляване на обобщения коефициент на 

топлопреминаване през ограждащите конструкции и коефициентът на сумарна 

пропускливост на слънчева енергия, ще окаже влияние и на инфилтрацията в посока 

нейното намаляване. 

 

ОБЕКТ СС "ГЕОРГИЕВА-НЕЙКОВА", ул."Динко Петров" №15  

1. Вид на строежа: Масивна сграда  

 

2. Предназначение на строежа: Жилищна сграда  

3. Категория на строежа: Строежът е V категория, съгласно Наредба №1 на 

номенклатурата на видовете строежи  

4. Идентификатор на строежа: няма  

УПИ XXVI пл.№ 928 от кв. 59 по план за регулация на гр. Мездра, обл. Враца, 

одобрен със заповед №111/20.02.1989г.  

Адрес: гр. Мездра, ул. „Динко Петров” №15  

5. Година на построяване: 1947г.  

6. Вид собственост: Частна  

a. I–ви етаж – Елеонора Красимирова Георгиева и Венцислав Тихомиров Георгиев 

– НА 51, т. I, Д 22/2016г.  



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-2.001-0182 "Енергийно-ефективни мерки в много-

фамилни жилищни сгради в град Мездра", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 

ОПР 2014-2020 г. 

b. II–ри етаж – Станислав Нейков Нейков – НА 26, т. III, Д 821/94г.  

7. Опис на наличните документи:  

a. Скица №173/23.02.2016г., издадена от общ. Мездра.  

8. Описание на сградата:  

Сградата се състои от едно тяло разположено в УПИ XXVI пл.№ 928 от кв. 59 по 

план за регулация на гр. Мездра, обл. Враца, одобрен със заповед №111/20.02.1989 и е с 

два надземни етажа и подпокривно пространство. Застроената площ е 100,16м2,а 

разгънатата застроена площ е 200,32м2.  

Вертикалните елементи на сградата са носещи зидани стени. Етажните плочи на 

сградата са безгредови с дебелина 15см. Междуетажната плоча е дървена подова 

конструкция.  

Всички външни стени са изпълнени с единични плътни керамични тухли с 

широчина 0,40м. Върху керамичните тухли е положена варо-циментова мазилка. 

Вътрешните стени на сградата са с дебелина 0,25м и 0,45м – плътни, керамични тухли, 

измазани с вароциментов разтвор. Цокъла на сградата е изпълнен от каменни плочи.  

Стените на сградата изпълняват функцията на шайби.  

Конструкцията е изпълнена по традиционно монолитен способ. Сградата е 

фундирана чрез ивични фундаменти.  

Стълбищната клетка е монолитна, със ст.б. стълбищни рамене.  

Покривът на сградата е студен, наклонен, четирискатен, изпълнен от свободно 

стояща дървена конструкция, състояща се от хоризонтални и вертикални носещи греди и 

ребра.Същият е монтиран върху дървена подова конструкция. Върху дървена скара са 

положени керемиди тип „Марсилска”.  

9. Промени по време на експлоатацията на сградата:  

9.1 Реконструкции, основно обновяване, промяна на предназначението:  

9.2. Промени по чл. 151 от ЗУТ (без разрешение за строеж): Няма. 

 

Раздел II „Основни обемнопланировъчни и функционални показатели:  

2.1. Общи площи: ОЗП: 100,16 м2 РЗП: 200,32 м2  

2.2. Обеми: Бруто обем: 641,02 м3 Нето (отопляем) обем: 540,86 м3  

2.3. Височина: +8,90 – кота било; +5,90м – кота корниз; Брой етажи: 2 надземни 

етажа и подпокривно пространство.  

2.4. Инсталационна и технологична осигуреност:  

2.4.1. Сградни инсталации – водопроводна, канализационна, електроснабдяване и 

телефон.  

2.4.2. Сградни отклонения – водопроводно, канализационно и кабел ниско 

напрежение (НН).  



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-2.001-0182 "Енергийно-ефективни мерки в много-

фамилни жилищни сгради в град Мездра", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 

ОПР 2014-2020 г. 

 

 ЕСМ 1 -Топлинно изолиране на външни стени  

Съществуващо състояние  

Сградата има два типа външни стени:  

• ТИП 1 - 191,82 м2 - 40 см зид от единични плътни тухли, измазани от вътрешната 

и външната страна с мазилка;  

Обобщеният коефициент на топлопреминаване към момента е U=1,33 W/m2K.  

Описание на мярката:  

Сградата има един тип външни стени, който представлява 40 см. тухлен зид с 

вътрешна и външна мазилка.  

• ТИП 1 - 191,82 m2;  

Тази мярка предвижда топлинното изолиране на външни стени към отопляемо 

пространство с топлоизолация от експандиран полистирен от външната страна и полагане 

на нова минерална мазилка.  

Препоръчително е използваният топлоизолационен материал да е с коефициент на 

топлопроводимост λ =0,035 W/mK или по-добър, с дебелина 12см и полагане на мазилка  

 

 ЕСМ 2-Топлинно изолиране на покрив  

Съществуващо състояние  

Сградата има един тип покрив - покрив с неотопляемо въздушно пространство по-

голямо от 0,30 m. Конструкцията на скатния покрив е дървена, покрита с глинени 

керемиди. Таванската плоча е гредоред, измазана от вътрешната страна с мазилка. 

Коефициентът на топлопреминаване към момента е U=0,70W/m2K.  

Описание на мярката:  

Сградата има един тип покрив - покрив с неотопляемо въздушно пространство по-

голямо от 0,30 m. Конструкцията на скатния покрив е дървена, покрита с глинени 

керемиди. Таванската плоча е гредоред, измазана от вътрешната страна с мазилка.  

Тази мярка предвижда изолация на таванската плоча с площ - 100,16 m2. 

Необходимо е използваният топлоизолационен материал – екструдиран полистирен, за 

таванската плоча да е с коефициент на топлопроводимост λ =0,035 W/mK или по-добър, с 

дебелина 12см и замазка. 

Мярката включва също така и топлинно изолиране на външните стени на 

подпокривното пространство с площ - 24,00 m2. Необходимо е използваният 

топлоизолационен материал – експандиран полистирен, за външните стени да е с 

коефициент на топлопроводимост λ =0,035 W/mK или по-добър, с дебелина 12см и 

полагане на нова минерална мазилка от външната страна.  



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-2.001-0182 "Енергийно-ефективни мерки в много-

фамилни жилищни сгради в град Мездра", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 

ОПР 2014-2020 г. 

Това ще доведе до намаляване на обобщения коефициент на топлопреминаване 

през покрива до U=0,210 W/m2K, респективно ще намалеят разходите на енергия  

 

 ЕСМ 3– Подмяна на съществуващадограма  

Съществуващо състояние  

На обекта има един типоразмер врати - плътни дървени, с коефициент на 

топлопреминаване U=3,22 W/m2K. Прозорците са шест типоразмера - с дървена рамка, с 

коефициент на топлопреминаване U=2,63 W/m2K и PVC прозорци с U=1,70 W/m2K.  

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на прозорци и врати към момента е 

U=2,36 W/m2K.  

Описание на мярката:  

Към момента на обследването на обекта има един типоразмер врати - плътни 

дървени, с коефициент на топлопреминаване U=3,22 W/m2K. Прозорците са шест 

типоразмера - с дървена рамка, с коефициент на топлопреминаване U=2,63 W/m2K и PVC 

прозорци с U=1,70 W/m2K.  

На подмяна подлежат плътни дървени врати с обща площ - 4,20 м2 и дървени 

прозорци - 15,48 м2.  

Ефектът от мярката се изразява в намаляване на обобщения коефициент на 

топлопреминаване през ограждащите конструкции и коефициентът на сумарна 

пропускливост на слънчева енергия, което ще окаже влияние и на инфилтрацията в посока 

нейното намаляване. 

 

ОБЕКТ СС "ОБОРИЩЕ-35", ул."Оборище" №35  

1. Вид на строежа: Масивна сграда  

2. Предназначение на строежа: Жилищна сграда  

3. Категория на строежа: Строежът е V категория, съгласно Наредба №1 на 

номенклатурата на видовете строежи  

4. Идентификатор на строежа: няма  

УПИ VII пл.№668 от кв. 45 по план за регулация на гр. Мездра, обл. Враца, 

одобрен със заповед №111/20.02.1989г.  

Адрес: гр. Мездра, ул. „Оборище” №35  

5. Година на построяване: 1959г.  

6. Вид собственост: Частна  

a. I–ви етаж – Румяна Иванова Накова – НА 193, т. I, Д 423/84г.  

b. II–ри етаж – Маргарита Иванова Тончева – НА 26, т. VII, Д 1163/75г.  

7. Опис на наличните документи:  

a. Скица №187/25.02.2016г., издадена от общ. Мездра.  



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-2.001-0182 "Енергийно-ефективни мерки в много-

фамилни жилищни сгради в град Мездра", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 

ОПР 2014-2020 г. 

8. Описание на сградата:  

Сградата се състои от едно тяло разположено в УПИ VII пл.№668 от кв. 45 по план 

за регулация на гр. Мездра, обл. Враца, одобрен със заповед №111/20.02.1989 и е с два 

надземни етажа и подпокривно пространство. Застроената площ е 74,19м2,а разгънатата 

застроена площ е 148,38м2.  

Вертикалните елементи на сградата са носещи зидани стени. Етажните плочи на 

сградата са безгредови с дебелина 15см. Междуетажната плоча е дървена подова 

конструкция.  

Всички външни стени са изпълнени с единични плътни керамични тухли с 

широчина 0,40м. Върху керамичните тухли е положена варо-циментова мазилка. 

Вътрешните стени на сградата са с дебелина 0,25м и 0,45м – плътни, керамични тухли, 

измазани с вароциментов разтвор. Цокъла на сградата е изпълнен от каменни плочи.  

Стените на сградата изпълняват функцията на шайби.  

Конструкцията е изпълнена по традиционно монолитен способ. Сградата е 

фундирана чрез ивични фундаменти.  

Стълбищната клетка е монолитна, със ст.б. стълбищни рамене.  

Покривът на сградата е студен, наклонен, четирискатен, изпълнен от свободно 

стояща дървена конструкция, състояща се от хоризонтални и вертикални носещи греди и 

ребра.Същият е монтиран върху дървена подова конструкция. Върху дървена скара са 

положени керемиди тип „Марсилска”.  

9. Промени по време на експлоатацията на сградата:  

9.3 Реконструкции, основно обновяване, промяна на предназначението:  

9.2 Промени по чл. 151 от ЗУТ (без разрешение за строеж):Няма.  

Раздел II „Основни обемнопланировъчни и функционални показатели:  

2.1. Общи площи: ОЗП: 74,19 м2 РЗП: 148,38 м2  

2.2. Обеми: Бруто обем: 549,00 м3 Нето (отопляем) обем: 400,63 м3  

2.3. Височина: +8,60 – кота било; +5,60м – кота корниз; Брой етажи: 2 надземни 

етажа и подпокривно пространство.  

2.4. Инсталационна и технологична осигуреност:  

2.4.1. Сградни инсталации – водопроводна, канализационна, електроснабдяване и 

телефон.  

2.4.2. Сградни отклонения – водопроводно, канализационно и кабел ниско 

напрежение (НН).  

 

 ЕСМ 1 -Топлинно изолиране на външни стени  

Съществуващо състояние  

Сградата има три типа външни стени:  
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• ТИП 1 - тухлен зид с вътрешна и външна мазилка;  

• ТИП 2 - тухлен зид с вътрешна мазилка; 

• ТИП 3 - газобетонен зид с топлоизолация 8см, вътрешна и външна мазилка;  

Коефициент на топлопреминаване към момента е U=1,17W/m2K  

Описание на мярката:  

• 140,01 m2 тип 1;  

• 17,5 m2 тип 2;  

Тази мярка предвижда изолация на стени с площ 157,51 m2, с топлоизолация от 

екструдиран полистирен от външната страна и полагане на нова минерална мазилка.  

Препоръчително е използването на топлоизолационния материал да е с коефициент 

на топлопроводимост λ =0,035W/mK или по-добър, 12см и полагане на полимерна мазилка  

 

 ЕСМ 2-Топлинно изолиране напокрив  

Съществуващо състояние  

Покривът на сградата е два типа, скатен с дървена конструкция и керамични 

керемиди върху гредоред и плосък покрив граничещ с външен въздух.  

Коефициент на топлопреминаване към момента е U=0.73W/m2K  

Описание на мярката:  

Тази мярка предвижда топлинното изолиране на таванската плоча на покрив тип 1 

с площ - 74,19 m2. Необходимо е използваният топлоизолационен материал – екструдиран 

полистирен да е с коефициент на топлопроводимост λ =0,030 W/mK или по-добър, с 

дебелина 12см и замазка. Мярката включва също така и топлинно изолиране на външните 

стени на подпокривното пространство с площ - 17,5 m2. Необходимо е използваният 

топлоизолационен материал – експандиран полистирен, за външните стени да е с 

коефициент на топлопроводимост λ =0,035 W/mK или по-добър, с дебелина 12см и 

полагане на нова минерална мазилка от външната страна.  

Това ще доведе до намаляване на обобщения коефициент на топлопреминаване 

през покрива до U=0,16 W/m2K, респективно ще намалеят разходите на енергия  

 

 ЕСМ 3– Подмяна на съществуващадограма  

Съществуващо състояние  

На обекта има един тип врати:  

• Плътни дървени, с коефициент на топлопреминаване U=3,22 W/m2K.,  

Прозорците са три типа:  

• с дървена рамка, с коефициент на топлопреминаване U=2,63W/m2K  

• с метална рамка, с коефициент на топлопреминаване U=6,66W/m2K  

Описание на мярката:  
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Тази мярка предвижда подмяна на всички прозорци и врати:  

Врата един тип към отопляем обем: 

• 1,76 м2 плътна дървена врата, с коефициент на топлопреминаване U=3,22 

W/m2K.,  

Прозорци два типа към отопляем обем:  

• 7,20 м2 метални прозорци, с коефициент на топлопреминаване U=6,66 W/m2K.,  

• 22,53 м2 дървени прозорци, с коефициент на топлопреминаване U=2,63 W/m2K.,  

Ефектът от мярката се изразява в намаляване на обобщения коефициент на 

топлопреминаване през ограждащите конструкции и коефициентът на сумарна 

пропускливост на слънчева енергия, ще окаже влияние и на инфилтрацията в посока 

нейното намаляване. 

 

ОБЕКТ СС "СТИВИ", ул."Ал. Стамболийски"№25  

1. Вид на строежа: Масивна сграда  

2. Предназначение на строежа: Жилищна сграда  

3. Категория на строежа: Строежът е V категория, съгласно Наредба №1 на 

номенклатурата на видовете строежи  

4. Идентификатор на строежа: няма  

УПИ IV пл.№723 от кв. 51 по план за регулация на гр. Мездра, обл. Враца, одобрен 

със заповед №111/20.02.1989г.  

Адрес: гр. Мездра, ул. „Ал. Стамболийски” №25  

5. Година на построяване: 1963г.  

6. Вид собственост: Частна  

a. I–ви етаж – н-ци Стефан Петков Маешки – НА 168, т. I, Д 378/60г.  

b. II–ри етаж – Петко Стефанов Маешки – НА 66, т. II, Д 365/76г.  

7. Опис на наличните документи:  

a. Скица №167/22.02.2016г., издадена от общ. Мездра.  

8. Описание на сградата:  

Сградата се състои от едно тяло разположено в УПИ IV пл.№723 от кв. 51 по план 

за регулация на гр. Мездра, обл. Враца, одобрен със заповед №111/20.02.1989 и е с два 

надземни етажа и подпокривно пространство. Застроената площ е 66,39м2,а разгънатата 

застроена площ е 132,78м2.  

Вертикалните елементи на сградата са носещи зидани стени. Етажните плочи на 

сградата са безгредови, с дебелина 15см.  

Всички външни стени са изпълнени с единични плътни керамични тухли с 

широчина 0,40м. Върху керамичните тухли е положена варо-циментова мазилка. 
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Вътрешните стени на сградата са с дебелина 0,25м и 0,45м – плътни, керамични тухли, 

измазани с вароциментов разтвор. Цокъла на сградата е изпълнен от каменни плочи.  

Стените на сградата изпълняват функцията на шайби.  

Конструкцията е изпълнена по традиционно монолитен способ. Сградата е 

фундирана чрез ивични фундаменти. 

Стълбищната клетка е монолитна, със ст.б. стълбищни рамене.  

Покривът на сградата е студен, наклонен, четирискатен, изпълнен от свободно 

стояща дървена конструкция, състояща се от хоризонтални и вертикални носещи греди и 

ребра.Същият е монтиран върху дървена подова конструкция. Върху дървена скара са 

положени керемиди тип „Марсилска”.  

9. Промени по време на експлоатацията на сградата:  

9.4 Реконструкции, основно обновяване, промяна на предназначението:  

9.2 Промени по чл. 151 от ЗУТ (без разрешение за строеж):Няма.  

Раздел II „Основни обемнопланировъчни и функционални показатели:  

2.1 Общи площи: ОЗП: 66,39 м2 РЗП: 132,78 м2  

2.2 Обеми: Бруто обем: 424,90 м3 Нето (отопляем) обем: 358,51 0м3  

2.3 Височина: +8,60 – кота било; +5,60м – кота корниз; Брой етажи: 2 надземни 

етажа, сутерен и подпокривно пространство.  

2.4 Инсталационна и технологична осигуреност:  

2.4.1. Сградни инсталации – водопроводна, канализационна, електроснабдяване и 

телефон.  

2.4.2. Сградни отклонения – водопроводно, канализационно и кабел ниско 

напрежение (НН).  

 

 ЕСМ 1 -Топлинно изолиране на външни стени  

Съществуващо състояние  

Сградата има два типа външни стени:  

• ТИП 1 - 111,16 м2 - 40 см зид от единични плътни тухли, измазани от вътрешната 

и външната страна с мазилка;  

Обобщеният коефициент на топлопреминаване към момента е U=1,33 W/m2K.  

Описание на мярката:  

Сградата има един тип външни стени, който представлява 40 см. тухлен зид с 

вътрешна и външна мазилка.  

• ТИП 1 - 111,16 m2;  

Тази мярка предвижда топлинното изолиране на външни стени към отопляемо 

пространство с топлоизолация от експандиран полистирен от външната страна и полагане 

на нова минерална мазилка.  
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Препоръчително е използваният топлоизолационен материал да е с коефициент на 

топлопроводимост λ =0,035 W/mK или по-добър, с дебелина 12см и полагане на мазилка.  

 

 ЕСМ 2-Топлинно изолиране напокрив  

Съществуващо състояние  

Сградата има един тип покрив - покрив с неотопляемо въздушно пространство по-

голямо от 0,30 m. Конструкцията на скатния покрив е дървена, покрита с глинени 

керемиди. Таванската плоча е гредоред, измазана от вътрешната страна с мазилка. 

Коефициентът на топлопреминаване към момента е U=0,64 W/m2K.  

Описание на мярката:  

Сградата има един тип покрив - покрив с неотопляемо въздушно пространство по-

голямо от 0,30 m. Конструкцията на скатния покрив е дървена, покрита с глинени 

керемиди. Таванската плоча е гредоред, измазана от вътрешната страна с мазилка.  

Тази мярка предвижда изолация на таванската плоча с площ - 66,39 m2. 

Необходимо е използваният топлоизолационен материал – екструдиран полистирен, за 

таванската плоча да е с коефициент на топлопроводимост λ =0,035 W/mK или по-добър, с 

дебелина 12см и замазка. Мярката включва също така и топлинно изолиране на външните 

стени на подпокривното пространство с площ - 2,35 m2. Необходимо е използваният 

топлоизолационен материал – експандиран полистирен, за външните стени да е с 

коефициент на топлопроводимост λ =0,035 W/mK или по-добър, с дебелина 12см и 

полагане на нова минерална мазилка от външната страна.  

Това ще доведе до намаляване на обобщения коефициент на топлопреминаване 

през покрива до U=0,208 W/m2K, респективно ще намалеят разходите на енергия.  

 

 ЕСМ 3– Подмяна на съществуващадограма  

Съществуващо състояние  

На обекта има два типоразмера врати - плътни дървени, с коефициент на 

топлопреминаване U=3,22 W/m2K. Прозорците са два типоразмера - с дървена рамка, с 

коефициент на топлопреминаване U=2,63 W/m2K. Общата площ на дограмата на сградата 

е 15,74м2.  

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на прозорци и врати към момента е 

U=2,76 W/m2K.  

Описание на мярката:  

Към момента на обследването на обекта има два типоразмера врати - плътни 

дървени, с коефициент на топлопреминаване U=3,22 W/m2K. Прозорците са два 

типоразмера - с дървена рамка, с коефициент на топлопреминаване U=2,63 W/m2K.  
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На подмяна подлежат плътни дървени врати с обща площ - 3,50 м2 и дървени 

прозорци - 12,24 м2. Мярката предвижда и подмяната на прозорци към неотопляеми 

пространства с обща площ - 0,80 м2.  

Ефектът от мярката се изразява в намаляване на обобщения коефициент на 

топлопреминаване през ограждащите конструкции и коефициентът на сумарна 

пропускливост на слънчева енергия, което ще окаже влияние и на инфилтрацията в посока 

нейното намаляване. 

 

IV.10. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВСЯКА 

СГРАДА, ВКЛЮЧЕНА В НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.  

Архитектура  

1) Дограмата да се подмени с подходяща, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и 

препоръките за енергоспестяващи мерки. Подмяната на фасадната дограма да бъде 

извършено съвместно с полагането на топлоизолационната система, с цел икономия на 

ресурси.  

2) Да се изпълни топлоизолация по покрива и фасади, с материали и параметри, в 

съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки.  

3) Полагане на топлоизолационна система за краен слой според избора на 

собственика при спазване изискванията на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба №Із-1971 от 2009 год. за строително –технически правила и норми за осигуряване 

на безопасност при пожар от м. ХІ/2015 год. И Наредбата за изменение и допълнение на 

Наредба №7 от 2004 год. За енергийна ефективност на сгради/2015 год.  

4) Полагане на оформящ повърхностен слой;  

5) Подмяна на компрометираните дограми с PVC – изнесени от външната страна на  

фасадната стена;  

 

Конструкции:  

1) Антикорозионна защита и възстановяване на открита корозирала армировка и 

заваръчните връзки между конструктивните елементи (където е приложимо),  

2) Обработка на местата с нарушено бетонно покритие и отрошен бетон и 

обмазване със лепилни разтвори по проектно решение. Пукнатините се запълват с готов 

разтвор за пукнатини. Антикорозионна защита на разкритата армировка. (където е 

приложимо),  

4) Да се осигури бетоново покритие и защита съгласно текущите строително-

конструктивни изисквания и изискванията за пожарна безопасност и пожароустойчовост 

на носещи конструктивни елементи. (където е приложимо),  
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IV.11. НЕОБХОДИМИМЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА БЕЗОПАСНАТА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖА.  

1. Част Конструктивна:  

1.1. Цялостна топлоизолация на покрива.  

1.2. Изпълнение на нови обшивки от поцинкована ламарина по покрива. (където е 

приложимо)  

1.3. Измазване на комини и възстановяване на бетонови шапки.  

1.4.Корозионните процеси по повърхността на армировката нарушават сцеплението 

между армировката и бетона. Веднъж появила се по повърхността корозията се увеличава, 

удълбочава и ускорява, в резултат на което се намалява експлоатационната надеждност и 

дълготрайност на конструктивните елементи на сградата. С оглед на маляване на 

последствията от ускоряване на корозията по повърхността на армировката е належащо 

предприемане на мерки за саниране на корозиралите участъци и възстановяване на 

бетоновото покритие. Армировката и стоманените части предварително да се почистят от 

продуктите на корозията и да се изпълни антикорозионна защита. (където е приложимо)  

2. Част Пожарна безопасност  

Да се изготвят правила за пожарна безопасност съгласно чл.9, ал.4 от Наредба № Iз-

2377/2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на 

обектите.  

 

Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на 

мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части 

на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект са свързани 

единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат 

на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния 

обект.  

 

ВАЖНО: Навсякъде в техническата спецификация, където се съдържа 

посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, 

произход или производство, което би довело до облагодетелстване или 

елиминирането на определени лица или стоки, да се чете «или еквивалентно». 

 

 

V. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 
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Критерий за възлагане е „икономически най-изгодна оферта“ при „оптимално 

съотношение качество/цена”. 

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти 

на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в 

съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка и 

техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата 

участник, който е представил техническо предложение, която не отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя. 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ  

 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 

тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула: 

КО = ТП+ФП 

Максималния брой точки на комплексната оценка е 100 точки, от които ТП – 70 

точки, ФП – 30 точки. 

Показателят ТП (Техническото предложение) е образуван от: 

ПСП (Предложен срок за проектиране) 

ПСС (Предложен срок за строителство) 

ПГС (Предложен гаранционен срок) 

РП (Работна програма за изпълнение на СМР с мерки за намаляване на 

затрудненията на посетителите/живущите в сградата при изпълнение на СМР) 

Техническото предложение (ТП) се изчислява по следната формула. 

ТП = ПСП+ ПСС + ПГС + РП 

Максимален брой точки, който може да получи показателят – 70 точки 

Където: 

 

a. ПСП ( Предложен срок за проектиране)  

Максимален брой точки, който може да получи показателят – 10 точки 

Изчислява се по формулата:  

ПСП = (Пmin/Пi ) х 10  = ...... (брой точки) 

Където Пi е срокът за изпълнение в календарни дни съгласно Техническото 

предложение на съответния участник; 

Където Пmin е срокът от Техническото предложение на участника, предложил 

най-кратък срок за изпълнение на поръчката. 
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Забележка: Срокът за изготвяне на работен проект да бъде не повече от 60 

календарни дни и не по-малко 30 дни. Предложеният срок за изпълнение на 

проектирането следва да бъде цяло число! 

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за 

проектиране извън горепосочените срокове. 

 

b. ПСС ( Предложен срок за строителство)  

Максимален брой точки, който може да получи показателят – 10 точки 

Изчислява се по формулата:  

ПСС = (Сmin/Сi ) х 10    ...... (брой точки) 

Където Сi е срокът за изпълнение в календарни дни съгласно Техническото 

предложение на съответния участник; 

Където Сmin е срокът от Техническото предложение на участника, предложил най-

кратък срок за изпълнение на поръчката. 

Забележка: Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – 

дълъг от 180 календарни дни и не по-кратък от 120 дни. Предложеният срок за 

изпълнение на строителството следва да бъде цяло число! 

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за 

строителство извън горепосочените такива. 

 

c. ПГС ( Предложен гаранционен срок)  

Максимален брой точки, който може да получи показателят – 10 точки 

Изчислява се по формулата:  

ПГС = (Гi/Гmax) х 10  = ...... (брой точки) 

Където Гi е предложеният гаранционен срок от съответния участник в месеци; 

Където Гmax е срокът от Техническото предложение на участника, предложил най-

дълъг гаранционен срок. 

Забележка: Предложените гаранционни срокове не могат да бъдат по-кратки от 

нормативно установените и по-дълги от двукратният им размер.Предложеният 

гаранционен срок следва да бъде цяло число, ПРЕДСТАВЕН В МЕСЕЦИ! 

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срокове извън 

горепосочените. 

 

d. РП (Работна програма, съставена от задължителните елементи, 

които да съдържа Предложението на участника за изпълнение на СМР) 

Максимален брой точки, който може да получи показателят – 40 точки 
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Оценката на Предложението за изпълнение на поръчката се извършва по точковата 

система на оценяване на скалата по-долу. Предложението трябва задължително да е 

съобразено с Техническите спецификации и да не бъде преценено като „Недопустима 

оферта”.  

„Недопустима оферта” е тази оферта, която не отговаря на техническите 

спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, 

който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от 

посочените в процедурата основания за отстраняване.  

Първо: Предложението за изпълнение се проверява дали отговаря на минимално 

поставените изисквания за съдържание и наличие на задължителни елементи и дали в 

своята последователност гарантира навременното, спрямо минималните изисквания на 

техническата спецификация постигане на резултати, като след проверката за съответствие 

с изискванията на възложителя и неговото допускане, и предвид търсеното оптимално 

съотношение качество/цена, Предложението за изпълнение на поръчката ще бъде 

оценявано по качествени критерии, а именно наличие на надграждане на определеното от 

възложителя минимално съдържание на задължителните елементи на работната програма, 

гарантиращи базово постигане на заложените резултати.  

Оценката ще се извърши съгласно скалата определена по-долу. 

Предложението за изпълнение представлява изложение цялостния подход за 

изпълнение на обекта/ите, към който/ито се представя линеен календарен график за 

изпълнение, свързан с организацията на изпълнение на дейностите.  

Изложението на цялостния подход за изпълнение на обекта трябва да съдържа най- 

малко следните елементи: 

(1) Етапи и последователност на извършване на дейностите по изпълнение на 

проектантската задача (изготвянето на проекта следва да е разделено поетапно, с посочени 

ключови моменти по време и взаимовръзката между отделните дейности), в съответствие 

с линейния график.  

(2) Етапи и последователност на извършване на СМР (обектът следва да е 

разделен поетапно, с ключови моменти при изпълнение, периоди за актуване/одобрение, 

последователност и взаимовръзка между отделните дейности), отчитайки времето за 

подготвителни дейности, дейностите по изпълнението на строително- монтажните работи, 

тествания, завършване и предаване на обекта в експлоатация, в съответствие с линейния 

график.  

(3) Описание на видовете СМР, предлаганата технология и последователност на 

изпълнението им, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация 

и предложения линеен график; 
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(4) Организация и подход за изпълнение на поръчката- предложения за 

реализирането на дейностите в техническото задание – състав, техническа обезпеченост и 

координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и 

диаграма на работната ръка. Следва да се посочат връзките на контрол, взаимодействие и 

субординация, както между предлаганите от участника работници, специалисти и 

експерти, така и в отношенията с възложителя и останалите участници по начин, 

гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора. Следва да са изложени 

мотиви за предложената взаимообвързаност на отделните видове СМР. Организация на 

дейностите – предложената организация следва да е съобразена с техническите 

спецификации и особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна работа; 

(5) Следва да се представи подробен Линеен график – поетапност на 

изпълнението и разпределение на работната сила при съблюдаване на правилната 

технологична последователност на дейностите, с оглед на осигуряване качественото 

изпълнение на обществената поръчка, включващ всички обекти в предмета на поръчката. 

Предложеният линеен график да отразява в пълна степен всички дейности по изпълнение 

на поръчката, технологично – строителната програма за изпълнение на строително-

ремонтите дейности, и да е в пълно съответствие с техническите спецификации. Срокът 

(сроковете) за изпълнение на дейностите, заложени в линейния график следва да 

съответства на предложения срок (срокове) в образеца на техническото предложение от 

Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка. Към линейния график да 

бъде приложена и диаграма на работната ръка.  

Предложението за изпълнение на поръчката трябва да съответства на Графика за 

изпълнение.  

Важно! 

Участникът се отстранява от процедурата: 

- Ако не е разработил Предложението за изпълнение на поръчката, съгласно 

техническите спецификации и изискванията на възложителя.  

- Ако се установи несъответствие между графика за изпълнение и описанието 

на който и да е от елементите от Тп 1-4. 

Оценяването на офертите, които отговарят на изискванията се извършва по 

следния ред: 

Предложение за изпълнение, което отговаря на предварително обявените 

изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята 

последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на 

техническата спецификация постигане на резултати, ще бъде оценено с 10,00 точки по 

показателя „Тп- Предложение за изпълнение на поръчката”. 
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Предложение за изпълнение, което отговаря на предварително обявените 

изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи от Тп 1 до Тп 5 

и в своята последователност гарантира навременното спрямо изискванията на 

техническата спецификация постигане на резултати като спрямо него може да бъде 

заключено наличието на някое от изброените по- долу условия, надграждащи 

техническото предложение, ще получи за наличие на всяко условие допълнително до 

10 точки за всяко едно от изброените по-долу условия. 

 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Условие за надграждане №1 – макс. 10 точки 

За всяка от дейностите по проектиране и авторски надзор е показано 

разпределението по проектанти (кой какво ще изпълнява). Освен това за всяка дейност 

от проектантската задача са посочени необходимите ресурси за нейното изпълнение и 

задълженията на отговорния/ите за изпълнението и проектанти и са предложени мерки 

за вътрешен контрол и организация на екипа от проектанти, с които да се гарантира 

качествено и навременно изпълнение на поръчката като всяка мярка следва да бъде 

съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, 

ангажирани с изпълнението и, както и конкретни задължения на тези лица за изпълнение 

на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените 

дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.  

10 точки получава предложение съдържащо кумулативно всички описани в 

условието за надграждане на базовото изискване елементи - разпределение, ресурси, 

мерки, задължения и очаквани резултати - като същите са аргументирани по отношение на 

постигане на по-високо качество на проекта и осъществяването на авторския надзор по 

време на изпълнението му. 

5 точки получава предложение съдържащо кумулативно всички описани в 

условието за надграждане на базовото изискване елементи - разпределение, ресурси, 

мерки, задължения и очаквани резултати, но всички или част от тях не доказват постигане 

на по-високо качество на проекта и осъществяването на авторския надзор по време на 

изпълнението му и/или предложението съдържа някои от описаните в условието за 

надграждане елементи. 

1 точка получава предложение съдържащо кумулативно всички описани в 

условието за надграждане на базовото изискване елементи - разпределение, ресурси, 

мерки, задължения и очаквани резултати, но с прилагането на елементите би се постигнал 

базовия резултат и същите не допълват и не допринасят за качествено постигане на 
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резултатите от изпълнението на дейността и/или същите са бланкетни и не отчитат 

спецификата на конкретния обект. 

 

Условие за надграждане  №2 – макс. 10 точки 

Предложени са материали за влагане и/или технологии за изпълнение, които ще 

допринесат за качество и устойчивост на изпълнението. За периода на изпълнение на 

СМР е аргументиран подхода за доставка на материалите, както и входящият контрол 

от страна на експерти, отговарящи за контрола на качеството при получаване на 

материали, оборудване и други стоки на обекта. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол и организация на работата на строителния екип, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки при 

изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното 

въздействие от изпълнението върху кръга засегнат лица. 

Основното изискване на Възложителя е изпълнението на СМР на обекта на 

интервенция в определения срок, с необходимото качество и гаранция за 

дълготрайна употреба на новоизпълнените СМР и осигурена безопасност и 

устойчивост при използването на обекта.  

10 точки получава предложение съдържащо кумулативно всички описани в 

условието за надграждане на базовото изискване елементи,  като същите са аргументирани 

и доказват постигането на по-качествен продукт като резултат от извършеното СМР, 

постигането на качествен ефект от прилагането им и са съобразени с конкретния обект на 

интервенция. 

5 точки получава предложение съдържащо кумулативно всички описани в 

условието за надграждане на базовото изискване елементи, но всички или част от тях не 

доказват постигането на по-качествен продукт като резултат от извършеното СМР и 

постигането на качествен ефект от прилагането им и/или предложението съдържа някои 

от описаните в условието за надграждане елементи и не са отчетени спецификите на 

обекта на интервенция. 

1 точка получава предложение съдържащо всички описани в условието за 

надграждане на базовото изискване елементи, но с прилагането на които би се постигнал 

базовия резултат и/или не предлагат конкретни преимущества, които да доведат до по-

качествен продукт като резултат от извършеното СМР и постигането на качествен ефект 

от прилагането им и не отчитат спецификата на конкретния обект. 

 

Условие за надграждане №3 -  макс 10 точки 

В представената от участника организация и подход за изпълнение на поръчката 

е предложена стратегия за управление на критични точки, с която да се гарантира 
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качествено изпълнение на строителните процеси и ефективност на предложените 

контролни дейности. Предложени са решения, които участникът ще предприеме при 

настъпване на съответните критични точки, идентифицирани от възложителя като 

рискови с висока степен на възможност за поява:  

- Критична точка 1: Забава при стартиране на работата; 

- Критична точка 2: Изоставане от графика при текущо изпълнение на 

дейностите; 

- Критична точка 3: Закъснение за окончателно приключване и предаване на 

обекта; 

- Критична точка 4: Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от 

страна на други участници в строителния процес; 

- Критична точка 5: Липса/недостатъчна координация и сътрудничество 

между заинтересованите страни в рамките на проекта; 

- Критична точка 6: Промени в законодателството на България, ЕС или 

условията на програмата; 

- Критична точка 7: Неизпълнение на договорни задължения в това число 

забава на плащания по договор от страна на възложителя; 

- Критична точка 8: Трудности при изпълнението на проекти, продиктувани 

от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното 

население.  

- Критична точка 9: Нарушаване ритъма на строителния процес от 

възникнали трудности при разчистване на помещения/зали/кабинети в обекта/ите на 

интервенция.  

Предложената от участниците стратегия за управление на критичните точки 

следва да съдържа конкретни решения и организация, които участникът ще предприеме 

за управление на всяка една от критичните точки: разгледани аспекти на проявление и 

сфери на влияние за всяка от горепосочените критични точки; конкретни и адекватни 

към предмета на поръчката мерки за недопускане/ предотвратяване на рискова 

ситуация/ респ. за всеки един разгледан аспект на проявление/, гарантиращи качествено 

изпълнение на дейностите с посочени отговорни за изпълнението на всяка една от 

мерките лица; конкретни и адекватни към предмета на поръчката мерки за 

преодоляване на последиците при настъпване на критична точка / респ. за всеки един 

разгледан аспект на проявление/, гарантиращи качествено изпълнение на дейностите, с 

посочени отговорни за изпълнението на всяка една от мерките лица. 

10 точки получава предложение съдържащо кумулативно всички описани в 

условието за надграждане на базовото изискване елементи, като същите са конкретни и 

адекватни към предмета на поръчката, отчетени са всички възможни аспекти на 
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проявление, предложени са конкретни мерки за недопускане/предотвратяване и 

преодоляване на последици и с прилагането на които, ще се гарантира качествено и 

навременно изпълнение на строителните процеси и ефективност на предложените 

контролни дейности. 

5 точки получава предложение съдържащо кумулативно всички описани в 

условието за надграждане на базовото изискване елементи, но същите в цялост или част от 

тях са частично относими (конкретни) към предмета на поръчката и не са отчетени всички 

възможни аспекти на проявление. С предложените мерки и похвати не може да се 

гарантира изцяло качествено и навременно изпълнение на строителните процеси и 

ефективност на предложените контролни дейности. 

1 точка получава предложение съдържащо частично описани в условието за 

надграждане на базовото изискване критични точки, предложените мерки са само 

изброени, без да са конкретизирани, не са отчетени възможните аспекти на проявление, 

като с прилагането на които, не може да се гарантира качествено и навременно 

изпълнение на строителните процеси и ефективност на предложените контролни 

дейности. 

 

ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ФП) - предложена от участника крайна 

/ОБЩА/ цена, включваща ценообразуващите показатели (цена за проектиране, цена за 

авторски надзор и цена за СМР)- максимално възможна оценка 30 точки 

Изчислява се по формулата:  

ФП = (Цmin / Цi) х 30 =...... (брой точки) 

Където Цmin е предложената най- ниска цена по процедурата. 

Където Цi предложена от конкретния участник в процедурата цена. 

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за 

изпълнение по-висока от обявената в поръчката 

 

 

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА 

 

1.      ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Обществената поръчка се възлага по реда на чл. 79, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, 

ал. 1, т. 8 от ЗОП. Първоначално предметът на настоящата обществена поръчка е 

възлаган като обособена позиция № 4 от открита процедура с предмет: „Избор на 

изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с 

реализацията на проект "Енергийно-ефективни мерки в много-фамилни жилищни сгради 
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в град Мездра" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и №РД-02-37-227/25.10.2016 г. по процедура 

BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” от Оперативна 

Програма „Региони в растеж” 2014-2020 по 6 обособени позиции“. Причината за избор 

на процедура по договаряне без предварително обявление е, че при възлагането на 

откритата процедура в частта за обособена позиция №4 в обявения срок няма подадени 

оферти и в тази част откритата процедура е прекратена с Решение № 896 от 08.12.2017 г. 

на възложителя. Решение № 896 от 08.12.2017г. е влязло в законна сила. 

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват 

лицата, посочени в Решението за откриване на процедурата и поканени с настоящата 

покана.  

1.2. За участие в процедурата се допуска подаването само на една оферта. При 

изготвяне на офертата поканените участници в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка са длъжни да се придържат точно към условията, обявени от Възложителя. Не 

се допуска частично или непълно офериране и констатирането на подобни непълноти 

води до отстраняване на участника. 

1.3. До изтичането на срока за получаване на оферти всеки участник в процедурата 

може да промени, допълни или оттегли офертата си.  

 1.4. Не се допуска представянето на варианти на оферта. 

 1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен 

да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и 

подизпълнители.  

 1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. 

 1.7. Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в 

процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било 

претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите 

им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата. 

 1.8. Разходите по  дейността на комисията за избор  на изпълнител  на 

обществената поръчка са за сметка на възложителя. 

 

2.      ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. 

2.1.    ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ. 

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват лицата, 

посочени в Решението за откриване на процедурата и поканени с настоящата покана.  

В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението представят копие от 
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документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и 

1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на 

юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като 

изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни 

документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е 

установено. 

Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

 

В   процедурата   за   възлагане   на   обществена   поръчка   едно   физическо   или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една 

и съща процедура. 

 

ИНФОРМАЦИЯТА, СВЪРЗАНА С ПРЕДСТАВЯНЕТО НА УЧАСТНИКА СЕ 

ПОСОЧВА ЧРЕЗ ПОПЪЛВАНЕ НА ЧАСТ II: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ 

ОПЕРАТОР НА ЕЕДОП - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

 

2.2. АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ 

2.2.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка участник, когато: 

2.2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление 

по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 

301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2.2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 2.2.1.1. в друга държава членка или трета страна; 

2.2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 

на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
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законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 

който не е влязъл в сила. Изискването не се прилага в случаите на чл. 54, ал. 3 ЗОП. 

2.2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП; 

2.2.1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.2.1.6.  е  установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 , чл. 118, чл. 128, 

чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт 

на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен; 

 

2.2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Основанията по т. 2.2.1.1., 2.2.1.2 и 2.2.1.7 се отнасят за лицата, които 

представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, 

които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 от ЗОП. 

Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 

от ЗОП. 

Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване на 

участника (представят се преди подписване на Договора), са: 

- свидетелство за съдимост; 

- удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по 

седалището на Възложителя и на участника; 

- удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по 

труда“. 

ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА УЧАСТНИКЪТ ДЕКЛАРИРА ЛИПСАТА НА 

ОСНОВАНИЯТА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕДИНЕН 

ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  (ЕЕДОП) С 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ОТ 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – попълват се съответните раздели на ЕЕДОП в част ІІІ – 

Основание за изключване. 

 

Освен на основанията, посочени по-горе, Възложителят отстранява от 

участие: 

a) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, посочено в поканата; 

b) участник, който е представил оферта, която не отговаря на: предварително 

обявените условия на поръчката; правила и изисквания, свързани с опазване на околната 

среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 

разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени 

в приложение № 10 към чл. 115 ЗОП; 

c) участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или 

чиято обосновка не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП; 

d) участници, които са свързани лица. 

  

 УТОЧНЕНИЕ:  

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 

въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът 

може да докаже, че:  

a. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително 

начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

b. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

c. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни 

и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира 

неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

 

2.3.   КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР. 

 

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.  

 

apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art72_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art72_Al3&Type=201/


 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-2.001-0182 "Енергийно-ефективни мерки в много-

фамилни жилищни сгради в град Мездра", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 

ОПР 2014-2020 г. 

Минимално изискване Документ, с който се доказва 

1. Минимални изисквания за правоспособност за упражняване на 

професионална дейност: 

Участникът трябва да има 

регистрация в Централния професионален 

регистър на строителя (ЦПРС) към 

Строителната камара за изпълнение на 

строежи от категорията строеж, в която 

попадат обектите на поръчката, както 

следва:  І група минимум пета категория, 

а за чуждестранни лица – в аналогични 

регистри съгласно законодателството на 

държавата членка, в която са установени 

или на друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското 

икономическо пространство  

В случай на обединение 

изискването се отнася до 

участника/участниците, които ще 

извършват дейностите по строителство. 

Участникът попълва раздел А: 

„Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ 

от Единен европейски документи за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) 

(Приложение № 1). 

Преди сключване на договор за 

обществена поръчка, възложителят 

изисква от участника, определен за 

изпълнител, копие на Удостоверение за 

вписване в ЦПРС към Строителната 

камара за изпълнение на строежи от 

категорията строеж, в която попада 

обекта на поръчката - за повече 

информация: http://register.ksb.bg/). В 

случай, че участникът е чуждестранно лице 

той може да представи валиден 

еквивалентен документ или декларация 

или удостоверение, издадени от 

компетентен орган на държава - членка на 

Европейския съюз, или на друга държава - 

страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, доказващи 

вписването на участника в съответен 

регистър на тази държава.  

При подаване на оферта участниците 

попълват само съответния раздел в 

ЕЕДОП. 

 

2. Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние: 

 

Минимално изискване Документ, с който се доказва 

1. Минимални изисквания към икономическото и финансово състояние: 

Участникът трябва да има валидна 

застраховка „Професионална 

Участникът попълва  поле 5 на 

раздел Б: Икономическо и финансово 
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отговорност“ на участниците в 

строителството и проектирането по чл. 

171 от ЗУТ, с праг не по-малък от 

минималните застрахователни суми за 

проектиране и строителство за 

съответната категория строеж, съгласно 

Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в 

проектирането и строителството, която 

застраховка следва да покрива вреди 

причинени на други участници в 

строителството и/или трети лица, 

вследствие на неправомерни действия или 

бездействия при или по повод изпълнение 

на задълженията им, или съответен 

валиден аналогичен документ.  За 

чуждестранните участници – да имат 

застраховка професионална отговорност 

за проектиране и строителство или 

гаранция в друга държава - членка на 

Европейския съюз, или в страна по 

Споразумението за Европейското 

икономическо пространство с праг не по-

малък от минималните застрахователни 

суми за проектиране и строителство за 

съответната категория строеж. 

състояние в Част IV: „Критерии за 

подбор“ от ЕЕДОП. 

Преди сключване на договор за 

обществена поръчка, възложителят изисква 

от участника, определен за изпълнител, да 

представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 

от ЗОП – доказателства за наличие на 

застраховка „Професионална отговорност“, 

в случай, че същите не са достъпни чрез 

пряк и безплатен достъп до съответната 

национална база данни.Когато по 

основателна причина участникът не е в 

състояние да представи поисканите от 

възложителя документи, той може да 

докаже своето икономическо и финансово 

състояние с помощта на всеки друг 

документ, който възложителят приеме за 

подходящ. 

При подаване на оферта 

участниците попълват само 

съответния раздел в ЕЕДОП. 

 

3. Минимални изисквания към техническите и професионални способности 

 

Минимално изискване Документ, с който се доказва 

1. Участниците трябва да 

имат опит в: 

1.1. проектирането, идентично 

или сходно с предмета на настоящата 

обществена поръчка, изпълнено през 

последните 3 /три/ години, считано от 

датата на подаване на офертата. 

По т. 1.1 участникът попълва поле 

1б) от раздел  В: Технически и 

професионални способности в Част IV: 

„Критерии за подбор“ ЕЕДОП. 

По т. 1.2 участникът попълва поле 

1а) от раздел  В: Технически и 

професионални способности в Част IV: 
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 Под проектиране  „сходно“ с 

предмета на поръчката следва да се 

разбира: 

Услуги по изработване на 

технически инвестиционни проекти 

свързани с  реализация на 

енергоефективни мерки в сгради, вкл. 

ремонтни строителни работи  по полагане 

на хидро и топло изолация и поставяне на 

дограма на сгради за въвеждане 

енергоефективни мерки в съществуващи 

сгради, с РЗП (разгъната застроена площ) 

общо: 1000 кв. м. 

1.2. изпълнението на СМР/ 

строителство и/ или проектиране и 

изпълнение на строеж/, идентично или 

сходно с предмета на настоящата 

обществена поръчка, изпълнено през 

последните 5 /пет/ години, считано от 

датата на подаване на офертата. 

Под „идентично или сходно 

строителство“ следва да се разбира 

извършването на всяка една от 

посочените видове мерки за енергийна 

ефективност (СМР): 

 Топлоизолация на покрив; 

 Топлоизолация на стени; 

 Подмяна на дограма; 

* За покриване на това минимално 

изискване е достатъчно всяка една от 

посочените видове мерки за енергийна 

ефективност да е изпълнена на поне един 

обект с РЗП: минимум 350 кв.м.  

„Критерии за подбор“ ЕЕДОП. 

Преди сключване на договор за 

обществена поръчка, възложителят 

изисква от участника, определен за 

изпълнител: 

По т. 1.1 - Списък на услугите, 

които са идентични или сходни с 

предмета на обществената поръчка, с 

посочване на стойностите, датите и 

получателите, заедно с доказателство за 

извършената услуга. 

По т. 1.2 – Списък на 

строителството, идентично или сходно с 

предмета на поръчката, придружен с 

удостоверения за добро изпълнение, 

които съдържат стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема, както и дали то е 

изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания 

При подаване на оферта 

участниците попълват само 

съответните раздели в ЕЕДОП. 

2. Участниците следва да 

разполагат със следните инструменти, 

съоръжения и техническо оборудване, 

които ще бъдат използвани при 

Участникът попълва поле 9 от 

раздел В: Технически и професионални 

способности в Част IV: Критерии за 

подбор от ЕЕДОП. 
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изпълнение на поръчката:   - Заваръчен 

апарат – мин. 2 бр. 

- Оградни пана  – мин. 200 м.л. 

- Тръбно скеле – мин.  1000 м2, 

- Пробивна техника -  мин. 3 бр.,  

- Товарни автомобили –мин. 2 бр.  

- Металорежещи инструменти- 

мин. 2 бр.  

Преди сключване на договор за 

обществена поръчка, възложителят 

изисква от участника, определен за 

изпълнител, да представи документи за 

собственост или договори за наем на  

инструментите, съоръженията и 

техническото оборудване, които ще бъдат 

използвани при изпълнение на поръчката. 

При подаване на оферта 

участниците попълвa съответния 

раздел в ЕЕДОП. 

3. Участникът трябва да предложи инженерно–технически състав и екип от 

проектанти, включително и лица със следните минимални изисквания към тях, както 

следва:  

1). Архитект, който да отговаря на следните минимални изисквания на 

Възложителя:  

а) да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент; 

2). Конструктор, отговарящ на следните минимални изисквания: 

а) висше образование, специалност ПГС или строителство на сгради и 

съоръжения или еквивалент; 

б) да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент.  

За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната 

проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени. 

3). Строителен инженер, който ще осъществява технически контрол по част 

„Конструктивна”,  отговарящ на следните минимални изисквания: 

а) висше образование, валидно удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност /ППП/; 

б) валидно удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна” от 

КИИП или да е вписан в еквивалентен списък или регистър, поддържан от 

компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство 

4). Проектант по част „Енергийна ефективност”, притежаващ пълна 

проектантска правоспособност; 

За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната 

проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени. 
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5). Проектант по част „Електро” – електро-инженер, който да отговаря на 

следните минимални изисквания: 

а) да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент; 

За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната 

проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени. 

6). Проектант по част „Пожарна безопасност” – инженер, който да отговаря на 

следните минимални изисквания: 

а) да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент; 

За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната 

проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени. 

7). Проектант по част „ПБЗ”  – инженер, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: 

а) да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент; 

За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната 

проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени. 

8). Проектант по част „Управление на отпадъците” – инженер - да притежава 

пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент; 

За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната 

проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени. 

При подаване на оферта участниците  попълват информацията за 

съответствие с критериите за подбор в част Част IV: Критерии за подборна  

ЕЕДОП. 

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да представи списък на инженерно–технически 

състав и екип от проектанти, включително и доказателства за минимални изисквания 

към тях. 

4. Участникът следва да разполага със следния ръководно-експертен екип 

/персонал/ за изпълнение на поръчката и работници за СМР, както следва:  

1). Ръководно – експертен екип: 

1.1. Строителен инженер с професионален опит минимум 3 г. или строителен 

техник с професионален опит минимум 5 г. -1 бр.  

1.2. Контрол по качеството -  1 бр. 

1.3 Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – 1 бр. 
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2). Квалифицирани работници: 

2.1. Работници топлоизолация –10 бр. 

2.2 Работници хидроизолация – 4 бр. 

2.3. Работници монтаж дограма -  6 бр. 

2.4. Бояджии -  4 бр. 

3). Общи работници –4 бр. 

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да представи списък и необходимите документи 

за доказване опита и професионалната квалификация на ръководно-експертен екип 

/персонал/ за изпълнение на поръчката и работници за СМР включително и 

доказателства за минимални изисквания към строителен инженер/строителен техник, 

експерта по контрола по качество и проектантския състав. 

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в 

ЕЕДОП. 

5. Участникът следва да притежават следния валиден сертификат:  

1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 

9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство; 

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в 

ЕЕДОП. 

В работните проекти да се предвидят специализирани елементи към дограмата, 

осигуряващи микровентилация, така че при правилна експлоатация да може да се 

гарантира 0,5 кратен въздухообмен в помещенията. 

Да се спазят изискванията на чл. 14, ал. 13 и чл. 330, ал. 1 от Наредба № Із-

1971/29.10.2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар. 

Да се спазят изискванията на чл. 89 от Наредба № 7 за правила и нормативи за 

устройство на отделните територии и устройствени зони.  

Да бъдат изготвени инструкции за експлоатация на обновените жилища. 

За обектите следва да се изготвят проекти, съгласно Наредба № 4 за обем и 

съдържание на инвестиционните проекти и проект за управление на отпадъците. 

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, 

посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела 

от поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители 

в офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите 

задължения. 

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на 

трети лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на 
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които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети 

лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в 

офертата документи за поетите от третите лица задължения. 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят 

всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 

липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 

поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 

третите лица, ако има такива. 

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и 

професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може 

да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси. 

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 

финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, 

при условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП. 

 

 

РАЗДЕЛ VII. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА  ОФЕРТА 

 

1. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която 

трябва да съответства напълно на условията и образците, съдържащи се в поканата за 

обществената поръчка. Неспазването на това изискване води до отстраняване на 

участника от участие в процедурата. 

2. Всеки участник в настоящата процедура има право да участва, като представи 

само една оферта. Не се допуска представяне на варианти на офертата. 

3. Офертата се подава на български език в един оригинал.  

4. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на 

участника. 
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5. Офертата се подписва от лицето/лицата, с права да представлява/т участника, 

или надлежно упълномощено лице. В последния случай се представя и документ за 

упълномощаване – в оригинал.  

6. Офертите се подават на следния адрес: ОБЩИНА МЕЗДРА – гр. Мездра, ул. 

„Христо Ботев” №27, деловодство, до датата и часа, посочени в поканата. За час на 

получаване се приема часът, отбелязан при издаване на входящ номер. 

7. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

8. Офертата се подава от участника, или от упълномощен от него представител - 

лично или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, 

на адреса, посочен от възложителя. 

9. В случай че участникът изпраща офертата чрез препоръчана пратка с обратна 

разписка, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата 

така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя адрес в срока, 

определен за подаване на офертите, посочен в поканата. Рискът от забава или загубване на 

офертата е за участника. 

10. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: наименованието на участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон, и по възможност факс и 

електронен адрес; наименованието на обществената поръчката, за която се подават 

документите. 

11. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОПАКОВКАТА ВКЛЮЧВА ЗАЯВЛЕНИЕ И 

ОФЕРТА.  

11.1. ЗАЯВЛЕНИЕТО СЪДЪРЖА: 

11.1.1. Опис на представените документи; 

11.1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

(Приложение № 1) за участника, подписан от всички лица по чл. 40, ал. 1 ППЗОП в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо 

- ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 

подизпълнител и за всички трети лица, чиито капацитет ще бъдат ангажиран в 

изпълнението на поръчката.  

УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕЕДОП: 

11.1.2.1. В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се 

посочват данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните 
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обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация; 

11.1.2.2. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в 

обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да 

изпълни критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. В случай на различие в 

декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние или при необходимост от 

защита на личните данни, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от лицата. В 

случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 

критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 

самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор). 

11.1.2.3. Основанията за отстраняване на участника по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП 

се отнасят и за лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. Когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 

от ЗОП се отнасят за повече от едно лице и същите лица покриват едновременно тези 

изисквания, те подписват един и същи ЕЕДОП. 

11.1.2.4. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще 

ползва капацитета на едно или повече трети лица, по отношение на критериите за подбор, 

представя отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва да 

отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се 

позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване 

от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел В „Информация 

относно използването на капацитета на други субекти“ на част ІІ от ЕЕДОП.Ако полето е 

попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 

40, ал. 1 от ППЗОП, за третите лица. В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана 

съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за изключване“ и част ІV 

„Критерии за подбор“ само по отношение на ресурса, който се предоставя за използване. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документ за поетите  от 

третите лица задължения. 

11.1.2.5. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще 

ползва един или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки 

един от подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните 

критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не 

следва да са налице основания за отстраняване от процедурата. Участникът 

(икономически оператор) попълва Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто 

капацитет икономическият оператор няма да използва“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е 

попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител надлежно попълнен и 

подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. В ЕЕДОП подизпълнителят/лите посочват 
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информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ и попълват част ІІІ „Основания 

за изключване“. 

 Съгласно Методическо указание с изх. № МУ - 4/02.03.2018г. на 

Изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки, качено на сайта на Агенция 

за обществени поръчки относно създаването и представянето на Единен европейски 

документ за обществени поръчки – електронен вид (е ЕЕДОП) ДАВАМЕ СЛЕДНИТЕ 

УКАЗАНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ за подготовката и подаването на Единен 

европейски документ за обществени поръчки – в електронен вид: 

 

Подготовка и представяне на ЕЕДОП: Единен Европейски Документ за 

Обществени Поръчки – в електронен вид. 

Важно! Задължението за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила 

от 01.04.2018г.  
Участниците в настоящата процедура трябва да подадат ЕЕДОП в електронен вид. 

За тази цел на сайта на Възложителя, е публикуван линк, който води към поръчката, на 

който  е предоставен ЕЕДОП във формат WORD.  

Участникът попълва ЕЕДОП под формата на формуляр, подготвен от Възложителя 

в WORD формат. ЕЕДОП във формат WORD e достъпен и на сайта на Агенцията по 

обществени поръчки.  

В този случай, попълненият ЕЕДОП трябва да бъде цифрово подписан (с електронен 

подпис) и приложен на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната, 

непрозрачна опаковка, с която се представя офертата. 

 

11.1.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо; 

11.1.4.  При участник – обединение - документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП; 

 

11.2. ОФЕРТАТА СЪДЪРЖА: 

11.2.1. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, съдържащо: 

11.2.1.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не 

е законният представител на участника; 

11.2.1.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, попълнено съобразно Приложение № 2. 

Предложението се представя на хартиен и на електронен носител в MS Word формат 

Електронният носител следва да е надписан или да е обозначен с името на участника и 

обществената поръчка, за които се отнася. 

Предложението се представя при съблюдаване на изискванията на: Техническата 

спецификация и условията за изпълнение на поръчката, в оригинал. Ако е приложимо, се 

прилага декларация (свободен текст), относно това коя част от офертата има 
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конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива. 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – следва да бъде изготвено 

по образеца от настоящата документация в – оригинал. Техническото предложение трябва 

да бъде подписано и подпечатано на всяка страница, като се посочи и името и фамилията 

на лицето, което го е подписало. В техническото предложение участникът доказва 

възможностите си и гаранциите, които дава за изпълнение на поръчката (съгласно 

техническите спецификации) качествено и в срок. От него Възложителят трябва да добие 

достатъчно ясна и подробна представа за намеренията на участника, свързани с 

изпълнението на поръчката, както по организацията и изпълнението на СМР, така и 

вземане на необходимите мерки за намаляване затрудненията за обслужване дейността на 

посетителите, възможни рискове и тяхното управление, замърсяване на околната среда и 

др. по преценка на участника. Предложението трябва да съдържа: 

 Описание на планираните дейности по изпълнение на проектантската 

задача (изготвянето на проекта следва да е разделено поетапно, с посочени ключови 

моменти по време и взаимовръзката между отделните дейности; технологично-

строителната програма за изпълнение на СМР; подробен Линеен график, включващ 

етапите за проектиране и за видове СМР – по етапност на изпълнението и разпределение 

на ресурсите и работната сила и мерки за намаляване затрудненията за обслужване 

дейността на посетителите, с възможни рискове и тяхното управление, замърсяване на 

околната среда. Предложеният линеен график е тясно свързан с описание на етапите на 

проектиране и технологично-строителната програма за изпълнение на СМР, предложени 

от участника. Към линейният график да бъде приложена и диаграма на работната ръка.  

В представения линеен график участникът трябва да включи всички СМР и да 

предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия, вкл. и времетраенето на етапите и 

тяхното актуване. Участникът следва да предвиди не повече от 3 етапа на актуване и 

плащане. Етапите на актуване се описват за всеки подобект в рамките на обществената 

поръчка, за която се кандидатства. Линейният график да бъде общ за всички подобекти, 

включени в поръчката. 

Технологично-строителната програма за изпълнение на СМР следва да включва 

минимум: 1. Подробно описание на организацията, която ще се създаде на строителната 

площадка и ресурсите, които ще използва участникът за изпълнение на СМР и доставката 

на механизацията/оборудването, както и последователността при извършване на всички 

дейности. 2. Предложението на Изпълнителя за изпълнение на строителството, дейностите 

и доставките до цялостното завършване в определения срок, анализ на продължителността 

на основните строително-монтажни работи при строителството на обекта по Проекта, 

технологичната последователност, обвързаност и разписанието за извършване на 

предвидените в инвестиционния проект СМР по енергийни мерки (ЕСМ) и съпътстващите 
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ги дейности; 3. Общо описание на системата за контрол на качеството, които ще се 

прилагат конкретно при реализацията на настоящата поръчка. 4.Мерки  за  намаляване  на  

затрудненията  при  изпълнение  на СМР за ползвателите в сградата.5. План за 

организация на опазването на околната среда, който да включва описание на: Мерките за 

опазване на околната среда трябва да отчитат въздействията, свързани със строителството 

и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативни последствия; 

Депонирането/изхвърляне на твърди отпадъци от строителството; Депониране/ 

изхвърляне на друг вид отпадъци; Други мерки, предвидени от Участника. 6. Начинът, по 

който ще бъдат обезпечени общите задължения по ЗБУТ. 

 Сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или/за 

експлоатационни показатели или други документи, доказващи съответствие на 

основните влагани материали и/или оборудване и изискваните стандарти, за които 

участникът подава оферта. Коефициентите за топлоизолация и топлопреминаване трябва 

да не са по–ниски от записаните такива в съответно предвидените енергийно-спестовни 

мерки за всеки обект в рамките на обществената поръчка.  

 Гаранционни срокове за строителните дейности. 

Предложените гаранционни срокове от участниците не могат да бъдат по-малки от 

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

строежите в Република България и минимални гара-нционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

Участникът, който е предложил гаранционен срок по – малък от предвидените в чл. 

20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. се предлага за отстраняване. 

Забележка: Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от 

предвидените в горепосочената наредба, който да бъдат не повече от 2 /два/ пъти 

минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. 

* В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над 

максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за 

отстраняване. 

 Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, в което число следва да 

бъдат предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.  

Срокът за изпълнение на строителството на обектите да бъде не по – дълъг от 180 

календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде 

цяло число! 

Срокът за изготвяне на работен проект за обектите да бъде не повече от 60 

календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде 

цяло число! 

Сроковете за изпълнение поръчката се посочват от участника в Техническата 
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оферта и в Линеен график на строителството, част от нея.  

Участник, в чиято оферта е предложен по-дълъг срок за изпълнение или по – 

малък, по-дълъг гаранционен срок от обявения от Възложителя, или към чието техническо 

предложение липсва някое от гореизброените приложения, ще бъде отстранен от участие 

в поръчката. 

Участник, към чието техническо предложение липсва някое от изброените 

приложения, ще бъде отстранен от участие в поръчката. 

Забележка: Срокът на валидност на представената оферта не следва да бъде  

по- малък от 180 (сто и осемдесет) дни. 

11.2.2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, 

съобразно Приложение № 4; 

11.2.3. Декларация за срока на валидност на офертата - Приложение № 5; 

11.2.4. Декларация за направен предварителен оглед на обекта и за 

запознаване със специфичните условия за изпълнение на поръчката – свободен текст. 

 

11.3. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, попълнено съобразно Приложение №3, 

приложено в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в опаковката, с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Към Ценовото предложение се представят Окрупнени 

КСС. 

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за 

изпълнение на поръчката по-висока от определената по-горе в документацията. 

Ценовото предложение се подготвя от участника по Приложение № 3 и се 

представя на хартиен и на електронен носител. Електронният носител също трябва да е 

надписан с името на участника. Предлаганата цена трябва да е в български лева без 

включен ДДС и с включен ДДС.  

При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема 

словесното изражение на сумата. 

Забележка: Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е 

посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е 

начин са включили някъде в офертата си елементи, свързани с предлаганата цена (или 

части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

Участниците предлагат обща цена за изпълнението на поръчката, която е 

формирана като сума от следните видове дейности, включени в предмета на 

поръчката:  

1. Цена за изготвяне на работен проект по всички части. 

2. Цена за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на 

СМР. 
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3. Цена за изпълнение на СМР, която следва да включва всички разходи. 

Цената не следва да надвишава одобрените суми по проекта, както следва, а 

именно: 

- Разход за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор до 

5 042,62без вкл. ДДС; 

- Разход за строителни и монтажни работи – до 100 845,93 лева без ДДС. 

 

Участникът, определен за Изпълнител изготвя работен проект съгласно 

техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата 

оферта Участникът следва да предвиди в окрупнените количествени стойностни 

сметки всички задължителни мерки, предписани в енергийното обследване, както и 

съпътстващите ги дейности. 

 

 

РАЗДЕЛ VIII. МЯСТО И ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО 

 

Преговорите за възлагане на обществената поръчка ще се проведат на 05.10.2018 г. 

от 09:00 часа, в малка заседателна зала в сграда на Община Мездра, град Мездра, ул. 

„Христо Ботев“ № 27. Комисията провежда преговорите като се придържа точно към 

първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката. 

Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от комисията и от 

участника. След провеждане на преговорите комисията изготвя доклад, който съдържа 

информация по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП. 

 

 

РАЗДЕЛ IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ИЛИ АВАНСОВО 

ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СРЕДСТВА 

 

1. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника при 

подписване на договора, в размер 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.  

2. Възложителят превежда  

2.1. Авансово плащане за изпълнение на строителството в размер до 30% /тридесет 

процента/ от сумата за строителните дейности. Изплащането се извършва в срок до 10 

(десет) дни след влизане в сила на Разрешение за строеж и след предоставяне на фактура в 

оригинал /при спазване на разпоредбата на чл. 66, ал. 4 от ЗОП - когато е приложимо/ и 
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представяне на парична или безусловна и неотменяема банкова гаранция за размера на 

авансовото плащане. 

2.2. Авансово плащане в размер до 35% /тридесет и пет процента/ от сумата за 

изготвяне на работен проект в срок до 10 (десет) дни след датата на трансфера на 

Авансовото плащане по административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ №BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и след предоставяне на фактура в 

оригинал, придружена от парична или безусловна и неотменяема банкова гаранция за 

размера на авансовото плащане. 

3. Гаранциите се представят в една от следните форми: 

а) парична сума; 

б) банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да 

бъде безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на 

валидност минимум 30 календарни дни след крайния срок на договора. 

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечаване на отговорността 

на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя. 

Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 30 календарни дни след 

крайния срок на договора 

4. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се 

предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 

5. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение или за авансово предоставените средства. 

6. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки 

от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител 

на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.  

8. Когато гаранцията се представя под формата на парична сума същата се 

превежда по следната сметка: 

IBAN  BG82STSA93003325414500 

BIC  STSABGSF 

Банка „ДСК” ЕАД клон Мездра 

9. При представяне на гаранцията изрично се посочва конкретната обществена 

поръчка, за която се внася/представя гаранцията за изпълнение. 
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10. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви 

за периода, през който средствата законно са престояли при него.  

РАЗДЕЛ IX. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 

1. Единият европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) - 

(Приложение №1); 

2. Предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №2);  

3. Ценово предложение (Приложение №3); 

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл. 39, 

ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП (Приложение №4); 

5. Декларация за срок на валидност на офертата (Приложение №5); 

 

Важно: Образците на документи са приложени на отделен файл, неразделна част 

от настоящата документация.  

 

РАЗДЕЛ X. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

 Проектът на договор е приложен на отделен файл, неразделна част от 

настоящата документация.  

 


