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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 

„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на Многофамилна жилищна сграда,  

находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 28” 

 

РАЗДЕЛ I 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Настоящата обществена поръчка е с предмет „Изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност на Многофамилна жилищна сграда,  находяща се в гр. Белоградчик, ул. 

„Княз Борис I” № 28”, по ДПБФП № BG16RFOP001-2.002-0022-C01 

 

ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на Многофамилна жилищна сграда,  

находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 28”.  

Сградата е  построена и въведена в експлоатация през 1963 година, с предназначение за 

многофамилна жилищна сграда. 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Максималната прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е в размер 97 506,47 лв 

(деветдесет и седем хиляди петстотин и шест лева и четиредесет и седем стотинки) без 

включено ДДС. 

ВАЖНО: Участник, предложил обща цена за изпълнение на поръчката по-висока от 

прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие. 
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СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

Срокът за изпълнение на СМР е съгласно офертата на избрания за Изпълнител участник. 

Участникът в своето „Предложение за изпълнение на поръчката” , следва да предложи срок за 

изпълнение на поръчката в календарни дни който НЕ ПОДЛЕЖИ на оценка. 

Срок за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за 

откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 

(Приложение 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Приложение 15 към чл.7, ал.3, т.15 от 

Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

Договорът се счита за изпълнен с подписване на Констативен акт за установяване годността за 

приемане на строежа Образец 15 /Акт 15/. 

Срокът за изпълнение на СМР е срокът предложен от участника и  не може да бъде по-

дълъг от 360 (триста и шестдесет) календарни дни, и при изпълнението на договора 

продължителността му не трябва да надвишава оферирания срок в Предложение за 

изпълнение на поръчката на Изпълнителя. 

Участник, който предложи срок за изпълнение на СМР, по-дълъг от поставения 

максимален срок, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. 

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

Гаранционният срок на изпълнените СМР е съгласно офертата на Изпълнителя („Предложение 

за изпълнение на поръчката”) и да не е по – малък от удвоения размер на гаранционен срок за 

съответния вид работа посочен в чл. 20, ал. 4 от Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на удостоверение за въвеждане в 

експлоатация за строежа, предмета на договора по чл. 177, ал. 3 от ЗУТ от органа, издал 

разрешението за строеж; 

За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено 

Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в 

минималния технологично необходим срок, одобрен от Възложителя. 

Възложителят може сам да отстрани проявилите се в гаранционните срокове дефекти в 

случаите когато Изпълнителят не отстрани същите и да прихване направените от него разходи 

от гаранцията за изпълнение на договора. Ако стойността на извършените разходи надвишава 

размера на гаранцията за изпълнение на договора или същата е изчерпана, Изпълнителят 

възстановява на Възложителя разликата в седемдневен срок от получаване на писмена покана. 

В случаите, когато Изпълнителят не възстанови доброволно разликата включително когато 

гаранцията за изпълнение на договора е изчерпана, Възложителят реализира претенцията си 

по общия исков ред. 
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СПИРАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: 

Изпълнението на СМР на даден обект от предмета на поръчката може да бъде спряно поради: 

необходимост от изменения в проектите; забавяне доставката на машини и съоръжения; 

неблагоприятни метеорологични условия; смяна на някои от участниците в строителството; 

поява на форсмажорни обстоятелства; спиране на строителството по предвидения в ЗУТ ред 

или по друга причина. Спирането се констатира с подписването на акт за установяване 

състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 

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

строителството) от страна на Възложителя, строителя, проектантите по съответните части на 

изпълненото строителство, технически правоспособните физически лица по съответните части 

за изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен надзор, лицето, 

упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“ ако е приложимо. 

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: 

След отстраняване на причините, довели до спиране на строителството, се съставя и подписва 

акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при 

продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 

7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството други случаи (приложение № 11) и строителството се възобновява. 

ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

При установяване в хода на изпълнението на некачествено изпълнени строително-монтажни 

работи, вкл. влагане на лошокачествени или нестандартни материали и др., се спира 

изпълнението им и не се заплаща възнаграждение за тях. За констатираните такива, 

Възложителят уведомява Изпълнителя.  

Приемането на обекта след извършването на всички строително- монтажни работи се 

удостоверява чрез подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (приложение №15), съставен на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ и подписан от 

Възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо 

строителен надзор и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили 

строителен надзор по съответните части. С този акт се извършва предаването на строежа и 

строителната документация от Изпълнителя /Строителя/ на Възложителя. 

РАЗДЕЛ II 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

1. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

Изпълнението за обекта, предмет на поръчката, включва извършване на СМР за обновяване за 

енергийна ефективност и съпътстващи СМР, предвидени в изготвения и одобрен работен 

проект, в част сметна документация. 

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие с 

част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след подписване на Протокол обр. 2 за откриване 
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на строителна площадка. Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях за 

строежите се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, 

дадени в настоящата документация. Изпълнителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна 

ефективност за обекта, предмет на поръчката, 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 ще упражнява 

строителен надзор в обхвата на договора си и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ. 

По време на изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност Възложителя ще 

осигури упражняването на инвеститорски контрол. Във връзка с точното спазване на 

инвестиционните проекти при изпълнението на СМР, авторите на приложимата проектна 

документация по части, ще осъществяват авторски надзор съобразно изискванията на чл. 

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

проектанти – автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение 

на проекта за строеж, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила 

и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в 

експлоатация. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) 

на СМР за обновяване и въвеждане на мерки 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 (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г). Всички образци на документи, които засягат 

инвестиционния процес, ще се подписват от споменатите по-горе участници.  

При изпълнение на СМР изпълнителят следва да се съобразява със заложените 

изисквания в одобрения инвестиционен проект. 
Външните интегрирани топлоизолационни системи или комплекти с мазилки следва да се 

изпълняват съгласно одобрения цветови проект съгласуван с Възложителя, след предоставяне 

на реални мостри. 

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с 

изискванията на българската нормативна уредба, техническата спецификация на вложените в 

строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в 

България и в Европа. Всички строителни продукти и материали, които се влагат от 

Изпълнителя при изпълнението на СМР в сградата, трябва да имат оценено съответствие 

съгласно нормативната уредба. 

Всяка доставка на строителната площадката 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 одобрените проекти 

на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите 
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правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и 

строителство. 

Всички подлежащи на влагане продукти, материали и оборудване се приемат с протокол 

от Проектант, Възложител, Инвеститорски контрол, Строителен надзор. Доставката на 

оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи мерки в 

сградите, трябва да бъде придружено с документи, 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. 41 от 2011 г.). 

1.1. 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 одобрена от Възложителя. 

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. 

1.2. 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 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 
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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. Изпълнителят осигурява 

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. 

1.3.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. 

2. КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Контролът се осъществява от: 

- Консултант, осъществяващ строителен надзор; 

- Възложителят, чрез Експертите, осъществяващи инвеститорски 

контрол, съгласно Заповед на Възложителя; 

Възложителят ще осигури Консултанти, които ще упражняват строителен надзор съгласно чл. 

166, ал. 1, т.1 от ЗУТ и Инвеститорски контрол. Лицата, които осъществяват посочения по-

горе контрол 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 ниско качествено 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 изпитвания.  

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

на акт за установяване на годността за 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; 

- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектната 

документация, техническа спецификация и в техническия паспорт; 

- съответствие с представените от Изпълнителя и приетите от Възложителя като 

неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове. 
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Проверката на разходите ще се осъществява от експерти на общината.  

Контролът по отношение на разходите, извършени от Изпълнителя има за цел да гарантира, че 

финансираните продукти, работи и услуги са доставени и, че разходите по проекта са 

действително извършени и са в съответствие с националните правила и включва: 

а) Извършване на 100% документални проверки: - проверка на оригинални 

разходооправдателни документи за доказване на реалното изпълнение на дейността, вкл. 

реквизити, съгласно действащото законодателство;  

- проверка на съпътстващи документи с доказателствен характер. 

- проверка за аритметични грешки. 

б) Извършване на 100% проверки на място.  

- 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 наизвършени 

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

инвеститорския контрол (от страна на СС) 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 приетите графици. 

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 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. 

РАЗДЕЛ III 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА  

4.1. Кратко описание на съществуващото положение 

Носещата конструкция е скелетно-гредова. Монолитно са изпълнени стоманобетонни 

многоетажни рамкови конструкции. Хоризонталните диафрагми са от междуетажни гредови 

плочи с преобладаващи кръстосано армирани полета. 

Сутеренните стени по периферията са от стоманобетон 40см.  

Жилищната сграда е ситуирана на наклонен терен (наклонът е от запад към изток) на улица 

„Княз Борис I“ № 28, гр. Белоградчик и е между един калкан. В източната част калкана е 

едноетажен за магазин, в западната част е свободностояща. Има един централно разположен 
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вход. 

В източната част на сутерена е разположено помещение с външен достъп към улицата. 

Останалите помещения са 5 бр. и 2 тоалетни. Всички помещения без тоалетните са със 

прозорци. Вентилацията е естествена. 

Трите жилищни етажа са еднакви по квадратура и размери, но различни по разпределение на 

обемното пространство. На първи и втори жилищен са разположени по три апартамента, а на 

трети жилищен има един апартамент и помещение за църква. 

Довършителните работи във всеки апартамент са различни. Настилките в жилищата са 

разнообразни – линолеум, паркет, ламинират паркет, мокет и др. Настилката в санитарните 

помещения е обикновенна мозайка, теракот или гранитогрес. 

Всички тераси са с мозаечна мазилка и метални ажурни парапети върху бетонов или тухлен 

надзид от 10см. По стълбищните клетки парапетите са метални, мазилки по стените, настилки 

и осветление. 

Покривът е дървен четирискатен – конструкцията изглежда сравнително стабилна. Има нужда 

от подмяна на места. Керемидите са изцяло за пренареждане и подмяна. Улуци и водосточни 

тръби липсват изцяло. 

Отводняването трябва да е външно, посредством улуци, водосточни казанчета и водосточни 

тръби, минаващи по външните ограждащи елементи. Водосточните тръби да се изливат 

свободно на прилежащия терен около сградата. 

4.2. Вид на промените  

Съгласно извършените обследвания за енергийна ефективност и технически обследвания и 

съответния технически паспорт, е разработен инвестиционен проект, в който се предвижда: 

- изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като 

задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност и които водят до най-

малко клас на енергопотребление “С“ 

- изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване; 

- всички задължителни мерки предписани в техническия паспорт на сградата 

- изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до 

сградата в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 

включително за хората с увреждания; 

Строежът представлява Многофамилна жилищна сграда съгласно Наредба №1 на 

номенклатурата на видовете строежи от 30.07.2003г. (ДВ бр. 72/2003 г.)  се категоризира 

“Четвърта категория”.  

Мерки за изпълнение на СМР: 

4.2.1. Задължителни енергоспестяващи мерки: 
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Енергоспестяваща мярка № 1 : Топлинно изолиране на външни стени на сградата 

Съществуващо положение 

Състоянието на външните стени е сравнително добро, но не отговаря на действащите 

нормативи. На места мазилката е оронена или липсваща. 

Корозирали и деформирани ламаринени подпрозоречни первази са спомогнали за събиране на 

влага и разрушаване на външната мазилка под тях, а липсващи страници са спомогнали за 

увреждане на външната мазилка в участъци около съществуващата и подменената дограма. 

Описание на мярката  

Сваляне на отлепилата се мазилка от зидовете и замяна с нова, също и изпълнение на 

страници около новата и подменената дограма за ограничаване на достъпа на влага и валежи 

до топлоизолацията. 

Полагане на външна топлоизолация с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 100 мм и 

коефициент на топлопроводност не по-висок от λ = 0,030 W/mK по фасадните стени.  

Съгласно чл.19 и чл.20 на Наредба Із-1971- при долепване на две отделни  сгради с 

различна височина за предотвратяване на разпространението на огъня между разделените 

части се предвиждат следните мерки: 

-  стената на по-високото крило (сграда) се проектира като брандмауер в рамките на 

контура на долепване и във вертикално направление на 5 m над покрива на по-ниската 

(сграда) . 

За да се предотврати разпространението на огъня между източната фасада на сградата и 

долепения магазин на калкан, в проекта са предвидени следните мерки :  

1. топлоизолацията на  стената на блок №28 във вертикално направление на 5 m над покрива 

на по-ниската сграда се изпълнява с каменна вата с клас по реакция на огън А2 ,  и външен 

повърхностен слой  с клас по реакция на огън  А2   по границата на долепване на двете сгради. 

2. Прикрепващите устройства на топлоизолацията по т.2  се предвиждат от продукти с клас по 

реакция на огън А1 или А2. 

За да се спазят противопожарните изисквания фасадата се разделя с хоризонтални и 

вертикални (непрекъснати) ивици каменна вата с дебелина 10 cm с коеф. на топлопроводност  

≤0,034 W/m’K. Хоризонталните ивици са с минимална широчина 20cm на максимално 

разстояние 50 сm от горен ръб на прозорците. Непрекъснатите вертикални ивици разделят 

фасадата на 1000 кв.м., като ивиците са с ширина  минимум 50 cm. 

Предвижда се грундиране с антикорозионен грунд и боядисване на метална ажурна част на 

парапети на откритите тераси, както и монтаж на метална ръкохватка за достигане на 

необходимата височина от мин 105 сm мерено от кота готов под. 

При невъзможност да се положи топлоизолация се демонтират съответните елементи – 

простори, сателитни чинии, решетки, ролетни щори и други. Монтират се обратно тези, за 
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които е възможно. 

Преди монтажа на топлоизолационната система, компрометираната мазилка да се очука и 

свали до основа, а след това да се възстанови с подходящи материали, за осигуряване на равна 

и здрава основа за топлоизолационните плоскости. 

Описание на допустимите дейности по енергоспестяваща мярка №1: 

- Демонтаж фасадни орнаменти по фасада север при санитарни помещения  

- Демонтаж компрометирана съществуваща топлоизолация. 

- Изстъргване и очукване стара подкожушена  мазилка по 

фасада частично компрометирани участъци. 

- Възстановяване мазилка по фасада. 

- Грундиране на основата преди полагане на топлоизолация. 

-  Доставка и монтаж на външна топлоизолация с експандиран пенополистирол (EPS) по 

фасади с дебелина 100 мм и коефициент на топлопроводност не по-висок от λ = 0,030 W/mK  , 

вкл. дюбелиране,мрежа, шпакловка, ъглозащитни и водооткапващи профили. 

- Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип  вата с дебелина 100 mm и 

коефициент на топлопроводност не по-висок от λ≤0,034W/m²K върху външни стени ,  вкл. 

дюбелиране с негорими дюбели,мрежа, шпакловка, ъглозащитни и водооткапващи профили. 

- Грундиране с фасаден грунд за външна мазилка. 

- Доставка и полагане външна екстериона мазилка   по фасади. 

- Доставка и монтаж фасадно тръбно скеле. 

- Доставка и полагане защитна мрежа за тръбно скеле. 

- Доставка и монтаж на външна топлоизолация с експандиран . 

пенополистирол (EPS) по фасади с дебелина 20 мм и коефициент на топлопроводност не по-

висок от λ = 0,030 W/mK  , вкл. дюбелиране по дъно стреха. 

- Доставка и полагане мрежа, шпакловка по дъно и чело стреха покрив, включително 

водооткапващи и ъглови профили. 

- Доставка и полагане   мрежа, шпакловка   по самостоятелни колонки открити тераси. 

Енергоспестяваща мярка № 2: Топлоизолиране на под 

Съществуващо положение 

В сутерена са обособени избени помещения. Плочата между тях и жилищния първи етаж не е 

топлоизолирана. 

Описание на мярката 

В тази мярка се предвижда топлоизолацията на прилежащите стени на сутерена граничещи с 

външен въздух (цокъла) с външна топлоизолация с експандиран пенополистирол (EPS) с 

дебелина 100 мм и коефициент на топлопроводност не по-висок от λ = 0,030W/mK.  

Описание на допустимите дейности по енергоспестяваща мярка №2: 

- Грундиране на основата с дълбокопроникващ грунд. 
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- Доставка и полагане топлоизолация на прилежащите стени на сутерена граничещи с 

външен въздух (цокъла),над височината от 50см -  с външна топлоизолация с експандиран 

пенополистирол (EPS) с дебелина 100 мм и коефициент на топлопроводност не по-висок от λ 

= 0,030W/mK, включително дюбелиране, мрежа, шпакловка, ъглови и водооткапващи 

профили. 

- Доставка и полагане топлоизолация на прилежащите стени на сутерена граничещи с 

външен въздух (цокъла) до височина 50см, над прилежащия терен, -  с външна топлоизолация 

с екструдиран пенополистирол (XPS) с дебелина 100 мм и коефициент на топлопроводност не 

по-висок от λ = 0,030W/mK, включително дюбелиране, мрежа, шпакловка, ъглови и 

водооткапващи профили. 

- Доставка и полагане на бетон с наклон по фасада "Юг" и "Запад" с ширина около 50 

см., за предпазване от влага и вода. 

- Доставка и полагане мрежа и шпакловка по тавани открити тераси под открити тераси, 

както и тавани открити тераси последен етаж. 

- Доставка и полагане цокълна мазилка, включително грунд за мазилка. 

- Доставка и полагане външна екстериорна мазилка по тавани открити тераси, 

включително грунд за мазилка. 

Енергоспестяваща мярка № 3: Топлинно изолиране на покрив  

Съществуващо положение 

В сградата е установен един покрив – скатен покрив с подпокривно пространство. 

Описание на мярката 

Мярката за покрив, предвижда доставка и монтаж на топлоизолационен материал тип EPS, 

положен по пода в подпокривното пространство, както и направа на перлитова замазка.  

Мярката включва още демонтаж на съществуващи керемиди, направа на летвена обшивка, 

полагане на хидроизолация и обратен монтаж на съществуващи керемиди, с подмяна на 

компроментираните такива (приблизително 30%). 

Топлоизолационен материал „EPS”: 

Дебелина на топлоизолационния материал δ = 0,10 (m) 

Коефициент на топлопроводност λ = 0,030 W/mK 

Описание на допустимите дейности по енергоспестяваща мярка №3: 

- Демонтаж стари обшивки от ламарина  около комини. 

- Демонтаж керамични капаци за керемиди със сваляне и запазване на капаците. 

- Демонтаж керемиди със запазване и сваляне на керемидите. 

- Демонтаж стара летвена обшивка. 

- Доставка и монтаж на дървени греди за ремонт на компрометирани такива при 

съществуваща конструкция от греди 

- Доставка и монтаж на нова дъсчена обшивка. 
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- Доставка и полагане покривно хидроизолационно фолио за под керемиди. 

- Доставка и направа на летвена обшивка. 

- Обратен монтаж на здрави съществуващи керемиди. 

- Доставка и монтаж нови керемиди до 30% от площта на съществуващ керемиден 

покрив. 

- Доставка и монтаж на нови капаци по била - 100%. 

- Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS с дебелина 100мм и кофициент 

на топлопреминаване не по-висок от λ = 0,030W/mK. 

- Доставка и монтаж на перлитова замазка върху топлоизолацията. 

- Ремонтиране и възстановяване компрометирани комини при ремонти (зидария, 

бетонови шапки, нови шапки от ламарина, изкърпване хастарна мазилка и измазване с 

екстериорна мазилка). 

- Доставка и монтаж нови улуци, вкл. водосборни казанчета. 

- Доставка и монтаж нови водосточни тръби. 

- Направа обшивка с ламарина при комини. 

- Доставка и монтаж ивица от вата с дебелина 10см, височина около 30см по периметъра 

на всички комини, на местата където преминават дървената конструкция на покрива. 

- Направа на една капандура за ревизия на покрива. 

Енергоспестяваща мярка № 4: Подмяна на дограма 

Съществуващо положение 

Дограмата по фасадите на сградата е частично подменена с PVC и AL, със стъклопакет. 

Прозорците са дървени сдвоени и метални с единично остъкление. Всички те са в много лошо 

състояние и това води до завишаване на инфилтрацията в сградата и до неконтролирани 

топлинни загуби през единично остъклените части на металните витрини и врати. 

Описание на мярката 

Мярката включва подмяна на цялата дограма с PVC петкамерна, със стъклопакет 24 мм с едно 

високо енергийно стъкло, с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m2K. 

Мярката включва и подмяна на входна врата с нова подсилена PVC врата с автомат за затваряне 

и коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m2K с което ще се намалят топлинните загуби от 

топлопреминаване и постъпването на студения външен въздух в сградата. Мярката не се отнася 

за дървени дограми явяващи се вътрешни – към остъклени тераси. 

Изпълняват се с растер и отваряемост по проект и спецификация. 

Описание на допустимите дейности по енергоспестяваща мярка №4: 

- Демонтаж стари  дограми. 

- Демонтаж на металните капаци или решетки пред прозорците на сутерена. 

- Монтаж метални парапети пред прозорци фасада север където липсват. 

- Доставка и монтаж PVC петкамерна дограма, със стъклопакет 24 мм с едно високо 

енергийно стъкло, с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m2K. 
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- Доставка и монтаж на нова подсилена PVC входна врата с коефициент на 

топлопреминаване 1,40 W/m2K и автомат за затваряне. 

- Доставка и монтаж на външен  подпрозоречен перваз.  

- Обръщане нови дограми отвътре с гипсокартон или гипсова шпакловка. 

- Доставка и полагане ЕPS 2см коефициент на топлопроводност λ = 0,030W/mK, мрежа, 

шпакловка за обръщане дограми по фасада, вкл. ъглови и водооткапващи профили. 

- Обръщане страници дограми с външна мазилка, включително грунд за мазилка. 

- Грундиране с дълбокопроникващ грунд первази от бетон фасада север. 

- Доставка и полагане ЕPS 2см коефициент на топлопроводност λ = 0,030W/mK, мрежа, 

шпакловка за обличане отгоре, отдолу и челно первази от бетон фасада север по прозорци. 

- Доставка и полагане външна фасадна мазилка, включително грунд за мазилка -  отдолу 

и по чело по бетонови первази фасада север. 

- Рехабилитация на съществуващи метални парапети пред прозорци фасада север. 

- Доставка и монтаж на нови метални парапети, цветарници пред прозорци фасада север. 

4.2.2. Задължителни мерки от част „Електро” и „Пожарна безопастност” от 

инвестиционне проект: 

МЪЛНИЕЗАЩИТНА УРЕДБА  

Предвижда се мълниезащитната уредба  да бъде изпълнена с два  броя  мълниеприемни мачти   

с височина 4,5m, монтирани на  най високата част по билото на покрива, на указаните на 

чертежите места, закрепени с мачтодържатели от тръба от неръждаема стомана Ф 40 към  

дървената покривна конструкция на сградата. 

Предвидени са  два токоотвода от  мълниеприемниците  към  заземителите прокарани по 

североизточната и югозападната фасади  на сградата. Токоотводите на мълниезащитната 

уредба  да се изпълнят от AlMgSi проводник с диаметър 8 mm положен на дистанционни 

монтажни държачи  за керемиди по покрива през разстояние не по-голямо от 1 метър . 

По фасадите токоотводите  са от екструдиран проводник AlMgSi Ф8/Ф11  положен по стените 

на сградата на стенни носачи.  Топлоизолацията  над и   около токоотводите да се изпълни от 

минерална вата с клас по реакция на огън минимум А2, така че токоотводите да отстоят на 

минимум 0.1m от горими материали  . 

Не се разрешава директно допиране на елементи на мълниезащитната уредба  до горими 

елементи от защитавания обект (дървени конструкции, битумни изолации и пр.). 

Минималният радиус на огъване на токоотводите е 20 сm. 

За проверка на съпротивлението на заземителите в токоотводите се предвиждат разглобяеми 

съединения (измервателни клеми). 

Измервателните клеми се разполагат извън сградата или съоръжението на височина от 1 до 2 

m над нивото на терена, във вътрешността на метална  ревизионна  кутия за преглед с надпис 

„Мълниезащита”. 

 Всяка измервателна клема се означава със знак „земя”. 
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Заземителите е предвидено да бъдат изпълнени със стоманени колове от горещо поцинкована 

профилна стомана 63/63/6мм с дължина 1500 мм , набити на 0,8 m под терена и свързани 

помежду си с поцинкована стоманена шина 40/4 mm., по 2 броя на токоотвод, 

Съпротивлението на заземителя, измерено за честота 50 Hz, трябва да е по-малко или равно на 

20  . Тази стойност трябва да се постигне за всеки заземител, в състояние при което той няма 

електрическа връзка с който и да е друг токопроводим елемент.  

Когато поради високо специфично съпротивление на терена с обичайните средства не може да 

се постигне съпротивление на заземителя, по-малко от 20 , се предвижда: 

1. третиране на почвата, което позволява намаляване на импеданса и води до по-добра 

възможност за оттичане на тока на мълнията; 

2. добавяне на вертикални пръти към кръстато разположени ленти или към вече положени 

пръти; 

3. увеличаване броя на взаимно свързаните заземители. 

Електродите/коловете/, съставящи заземителите, се разполагат на достатъчни разстояния от 

подземни съоръжения. Преди набиване на заземителните колове , да се направи проверка за 

наличието  на подземни съоръжения  и  ръчен изкоп с дълбочина 0.8m . 

Видът и броят на заземителите се определя в зависимост от специфичното съпротивление на 

почвата и нормираната стойност на съпротивлението на заземителя. 

 Типови решения на заземители за мълниезащита са показани на фигурата 

 

 

 

Т - токоотвод; 

К - контур в основата на сградата; 

З - заземител за мълниезащитата. 
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4.2.3.Мерки по конструктивно възстановяване/усилване на сградата 

Съществуващо положение 

Жилищния блок представлява самостоятелна сграда разположена на деформационна фуга със 

съседна сграда на един етаж (магазин) по фасада изток. Налична е подпорна стена 

разположена на отстояние от фасада юг подпираща склона от денивелацията на терена.   

Изградена е по строителна системата на изпълнение масивна скелетно гредова. Това е 

монолитна скелетно гредова система за изграждане на жилищни многоетажни сгради 

приложена от 30-60-те години на ХХ в. в гр. Белоградчик. 

Достъпът до сградата се осъществява от ул. „Княз Борис I“, която е паралелна на блока. Зад 

блоковото пространство е ограничено, чрез подпорна стоманобетонова стена.  Входа е 

централен, подчертан  и защитен с козирка.  

Околното пространство около сградата не е добре благоустроено. Частично разрушен плочник 

или бетонна настилка около сградата. Плочник в добро състояние има пред блока и входа, 

като част от тротоарната настилка.             

Сутеренния етаж е полувкопан с прозорци над нивото на терена. 

Конструктивната между етажна височина е 280см. 

Има собственици които са положили топлоизолационна система по външните ограждащи 

стени с различна дебелина. Балконите са разположени само по фасада юг. Те са ажурни с 

метален парапет. Всички прозорци имат стоманобетонен перваз от 30см. по северната фасада 

и тухлен външен перваз по другите фасади. Констатирано е частично обрушване на мазилката 

и оголена армировка с начален стадий на корозия. Съществуващата мазилка е глатка 

вароциментова, като в зоната на цокъла е мита мозайка с хоризонтални ивици.            

Покривът е четирискатна дървена конструкция, върху столиците лежат ребрата, върху които е 

покривното покритие от керемиди тип “Марсилски“. Билната греда, поясите и колоните са 

част от дървената стояща покривна конструкция, дъсчена обшивка и изолационни мембрани 

няма. Надзидът в най-ниската част на покрива е 50см. Отводняването на покрива е по 

периферията на сградата от олуци, казанчета и външни (открити) водосточни тръби. 

Водосточните тръби трябва да са заустени в канализационната мрежа, но изливните води са по 

теренната настилка около сградата. 

Конструктивни мерки:  

 

- Обновяване на дървена покривна конструкция; 

- Защита на корозирала армировка и възстановяване на бетонното 

покритие; 

- Нова рампа с площадка и едно стъпало по Северната фасада. 

4.2.4. Мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградата в 

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

на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
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включително за хората с увреждания. 

Съществуващо положение 

Има разминаване в нивото на жилищните входни площадки на сградата и тротоарното ниво. 

Описание на мярката 

Изгражда се стоманобетонова рампа от кота К-1.761м до кота К-1.525м, с наклон от 5% 

и дължина 200сm, за преодоляване на височина 24см. Ширината на рампата е 150см. 

Площадката е развита на кота К-1.525м, размери в план 150/220см. Площадката и рампата са 

армирани с горно разположена заварена мрежа N8 и монтажни столчета 5N8/м2. На кота К-

1.765м има едно стъпало с ширина 30 см и височина 15см, армирано с носеща армировка N8 и 

монтажна ф6,5. Фундирането се извършва на кота К-2.325м, т.е. на 40см под терена, върху 

подложен бетон 10см. Рампата и площадката са разположени на фуга 2см от съществуваща 

фасадна стена.  

Неразделна част от Техническата спецификация е инвестиционен проект в работна 

фаза и количествени сметки. 

Забележка: 

При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, 

изискване или друго подобно в настоящата спецификация, в инвестиционните 

проекти, част от нея, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата 

процедура, следва да се има предвид, че е допустимо да се предложи еквивалент. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност: 

Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя и да 

има издадено удостоверение, за изпълнение на строежи от Първа група, четвърта категория 

или по- висока категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на 

видовете строежи и чл.137 от ЗУТ или еквивалент, а за чуждестранни лица – в аналогични 

регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. 

Изисквания към икономическо и финансово състояние на участниците. 

2. Изисквания към икономическо и финансово състояние на участниците 

А) Участникът следва да е реализирал през последните три приключили финансови години в 

зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, минимален 

общ оборот, в размер не по-малко от 195 000,00 лв (сто деветдесет и пет хиляди лева) без 

включено ДДС лева. 

 



 

 
 

 

 

  

 

   
 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект 

Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. 

Белоградчик” , ДБФП № BG16RFOP001-2.002-0022-C01, които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

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

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от  Община Белоградчик  и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ” 

 

Б) Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в 

строителството“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с минимална застрахователна сума, съгласно 

Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и 

строителството, за IV-та категория строителство, съобразно строежа - предмет на 

обществената поръчка. 

3. Изисквания към техническите и професионалните способности на участниците 

a. Участникът следва да е изпълнил дейности по строителство, с предмет и обем, 

идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от 

датата на подаване на офертата.  

Под строителство, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката се разбира ново 

строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция на сграда/и – четвърта или по-висока 

категория по смисъла на чл. 137 ЗУТ  

b.Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена 

професионална компетентност за изпълнението на поръчката, състоящ се от минимум:   

Технически ръководител на обекта. – да има придобита професионална квалификация, 

отговаряща на изискванията на чл.163а, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.163а, ал.4 от ЗУТ и да има 

минимум 3 години опит, като технически ръководител на строителни обекти 

Техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията 

на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, 

легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ. 

Лице законтрол по спазване на здравословни и безопасни условия на труд- да отговаря на 

изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 

от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи 

Лице за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на 

влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност;  

Забележка: Възложителят допуска съвместяване на две длъжности от едно и също лице, 

при изпълнение на поръчката. 

c.Участникът следва да има внедрени следните системи: 

• система за управление на качеството съгласно стандарта EN ISO 9001:2008(2015) или 

еквивалентен с обхват „строителство”; 

• система за управление на околната среда съгласно стандарта EN ISO 14001:2004(2015) или 

еквивалентен с обхват „строителство”. 

4. Други изисквания 

Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към 

Предложението си за изпълнение на поръчката, за всяка обособена позиция, следните 

приложения: 
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1. Подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена 

диаграма на работната ръка. Графикът следва да представя строителната програма за 

изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията за 

участие и техническата спецификация за настоящата поръчка. Линейният календарен график 

рябва да прецизира съответните дейности, да е съобразен с технологичната последователност 

на предвидените работи и да показва последователността, продължителността и 

разпределението във времето на всеки етап от изпълнине на строителството. Линейният 

календарен график следва да отразява всички посочени в Техническата спецификация 

дейности и да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи 

времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на 

необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация.Изготвянето на 

линейния график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията на 

техническите спецификации. В частта, касаеща изпълнението на СМР графикът трябва да 

включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности 

ивзаимна обвързаност между отделните етапи в рамките на поставените крайни срокове, при 

минимални усложнения за живеещите в сградата лица. 

Забележка: От участие в процедурата ще бъдат отстранени предложения, за които е 

констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график 

извън математически допустимото закръгляване при изчисление. Участник, чийто 

линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни 

операции или несъответсвие със строителната програма, се отстранява. 

Ако участник не представи техническо предложение и/или някое от приложенията към него, 

или представеното от него предложение за изпълнение и/или приложенията към него, не 

съответстват на изискванията на Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата 

2. Строителна програма за организация и изпълнение на договора. Строителната програма 

НЕ подлежи на оценка, но е елемент на техническото предложение на участника и е 

обвързваща за него по отношение на изложените в нея обстоятелства. Същата поражда 

задължение за изпълнителя по договора за нейното спазване. 

Съдържанието на Строителната програма следва да съответства на следните минимални 

изисквания: 

2.1. Технологична последователност на строителните процеси - в тази част от 

строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си 

относно: 

- Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на поръчката - 

следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, да се обхванат и 

опишат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, 

отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на 

строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, 

както и всички  други дейности и подддейности, необходими за постигане на целите на 

договора. 
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- Описание на видовете СМР и предлагана технология на изпълнението на видовете 

СМР и тяхната последователност на изпълнение; 

- Организация и подход на изпълнение на поръчката - предложения за реализирането 

на всички дейности в техническото задание включително работни звена за изпълнение 

на основните видове дейности - вид, състав, техническа обезпеченост и координация на 

работните звена, която да съответства на приложения Линеен график и диаграма на 

работата ръка. Следва да се посочат индивидуалните експерти за изпълнение на 

строително монтажните дейности, както и конкретните задължения, които същите ще 

изпълняват съобразно тяхната предназначеност. Следва да са изложени мотиви за 

предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР. В тази част 

на строителната програма следва да бъдат описани всички нормативни изисквания, 

както и конкретни мерки за спазването им. 

- Организация на дейностите – предложената организация следва да е съобразена с 

техническите спецификации и особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна 

работа и почивка на строителните работници. Участниците следва да направят пълно 

описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между 

предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, 

взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така 

и в отношенията с Възложителя и останалите участници в строителния процес по 

начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора за 

строителство. Тук е мястото да се опише и как ще се извършва доставката на 

материали, като е видно, че същата е съобразена с посоченото в линейния график 

начало и край на изпълнение на съответната дейност. 

- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. Участниците следва да направят 

пълно описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на 

договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време на 

изпълнението на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва 

да бъде съпроводена от: същност и обхват на мярката; описание на експертите, които са 

ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани 

с конкретната мярка, както и взаимовръзката между отделните експерти с цел 

осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката; както и 

описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на 

договора като цяло. 

- Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. Мерките следва да 

бъдат съпроводени от описание на целта на мярката, очакваният ефект от нея, както и 

отговорните за реализиране на мярката експерти, както и определяне относимостта на 

мярката към съответната дейност по изпълнение на договора, която ще обезпечава. 

2.2. Управление на риска - Разглеждат се предложенията на участниците за управление на 

следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на 

договора: 

1. Времеви рискове, в т.ч.:  



 

 
 

 

 

  

 

   
 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект 

Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. 

Белоградчик” , ДБФП № BG16RFOP001-2.002-0022-C01, които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

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

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от  Община Белоградчик  и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ” 

 

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;  

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 

2. Технически рискове, в т.ч:  

- Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки ресурси;  

- Рискове свързани с координация на дейностите на строителната площадка; 

- Рискове, свързани с безопасността на работното място; 

- Риск, свързан с трудносни с атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия 

3. Риск, свързан с Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 

участници в строителния процес; 

4. Риск, свързан с Трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, 

жалби и/или други форми на негативна реакция.  

5. Риск, свързан с Промени в законодателството на РБългария или на ЕС, както и промени в 

изискванията на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020. 

Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва 

да съдържа, за всеки един от посочените рискове - разгледани аспекти на проявление и сфери 

на влияние на описаните по-горе рискове; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; 

мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 

2.3. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора - 

този елемент от строителната програма включва предлаганите от участника мерки, свързани с 

опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки участник 

следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от 

него мерки по отношение на конкретните обекти, свързани с опазването на околната среда по 

време на изпълнението на предмета на договора. От изложението следва да се направи връзка 

на вида замърсител и конкретния елемент на околната среда, която той засяга. Освен това 

следва да се представи и план за организация по изпълнение на мерките за опазване на 

околната среда по отношение на конкретните обекти 

Забележка: Строителната програма и линейният график следва да обосновават 

предложените от участника срокове за изпълнение на поръчката. В противен случай 

участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните 

дейности и операции, както и противоречие със строителната програма, техническата 

спецификация или други условия, заложени в процедурата или нормативен документ, 

уреждащ строителните процеси се отстранява от участие в процедурата. 


