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П Р О Т О К О Л 

№2 

 

От дейността на Комисията, назначена със Заповед № 375/23.03.2017 год. на Кмета на 

Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА 

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ, УПРАЖНЯВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ 

СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБНОВЯВАНЕТО ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ  В 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ”, открита с Решение 

№ 174/15.02.2017 г. на Кмета на Община Кърджали.  

 

На 13.04.2017 год., от 10:00 часа, Комисия, назначена със Заповед № 375/23.03.2017 

год. на Кмета на Община Кърджали, в състав: 

 

Председател: арх.Танер Моллаахмед – ст. експерт в Отдел „Архитектура и регистър 

на строителните обекти” на Община Кърджали; 

Членове: 

1. Беркант Барзат – ст.  юрисконсулт сектор „Правен” на Община Кърджали; 

2. Валентин Иванов – гл.счетовидител на Община Кърджали; 

3. инж. Ариф Фаик – мл. експерт в отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на 

Община Кърджали 

4. Нурай Вели – гл.специалист в отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на 

Община Кърджали; 

5. Антоанета Овчарова – мл. юрисконсулт  сектор „Обществени поръчки" на Община 

Кърджали; 

6. Златина Кузманова – мл. юрисконсулт сектор „Обществени поръчки" на Община 

Кърджали; 

 

Председателят на комисията откри заседанието. 

Комисията констатира, че в определения в Протокол № 1 срок са представени 

допълнителни документи от следните участници, от които такива са изискани: 

 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-458/07.04.2017год. , 11:04, „ПЛОВДИВИНВЕСТ” 

АД с посочен адрес: гр.Пловдив ПК 4000, бул.”Руски” №15, тел:032/65-83-12, факс:032/ 62-

62-15, e-mail: pinv_21@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-459/07.04.2017год. , 11:24, ET „Алис- Димитър 

Чавдаров”, с посочен адрес: с.Дружинци, ПК 6885, община Кирково, област Кърджали, 

ул.”Извън регулация” 3, тел. 0,885364045 e-mail: alis_chav@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-461/07.04.2017год. , 15:11, „Тюрес консулт” 

ЕООД гр.Крумовград, с посочен адрес: гр.Кърджали, ул.”Екзарх Йосиф” 5, тел/факс. 0361/2 

10 80; 2 10 90, e-mail: rodger@mail.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-463/10.04.2017год. , 10:28, „Интконс” ЕООД с 

посочен адрес: гр.София ПК 1142, бул.”Васил Левски” №13А, ап.1, тел: +359 2 986 63 35, 

GSM: +359 889 00 1771, факс +359 2 986 50 91, e-mail: intcons.eood@gmail.com; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-466/10.04.2017год. , 11:01, „Стройкомерс” ЕООД 

с посочен адрес: гр.Хасково, ул.” Сан Стефано” 14, ет.5, офис 22, факс: 0889 00 42 08, e-

mail: stroicomers@abv.bg;  
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- Допълнителни документи с вх. № 53-00-468/10.04.2017год. , 09:32, „Екоинженеринг” 

ЕООД с посочен адрес: гр.Кърджали, ул.”Булаир” 14, вх.А,ет.1,ап.1, тел/факс. 0361/6 11 10; 

6 00 05, e-mail: ekoinjenering@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-469/10.04.2017год. , 15:44, „Гарант- Инвест” АД с 

посочен адрес: гр.Кърджали, ул.”Волга” 4, тел. 0361/65171, факс: 0361/65172, e-mail: 

garant.invest@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-473/11.04.2017год. , 09:32, „Пе енд Пе 

инженеринг” ЕООД с посочен адрес: гр.Кърджали, ул.”Хвойна” 1, тел: 0889 370 101, e-mail: 

p_p_kardjali@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-476/11.04.2017год. , 10:10, „Градиакт 

консулт”ООД, с посочен адрес: гр.София ПК 1142, ул. „Любен Каравелов” № 20, ет.1, тел: 

0876196655, e-mail: office@gradiaktconsult.com; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-477/11.04.2017год. , 10:12, „ИВТ КОНСУЛТ” 

ЕООД с посочен адрес: гр.София ПК 1142, бул.”Васил Левски” №13А, ет.1, тел: 02/ 9866 

335, факс: 02/ 9865 091, e-mail: ivtconsulteood@gmail.com; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-478/11.04.2017год. , 10:14, „БСК Инженеринг” 

АД с посочен адрес: гр.София ПК 1680, ул.”Лъвски рид” №4, тел/факс: 02/ 8691742, e-mail: 

bskeng@mbox.contact.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-480/11.04.2017год. , 11:44, „СД Консулт” ООД с 

посочен адрес: гр.Смолян, ул.”Бърдо” 19 , тел: 0897 633 688, e-mail: sd_consult@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-481/11.04.2017год. , 13:46, ДЗЗД „ГИ 

КОНСОРЦИУМ”, с посочен адрес: гр.Кърджали, ж.к.”Възрожденци”, бл.26, вх.В, ет.1, 

ап.34, тел. 0886381508, e-mail: gurkan_ibryam@abv.bg; 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-484/12.04.2017год. , 10:32, „ЕВРОКОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ”ООД с посочен адрес: гр.София ПК 1612, р-н „Красно село”, 

ж.к.”Хиподрума”, бл.109, вх.В, ет.1, ап.1, тел: 0894 377 222, e-mail:eurocontrol@abv.bg; 

 

 Комисията констатира че участникът „Лифо” ООД с посочен адрес: гр.Стара Загора, 

ул.” Христо Ботев” 102, офис 2,  тел/факс: 042/636477, ел.адрес: info_ood@abv.bg; 

tzakleva@yahoo.com не е представил допълнителни документи.Комисията предлага 

участника „Лифо” ООД за отстраняване на основание чл.107, т.1, буква „а” от ЗОП 

   

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 

относно съответствието на участниците с изискванията към лично състояние и критериите 

за подбор 

 В хода на работата на комисията бе установено следното: 

 

 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-458/07.04.2017год. , 11:04, „ПЛОВДИВИНВЕСТ” 

АД с посочен адрес: гр.Пловдив ПК 4000, бул.”Руски” №15, тел:032/65-83-12, факс:032/ 62-

62-15, e-mail: pinv_21@abv.bg; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП; 

 Документите и информацията, представени от Участника и допълнително представените 

документи и информация, удостоверяват пълно съответствие на участника с изискванията 

към лично състояние и критериите за подбор. 

 С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-459/07.04.2017год. , 11:24, ET „Алис- Димитър 

Чавдаров”, с посочен адрес: с.Дружинци, ПК 6885, община Кирково, област Кърджали, 

ул.”Извън регулация” 3, тел. 0,885364045 e-mail: alis_chav@abv.bg; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП; 
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Документите и информацията, представени от Участника и допълнително представените 

документи и информация, удостоверяват пълно съответствие на участника с изискванията 

към лично състояние и критериите за подбор. 

 С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-461/07.04.2017год. , 15:11, „Тюрес консулт” 

ЕООД гр.Крумовград, с посочен адрес: гр.Кърджали, ул.”Екзарх Йосиф” 5, тел/факс. 0361/2 

10 80; 2 10 90, e-mail: rodger@mail.bg; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП за трети лица – 2бр; 

Удостоверение ISO 9001:2008 

Удостоверение OHSAS 18001:2007 

Удостоверение ISO 14001:2004 

Трудови договори 

Граждански договори 

Документите и информацията, представени от Участника и допълнително представените 

документи и информация, удостоверяват пълно съответствие на участника с изискванията 

към лично състояние и критериите за подбор. 

 С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-463/10.04.2017год. , 10:28, „Интконс” ЕООД с 

посочен адрес: гр.София ПК 1142, бул.”Васил Левски” №13А, ап.1, тел: +359 2 986 63 35, 

GSM: +359 889 00 1771, факс +359 2 986 50 91, e-mail: intcons.eood@gmail.com; 

Удостоверение за добро изпълнение 

Удостоверение за въвеждане в експолатация 

Документите и информацията, представени от Участника и допълнително представените 

документи и информация, удостоверяват пълно съответствие на участника с изискванията 

към лично състояние и критериите за подбор. 

 С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-466/10.04.2017год. , 11:01, „Стройкомерс” ЕООД 

с посочен адрес: гр.Хасково, ул.” Сан Стефано” 14, ет.5, офис 22, факс: 0889 00 42 08, e-

mail: stroicomers@abv.bg;  

Участникът е представил нов ЕЕДОП; 

Техническо предложение с промяна по т.6 - Екип на Консултанта – 6броя 

 Документите и информацията, представени от Участника и допълнително представените 

документи и информация, удостоверяват пълно съответствие на участника с изискванията 

към лично състояние и критериите за подбор. 

 Комисията реши да не разглежда допълнително представените променени 

Технически предложения за обособени позиции 3,4,5,12,17 по отношение на т.6 -Екип 

на Консултанта, на основание чл. 104, ал.5 от ЗОП с мотиви: не се допуска промяна в 

техническото и ценовото преложение на участниците. 

 С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на 

разглеждане на първоначално представеното му техническото предложение. 

 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-468/10.04.2017год. , 09:32, „Екоинженеринг” 

ЕООД с посочен адрес: гр.Кърджали, ул.”Булаир” 14, вх.А,ет.1,ап.1, тел/факс. 0361/6 11 10; 

6 00 05, e-mail: ekoinjenering@abv.bg; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на трето лице – 2бр. 
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Документите и информацията, представени от Участника и допълнително представените 

документи и информация, удостоверяват пълно съответствие на участника с изискванията 

към лично състояние и критериите за подбор. 

 С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-469/10.04.2017год. , 15:44, „Гарант- Инвест” АД с 

посочен адрес: гр.Кърджали, ул.”Волга” 4, тел. 0361/65171, факс: 0361/65172, e-mail: 

garant.invest@abv.bg; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП 

Декларации по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДР  

Декларации по чл.166, ал.3 от ЗУТ  

Декларации по чл.166, ал.4 от ЗУТ  

Документите и информацията, представени от Участника и допълнително представените 

документи и информация, удостоверяват пълно съответствие на участника с изискванията 

към лично състояние и критериите за подбор. 

 С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-473/11.04.2017год. , 09:32, „Пе енд Пе 

инженеринг” ЕООД с посочен адрес: гр.Кърджали, ул.”Хвойна” 1, тел: 0889 370 101, e-mail: 

p_p_kardjali@abv.bg; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на трето лице – 2бр. 

Документите и информацията, представени от Участника и допълнително представените 

документи и информация, удостоверяват пълно съответствие на участника с изискванията 

към лично състояние и критериите за подбор. 

 С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-476/11.04.2017год. , 10:10, „Градиакт 

консулт”ООД, с посочен адрес: гр.София ПК 1142, ул. „Любен Каравелов” № 20, ет.1, тел: 

0876196655, e-mail: office@gradiaktconsult.com; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП; 

Комплексен доклад за оценка на съответствие 

Разрешение за строеж 

Окончателен доклад – 3бр. 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация – 2бр. 

Разрешение за ползване 

Референции – 2бр. 

 Документите и информацията, представени от Участника и допълнително представените 

документи и информация, удостоверяват пълно съответствие на участника с изискванията 

към лично състояние и критериите за подбор. 

 С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-477/11.04.2017год. , 10:12, „ИВТ КОНСУЛТ” 

ЕООД с посочен адрес: гр.София ПК 1142, бул.”Васил Левски” №13А, ет.1, тел: 02/ 9866 

335, факс: 02/ 9865 091, e-mail: ivtconsulteood@gmail.com; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП; 

 Документите и информацията, представени от Участника и допълнително представените 

документи и информация, удостоверяват пълно съответствие на участника с изискванията 

към лично състояние и критериите за подбор. 
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 С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-478/11.04.2017год. , 10:14, „БСК Инженеринг” 

АД с посочен адрес: гр.София ПК 1680, ул.”Лъвски рид” №4, тел/факс: 02/ 8691742, e-mail: 

bskeng@mbox.contact.bg; 

Удостоверение за добро изпълнение 

Участникът е представил нов ЕЕДОП; 

 Документите и информацията, представени от Участника и допълнително представените 

документи и информация, удостоверяват пълно съответствие на участника с изискванията 

към лично състояние и критериите за подбор. 

 С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-480/11.04.2017год. , 11:44, „СД Консулт” ООД с 

посочен адрес: гр.Смолян, ул.”Бърдо” 19 , тел: 0897 633 688, e-mail: sd_consult@abv.bg; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП; 

Удостоверение за добро изпълнение – 2бр. 

Декларации по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДР  

Декларации по чл.166, ал.3 от ЗУТ  

Декларации по чл.166, ал.4 от ЗУТ  

Дипломи 

Удостоверение за пълна проектантска правоспособност 

 Документите и информацията, представени от Участника и допълнително представените 

документи и информация, удостоверяват пълно съответствие на участника с изискванията 

към лично състояние и критериите за подбор. 

 С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-481/11.04.2017год. , 13:46, ДЗЗД „ГИ 

КОНСОРЦИУМ”, с посочен адрес: гр.Кърджали, ж.к.”Възрожденци”, бл.26, вх.В, ет.1, 

ап.34, тел. 0886381508, e-mail: gurkan_ibryam@abv.bg; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „Геодет”ЕООД 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на Електро гарант ЕООД 

 Документите и информацията, представени от Участника и допълнително представените 

документи и информация, удостоверяват пълно съответствие на участника с изискванията 

към лично състояние и критериите за подбор. 

 С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

- Допълнителни документи с вх. № 53-00-484/12.04.2017год. , 10:32, „ЕВРОКОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ”ООД с посочен адрес: гр.София ПК 1612, р-н „Красно село”, 

ж.к.”Хиподрума”, бл.109, вх.В, ет.1, ап.1, тел: 0894 377 222, e-mail:eurocontrol@abv.bg; 

Участникът е представил нов ЕЕДОП; 

Удостоверение за добро изпълнение. 

Декларации по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДР от всички съдружници 

Декларации по чл.166, ал.3 от ЗУТ от всички съдружници 

Декларации по чл.166, ал.4 от ЗУТ от всички съдружници 

Дипломи 

 Документите и информацията, представени от Участника и допълнително представените 

документи и информация, удостоверяват пълно съответствие на участника с изискванията 

към лично състояние и критериите за подбор. 

mailto:bskeng@mbox.contact.bg
mailto:sd_consult@abv.bg
mailto:gurkan_ibryam@abv.bg


 6 

 С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

В заключение на изложеното Комисията обобщи своето единодушно решение: 

Допуска до етапа на разглеждане на техническите предложения на участниците в 

процедурата за възлагане на настоящата поръчка следните участници: 

-  „Градиакт консулт”ООД, с посочен адрес: гр.София ПК 1142, ул. „Любен Каравелов” № 

20, ет.1, тел: 0876196655, e-mail: office@gradiaktconsult.com; 

-  „Интконс” ЕООД с посочен адрес: гр.София ПК 1142, бул.”Васил Левски” №13А, ап.1, 

тел: +359 2 986 63 35, GSM: +359 889 00 1771, факс +359 2 986 50 91, e-mail: 

intcons.eood@gmail.com; 

-  „ГИ КОНСОРЦИУМ”, с посочен адрес: гр.Кърджали, ж.к.”Възрожденци”, бл.26, вх.В, 

ет.1, ап.34, тел. 0886381508, e-mail: gurkan_ibryam@abv.bg; 

- ET „Алис- Димитър Чавдаров”, с посочен адрес: с.Дружинци, ПК 6885, община Кирково, 

област Кърджали, ул.”Извън регулация” 3, тел. 0,885364045 e-mail: alis_chav@abv.bg; 

- „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД с посочен адрес: гр.София ПК 1142, бул.”Васил Левски” №13А, 

ет.1, тел: 02/ 9866 335, факс: 02/ 9865 091, e-mail: ivtconsulteood@gmail.com; 

-  „ЕВРО БИЛД КОНСУЛТ” ООД с посочен адрес: гр.София ПК 1000, ул.”Триадица” №6, 

ет.3,офис 307 тел: 02/ 9800264, 0899294734, e-mail: e_b_consult@mail.bg; 

-  „БСК Инженеринг” АД с посочен адрес: гр.София ПК 1680, ул.”Лъвски рид” №4, 

тел/факс: 02/ 8691742, e-mail: bskeng@mbox.contact.bg; 

-  „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД с посочен адрес: гр.Пловдив ПК 4000, бул.”Руски” №15, 

тел:032/65-83-12, факс:032/ 62-62-15, e-mail: pinv_21@abv.bg; 

-  „Стройконтрол КК” ЕООД с посочен адрес: гр.София ПК 1404, р-н „Триадица”, ж.г. 

„Гоце Делчев”, бул.”Гоце Делчев” №100, бл.22, вх.Г, ет.2, ап.5, тел/факс: 02/9515664, e-mail: 

scontrol@techno-line.com, http://stroycontrol.com; 

-  „ЕВРОКОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ”ООД с посочен адрес: гр.София ПК 1612, р-н „Красно 

село”, ж.к.”Хиподрума”, бл.109, вх.В, ет.1, ап.1, тел: 0894 377 222, e-

mail:eurocontrol@abv.bg; 

-  „СД Консулт” ООД с посочен адрес: гр.Смолян, ул.”Бърдо” 19 , тел: 0897 633 688, e-mail: 

sd_consult@abv.bg; 

-  „Рафаилов Консулт” ЕООД с посочен адрес: гр.София, ул.”Родопски извор” 54 , 

тел/факс: 02/958 64 12, 13, e-mail: info@rafailov-consult.com; 

- ДЗЗД „Интер норм” с участници: „Интерпроконсулт” ЕООД и „Стройнорм”ЕООД с 

посочен адрес: гр.София, ПК 1407, бул.” Черни връх” 59А , тел: 0878776253, e-mail: 

interproconsult@abv.bg; 

-  „Стройкомерс” ЕООД с посочен адрес: гр.Хасково, ул.” Сан Стефано” 14, ет.5, офис 22, 

факс: 0889 00 42 08, e-mail: stroicomers@abv.bg;  

- „Гарант- Инвест” АД с посочен адрес: гр.Кърджали, ул.”Волга” 4, тел. 0361/65171, факс: 

0361/65172, e-mail: garant.invest@abv.bg; 

-  „Екоинженеринг” ЕООД с посочен адрес: гр.Кърджали, ул.”Булаир” 14, вх.А,ет.1,ап.1, 

тел/факс. 0361/6 11 10; 6 00 05, e-mail: ekoinjenering@abv.bg; 

-  „Тюрес консулт” ЕООД гр.Крумовград, с посочен адрес: гр.Кърджали, ул.”Екзарх 

Йосиф” 5, тел/факс. 0361/2 10 80; 2 10 90, e-mail: rodger@mail.bg; 

-  „Пе енд Пе инженеринг” ЕООД с посочен адрес: гр.Кърджали, ул.”Хвойна” 1, тел: 0889 

370 101, e-mail: p_p_kardjali@abv.bg; 

-  „Инвест Консулт” ЕООД с посочен адрес: гр.Кърджали, бул.” Тракия” 13, тел: 

0361/24466, e-mail: invest_consult_k@abv.bg; 

 

Комисията, в съответствие с разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, разгледа 

допуснатите оферти на участниците и провери за тяхното съответствие с предварително 

обявените условия и оцени офертите по всички други показатели, различни от цената.  

mailto:office@gradiaktconsult.com
mailto:e_b_consult@mail.bg
mailto:scontrol@techno-line.com
http://stroycontrol.com/
mailto:stroicomers@abv.bg
mailto:garant.invest@abv.bg
mailto:ekoinjenering@abv.bg
mailto:rodger@mail.bg
mailto:p_p_kardjali@abv.bg
mailto:invest_consult_k@abv.bg
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Съгласно методиката за определяне на комплексна оценка на оферта, офертите на 

Участниците, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и са 

допуснати до този етап на провеждане на процедурата (оценка на Офертите), се оценяват с 

Комплексна оценка КО. 

Показатели за оценяване и определяне на комплексната оценка на офертите са:  

а) НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ) - 30 точки;  

б) ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПЦ) предложена от участника крайна цена - тегловен коефициент – 70 точки;  

 

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И МЕТОДИКА НА ОЦЕНКА:  

а) НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ) - 30 точки;  

Оценка на техническото предложение на участника – включва комплексно оценяване на начина 

(организацията и методологията) за изпълнение на предмета на поръчката, съдържаща предложение за 

дейности, необходими за постигане целите на договора и на изискванията на Техническата спецификация и 

Предложение за разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение 

на дейностите по договора.  

В предложението за изпълнение на дейности, необходими за постигане целите на договора и на 

изискванията на Техническата спецификация (за изпълнението на предмета на поръчката) - всеки участник 

следва да опише всички дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с 

Техническата спецификация, както и да аргументира своите бъдещи действия във връзка с тези дейности 

ако бъде избран за Изпълнител на настоящата обществена поръчка. При необходимост, може да предложи 

изпълнение на дейности, които не са включени в спецификацията, но без които, според участника, няма да се 

постигнат очакваните резултати. Всеки участник следва да направи предложение за дейността по 

управление на изпълнението на договора с Възложителя с оглед постигане на целите и резултатите от 

договора. Участникът следва да предвиди адекватни и ефективни мерки и дейности за вътрешен контрол, 

комуникация с Възложителя и заинтересованите страни.  
В разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на 

дейностите по договора – всеки участник трябва да обясни по какъв начин ще извърши разпределение на 

задачите и отговорностите между предлаганите от него експерти, така че успешно да изпълни предмета 

на поръчката. Участникът следва да предложи напълно обоснована и адекватна организационна структура, 

а екипът следва да е много добре разпределен и балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейности 

по реализирането на договора, предмет на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата 

спецификация и да демонстрира отличен капацитет за безпроблемно управление и изпълнение на предмета 

на поръчката и постигане на очакваните резултати.  

Метод на формиране на оценката:  
оценка 30 точки – Получава Техническо предложение на участник, за което са в сила следните 

обстоятелства:  

- Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението на предмета 

на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с Възложителя и за вътрешен контрол, 

комуникация с Възложителя и заинтересованите страни), които са необходими за изпълнение на поръчката 

в съответствие с Техническата спецификация.  

- Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността за извършването на всяка 

една от дейностите, посочени в списъка.  

- Участникът предлага подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между 

предлаганите от него експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката.;  

- Предложена е адекватна организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и 

балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет на настоящата 

поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация.  

- Подробно и ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа.  

 

оценка 15 точки – Получава Техническо предложение на участник, за което е в сила и поне едно от следните 

обстоятелства:  

- Участникът е предложил всички дейности (включително по управляване изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни), които са 

необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са 

описани по-общо и окрупнено.  

- Участникът е предложил всички дейности (включително по управляване изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни), които са 

необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но е допуснал 

несъществени непълноти/пропуски в описанието на етапите, задачите, последователността на дейностите 
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(например: пропуски в описанието относно една или две от дейностите, липса на детайлна информация 

относно една или две от задачите и т.н ).  

- Участникът не е посочил последователността на една или две от дейностите или отделни задачи;  

- Участникът е предложил разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него 

експерти от екипа /ключови и неключови/, но е допуснал несъществени непълноти/пропуски (например: 

пропуски в описанието относно една или две задачи на определен експерт, липсва информация относно 

всички отговорности на определен експерт и други подобни).  

 

оценка 1 точка – Получава Техническо предложение на участник, за което е в сила и поне едно от следните 

обстоятелства:  

- Участникът е предложил всички дейности изброени като списък – посочени са само наименование, 

последователност, без да е включена информация за етапите, задачите, описание и разяснение на 

дейността.  

- Участникът е предложил дейност и/или дейности, които не е са относими към предмета на конкретната 

поръчка.  

- В техническото предложение не са посочени последователността за извършването на всяка една от 

дейностите;  

- Участникът е предложил всички дейности (включително по управляване изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни), които са 

необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но е допуснал 

съществени непълноти/пропуски в описанието на етапите, задачите, последователността на дейностите 

(например: липсва описанието относно една или две от дейностите, липса на информация относно една или 

две от задачите, допуснати са грешки в последователността на дейностите, етапите, задачите, посочено, 

не е посочена последователност на дейностите и т.н ).  

- Участникът е предложил разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него 

експерт от екипа, но е допуснал съществени непълноти/пропуски (например: липсва информация за задачите 

и отговорностите на един или повече експерти, липсва информация относно всички отговорности на 

определен експерт и други подобни).  

- Участникът единствено схематично е представил разпределението на задачите и/или отговорностите 

между предлаганите от него експерти от екипа.  

 

ВАЖНО: Ако участник представи Начин на изпълнение на дейностите предмет на поръчката и 

организация на екипа, на който е възложено изпълнението на поръчката, който не отговаря на 

изискванията за съдържание, посочени в документацията, комисията отстранява офертата от 

последващо участие. Ако не са развити отделни елементи на Начин на изпълнение на и организация на 

екипа, на който е възложено изпълнението на поръчката, това е основание за отстраняване от участие 

в процедурата.  

 

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по показателя от 

Техническото предложение,  подлежащ на оценяване – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ), по обособени позиции, както следва:  

 

Обособена позиция 1 –Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр. Кърджали, ж.к. „Веселчане”, бл. „Орфей" № 2 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД 

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 

Комисията констатира, че в предложения от участника Начин на изпълнение, в раздел 

„Организация на ресурсите при изпълнението на дейностите, свързани с поръчката, за 

контрол по изпълнение на поръчката”, на стр. 24, същия е описал в дейностите на Експерт 

2-Архитект, че ще изпълнява „инвеститорски контрол на обема и стойността на 

извършените и приети СМР и доставки”. На стр.27 в приложената схема за „добра 
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координация”, също е посочено, че Експерт 2-Архитект, ще е и експерт ИК(инвеститорски 

контрол). 

В документацията за участие в „Част 2.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДБОР”,”2.3. 

Техническите и професионалните способности,….т.2.Участникът следва да разполага с 

персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката,както 

следва: ……Експерт инвеститорски контрол – 3бр.- Инженер и/или Строителен техник с 

опит на строителни обекти и/или инвеститорски контрол на строителни обекти в обхвата на 

изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради„ ясно е посочено, че 

експертите инвеститорски контрол, които участника предлага следва да са с придобита 

образователна квалификация „Инженер и/или Строителен техник”.  

В този смисъл предложения от участника „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, Експерт 2-

Архитект, неможе да изпълнява функциите на инвеститорски контрол. Въз основа на 

направените констатции и на осн. Чл.107, ал.1, т.2, буква”а” от ЗОП, комисията предлага 

участника „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, за отстраняване, тъй като същия не отговаря на 

поставените от Възложителя минимални изисквания. 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Евроконтрол 

Инженеринг"ООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Конкретните наши отговорности са извършване на: Оценка за съответствие (включително оценка за 

съответствието на част "Конструктивна", съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ) - като комплексен доклад 

за всяка от сградите, обект на интервенция по Програмата. Упражняване на строителен надзор: 

Изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния 

процес, регламентирани в чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ. 

Упражняване на инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и 

съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали.Оценка за 

съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на част 

„Конструктивна", съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ), с комплексен доклад за съответствие със 

съществените изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 

142, ал. 5 от ЗУТ: Предвижданията на действащия ПУП; Правилата и нормативите за устройство на 

територията; Изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и т.н Упражняване на строителен надзор 

на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: 

Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се 

изпълняват от строителя на съответния обект, е съответствие със законовите правомощия и 

задължения на Изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж. В съответствие с 

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

строителството. В изпълнение на своите задължения Изпълнителят осигурява постоянно 

присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части като представя пред Възложителя 

доказателства за това на работните заседания, провеждани в присъствие на 

Възложителя;Контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално 

извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на 

проекта се удостоверяват от строителя с акт (образец № 19). След извършените проверки на място и 

установено съответствие, подписва акта;Контролира качеството на извършваните СМР и 

предотвратява с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им 

последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на 

строежа и т.н. 3. Упражняване на инвеститорски контрол на СМР за обновяване за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради: Изпълнителят извършва инвеститорски 

контрол по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на 

съответния обект: Упражнява инвеститорски контрол по изпълнението на строително-монтажните 

работи на обекта, чрез специалистите по съответните части, включени в списъка на 

правоспособните физически лица; Упражнява пълен контрол по време на строителството, в 

съответствие с разпоредбите на чл. 168, ал. 1 от ЗУТ и т.н.ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

КРАЙНИЯ ПРОДУКТ Изпълнителят предоставя на Възложителя:Комплексен доклад от оценка за 

съответствието на инвестиционния проект на всяка сграда, за която Изпълнителят е извършил 
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оценката;Актуализиран технически паспорт на всяка сграда, за която е упражнил строителен надзор 

по време на строителството;Окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, 

ал. 6 от ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи за всяка сграда, за която 

Изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на строителството;Окончателен доклад за 

инвеститорски контрол.Оценката на съответствието следва да бъде проведена съгласно 

разпоредбата на чл. 142, ал. 5 на ЗУТ. С оглед на горепосоченото оценката следва да обхваща 

проверка за съответствие на инвестиционния проект с:предвижданията на подробния устройствен 

план;правилата и нормативите за устройство на територията;изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2, в т. 

ч.:носимоспособност; безопасност при пожар;хигиена, опазване на здравето и живота на 

хората;безопасна експлоатация;защита от шум и опазване на околната среда;изпълнение на 

проектирането в съответствие с изискванията на нормативните актове; инженерно-техническите 

правила за защита при бедствия и аварии;  физическа защита на строежите.и т.н.Оценката на 

отделните части на проекта се извършва задължително за съответствие с изискванията на Наредба 

№ 4 към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, нормите на проектиране, 

други нормативни актове (наредби, правилници и т.н.), които имат отношение към проекта. 

Предложение относно управление на договора, включително процедури за контрол с цел 

качественото и навременно изпълнение на поръчката. Надзор на качеството на материалите за 

строителния процес; Специфични технически изисквания към топлофизичните характеристики на 

строителните продукти за постигане на енергоспестяващия ефект в сградите.Изготвяне на 

окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 ЗУТ за въвеждане на строежите в експлоатация. 

Предложение относно предвидената организация за изпълнение на работата, мобилизация и 

разпределение на предвидените ресурси: консултанта определя правата и задълженията на всеки 

експерт от екипа за срока на изпълнение на СМР.За изпълнение на гореописанат поръчка, фирма 

„Евроконтрол Инженеринг"ООД, ще се запознае в детайли с одобреният проект и количествени 

сметки. Ще обсъди със избраният изпълните - подхода ни за работа и линейният график и 

технология за изпълнение. Предвиждаме ежедневно посещение на обектите от строителният надзор/ 

специалисти по части „Архитектурна", „ОВК", „Електро", „ВиК" „Конструктивна", „Енергийна 

ефективност. Изпълнителят действа лоялно и като добросъвестен съветник. Планиране на работата - 

планиране, планиране и пак планиране - основа за  постигане в максимална степен целите и 

задачите на проекта.В Договора за СМР са предвидени изисквания за отчети за напредъка и други 

отчети, които Изпълнителят на СМР трябва периодично да изготвя и предава на Консултанта.При 

всички случаи на разногласие между Изпълнителя на СМР и проектантите, проблемът ще се решава 

от Консултанта. При всички случаи на разногласие между Изпълнителя на СМР и Консултанта, 

проблемът ще се отнася за решаване от Възложителя.Съвещанията ще се свикват в основната база 

на Изпълнителя на СМР. Мерки за превенция и управление на потенциални рискове (идентифицирани 

от възложителя с методиката за оценка на офертите). 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 1 точка по показателя ПНИП на 

„Евроконтрол Инженеринг"ООД 

Предложението за изпълнение е общо и не представя спецификите на обекта, като същото 

представялва описание на процеса на надзор като цяло. В техническото предложение на 

участника не е посочена последователността за извършването на всяка една от дейностите. 

Допуснати са съществени непълноти/пропуски в описанието на етапите, задачите и 

последователността  на дейностите. Участникът не е предложил разпределение на задачите 

и отговорностите между предлаганите от него експерти от екипа. 
 

3. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ИНВЕСТ КОНСУЛТ" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Методологията на изпълнение на дейностите на „ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД по отношение на 

изпълнение на останалите задължения на Консултанта, предвидени в Договора за обществената 

поръчка, Техническата спецификация, Договора със Строителя и законовите разпоредби 

изисква:Съгласно българското законодателство, надзорът на строителните работи включва 

проверка на спазването на законовите изисквания, дейностите по договора и контролиране и 

приемане на работата.Консултантът извършва услугите в тясно сътрудничество с Възложителя, 
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Строителя, Проектанта, упълномощеното лице на Сдружението на собствениците, които имат 

отношение към проекта. Поддържането на тесни и постоянни връзки със Строителя е 

необходимо, тъй като това гарантира навременното и точно предаване на информация по 

отношение на качеството, безопасността, напредването на строителните дейности, разходите и 

въпросите, свързани с договора за изграждането на обекта.Консултантът представлява 

Възложителя по отношение на дейностите и задълженията за упражняването на строителния 

надзор на обекта и успешното му приключване, изпитване и въвеждане в 

експлоатация.Консултантът ще окаже съдействие за ускоряване на връзките между Строителя 

и други държавни и местни власти и заинтересованите фирми и организации по всички въпроси, 

свързани със съществуващи инженерни мрежи, обществени услуги и 

одобрения.КООРДИНАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС-Консултантът изисква 

от Строителя и одобрява следните изготвени програми и графици:График за изпълнение на 

СМР;Програма за Управление на качеството на СМР;Програма за Управление на 

риска;Програма за безопасни и здравословни условия на труд;Програма за опазване на 

околната среда;УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА КОНСУЛТАНТА- Изпълнителският екип 

от експерти е в следния състав: Ръководител на екипа: Приема разпорежданията на Управителя 

на „ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД;Ръководи екипа и ще изпълнява отговорностите и 

задълженията, съгласно нормативните документи за строителство и задачите, възложени от 

Възложителя, като покаже, че екипа ефективно и изпълнява услугите в съответствие с 

договора. Той ще бъде постоянно на обекта, на пълно работно време през времетраенето на 

строителните работи през всички етапи на изпълнение на Проекта и ще е отговорен за 

осъществяването на пълен контрол при изпълнението и отчета на работите. Ще участва при 

предаването на обекта според българското законодателство;Мобилизира екипа си, като 

разпредели цялостната дейност между отделните специалисти. Ще е отговорен за 

законосъобразното започване на строителните работи и протичане на цялостния процес на 

изпълнение в съответствие с договора и строителното законодателство и т.н. Експерт № 2 –

Архитект-Изготвя становище и оценка за съответствието на инвестиционния проект по част 

„Архитектурна";Подписва всички графични и текстови документи на проекта по част 

„Архитектурна";Подписва комплексния доклад за оценка на съответствието по част 

„Архитектурна";Следи за стриктното изпълнение на видовете работи по количество и качество 

в съответствие с проекта и техническите спецификации;Оценява извършените архитектурно-

строителни работи и подписва акт, обр. 12 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството и т.н. Експерт № 3 - Инженер конструктор- Следи за 

стриктното изпълнение на видовете работи по количество и качество в съответствие с проекта 

и техническите спецификации; Оценява извършените СМР и подписва актове, обр. 7 и обр. 12, 

обр. 14 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

Проверява сертификати и декларации за съответствие на вложените строителни продукти и т.н. 

Експерт№4-Инженер ОВиК- Изготвя становище и оценка за съответствието на инвестиционния 

проект по част „ОВиК"; Подписва всички графични и текстови документи на проекта по част 

„ОВиК"; Подписва комплексния доклад за оценка на съответствието по част „ОВиК";Следи за 

стриктното  изпълнение  на видовете работи по количество и качество в съответствие с проекта 

и техническите спецификации и т.н. Експерт № 5 – Електроинженер- Изготвя становище и 

оценка за съответствието на инвестиционния проект по „Електрическа";Подписва всички 

графични и текстови документи на проекта по част „Електрическа";Подписва комплексния 

доклад за оценка на съответствието по част „Електрическа";Следи за стриктното изпълнение на 

видовете работи по количество и  качество в съответствие с проекта и техническите 

спецификации и т.н.; Експерт №6- Инженер по качеството на материалите- Осъществява 

контрола на качеството на изпълнените строително-монтажни работи и гарантира пред 

Възложителя, че използваните материали отговарят на националните и международни 

стандарти;Проверява и одобрява сертификати и декларации за съответствие на вложените 

строителни продукти;Изисква от Строителя да представи технологична програма за методите 

за изпълнение на видовете СМР;Оказва съдействие на Строителя при изпълнение на 

изискванията за качество на материалите и т.н.; Експерт № 7 - Инженер „Пожарна техника и 

безопасност"- Изготвя становище и оценка за съответствието на инвестиционния проект по 

част „Пожарна техника и безопасност";Подписва всички графични и текстови документи на 

проекта по част „Пожарна техника и безопасност";Подписва комплексния доклад за оценка на 
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съответствието по част „Пожарна техник; безопасност" и т.н.; Експерт № 8 - Специалист по 

безопасност и здраве- Изпълнява задълженията и отговорностите на Координатор по 

безопасност и здраве, съгласно чл. 5 (1) и (3) от Наредба №2 за минималните изисквания за 

ЗБУТ и указанията на Възложителя на строежа;Контролира програмата на Строителя за 

безопасни и здравословни условия на Проверява за спазване на изискванията по опазване на 

околната среда; Експерт №9- Експерт технически контрол по част „Конструктивна"-Експертът 

технически контрол по част „Конструктивна" ще изпълнява задачите и отговорностите, които 

са му определени по договора, но няма да се ограничават до следното:Приема разпорежданията 

на Ръководителя на екипа;Изготвя становище и оценка за съответствието на инвестиционния 

проект по част „Конструктивна" и т.н. Експерт инвеститорски контрол- Участва в 

измерванията на количествата на изпълнените работи и гарантира верността на отчетите на 

Строителя и изпълнението им в съответствие с методите за изпълнение, предложени от 

Строителя и одобрени от Възложителя; Чрез проверката на измервателните протоколи, 

лабораторните изпитвания и тестове и прегледа на междинните сертификати за плащания 

гарантира за финансовото изпълнение и препоръката си за плащане пред Възложителя. 

Контролира напредъка на работите сравнявайки ги с действителната работна програма и 

т.н.Вътрешен контрол при изпълнение на договора.Консултантът  чрез  Ръководителя на екипа 

ще осъществи  вътрешен  контрол  върху работата на предложените експерти, изразяващ се в 

следното:Ежедневен контрол по изпълнението на преките задължения и отговорности на 

екипа;Контролира изготвяне на съответните части на месечните отчети;Контрол по изготвяне 

оценката на съответствието на инвестиционния проект и комплексния доклад и т.н 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 

„ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Участникът предлага 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от 

него експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката.Предложена е 

адекватна организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и 

балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет 

на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и 

ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа.  

 

 

4. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ИнтерНорм" ДЗЗД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Описание на отделните дейности-Дейност 1: Съгласно чл. 142, ал. 4 на ЗУТ всички части на 

инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за 

съответствието им с основните изисквания към строежите.Оценка на част Конструктивна/ 

конструктивно становище. Изпълнява се от експерт по част „Конструктивна" - физическо лице, 

упражняващо технически контрол по част „Конструктивна".Оценка на Част „Архитектурна" - 

Изпълнява се от експерт по част „Архитектурна". Оценка на Част Електро - Изпълнява се от експерт 

по част „Електро". Оценка на Част ВиК - Изпълнява се от експерт по част „ВиК". Оценка на Част 

ОВК- Изпълнява се от експерт по част „ОВК". Оценка на Част Пожарна безопасност - Изпълнява се 

от експерт по част „Пожарна безопасност".Оценка на Част Енергийна ефективност - Изпълнява се от 

експерт по част „ОВК" посочен в удостоверението за вписване в публичния регистър на АУЕР.    

Заключителни   дейности   -  предаване   на   комплексния   доклад   за   оценка   на съответствието на 

Възложителя. Дейност 2 - Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни 
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работи- законосъобразно започване на строежа; осъществяване на контрол относно пълнота и 

правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; спиране на строежи, 

които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 ЗУТ и в нарушение на 

изискванията на чл. 169, ал. 1-3 ЗУТ. Подготвителни дейности, предхождащи строително 

монтажните работи: Запознаване с проекта и проектните материали, Проверка за законосъобразно 

разрешение за строеж, Проверка на организационната готовност на Изпълнителя. Изготвяне на 

Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за 

ползването му, включително актуализация на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 

от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Очаквани резултати: Изготвен окончателен доклад 

за строежа съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. Актуализация на техническия паспорт: Ръководителят на 

екипа ще осъществява координацията между всички експерти при актуализиране на отделните части 

на техническия паспорт на строеж, по реда на Наредба №5 от 28 ^декември 2006 г. за техническите 

паспорти на строежите, както следва: Част А "Основни характеристики на строежа";Част Б "Мерки 

за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти";Част В "Указания и инструкции за 

безопасна експлоатация". Изготвяне на окончателен доклад до възложителя: Съгласно изискванията 

на § 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2/2003 г. окончателният доклад трябва да бъде 

съставен, подписан и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от 

технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните 

проектни части. Докладът задължително следва да съдържа оценка за законосъобразно започване и 

изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за 

строеж, както и подробно описание на предвиденото с подробрия устройствен план 

застрояване.След завършването на Работите по Проекта и преди издаването на Акт 16 по Наредба № 

3, Консултантът   ще   изготви   и   представи   на  Възложителя  Технически   паспорт   на   

обектите. Дейност 3 упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи:Подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за 

оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, 

съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството.Искане за съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в 

строителния процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок.Съблюдаване извършването на 

строителните работи в съответствие с проектите и графиците. Последователността на дейностите е 

отразена в Приложение 3- Линеен График. Предложение за дейността по управление на 

изпълнението на договора-Взаимоотношения Възложител - Консултант и Инвеститорски контрол; 

Взаимоотношения Консултант и инвеститорски контрол - Изпълнител на строителството; 

Взаимоотношения Консултант и инвеститорски контрол - външни институции. Мерки и дейности за 

вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни. Предложение за 

разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на 

дейностите по договора. Разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите 

експерти от екипа: Ръководител екип: Ръководи и координира дейността на останалите експерти в 

екипа; Ще мобилизира екипа си, като разпредели цялостната дейност между отделните специалисти. 

Ще е отговорен за законосъобразното започване на строителните работи и протичане на цялостния 

процес на изпълнение в съответствие с Договора и строителното законодателство; Отговоря за 

съставянето на актовете и протоколите по време на строителството и т.н. Експерт по част 

конструктивна: Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за проектиране, както и 

всички други изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение на строителството. 

Своевременно информиране на Възложителя за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на 

предложения за тяхното отстраняване. Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с 

одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации; Участие при провеждане на 

всички единични проби, комплексни изпитвания и 72-часови проби, доказващи годността на 

строежа ьа въвеждане в експлоатация и т.н.Експерт по част Архитектурна- Своевременно 

запознаване с техническия проект, заданието за проектиране, както и всички други изходни 

документи, необходими за законосъобразно изпълнение на строителството. Своевременно 

информиране на Ръководител обект за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на 

предложения за тяхното отстраняване.Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с 

одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации по част „Архитектурна" и 

т.н.Експерт по част „ОВК"- Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за 

проектиране, както и всички други изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение 

на строителството. Своевременно информиране на Ръководител обект за наличие на пропуски и 

грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване; Контрол на изпълнението на 
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СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации по част 

„ОВК"; Съгласуване на актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и 

приложимите подзаконови актове.Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни 

изпитвания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа ьа въвеждане в експлоатация. 

Експерт по част Електро- Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за 

проектиране, както и всички други изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение 

на строителството.Своевременно информиране на Ръководител обект за наличие на пропуски и 

грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване; Контрол на изпълнението на 

СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации по част 

„Електро"; Съгласуване на актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и 

приложимите подзаконови актове и т.н. Експерт по качеството и съответствието на материалите- 

Приема разпорежданията на ръководителя на екипа по отношение контрола на строителството и 

задълженията на екипа; Проверява и оценява предложените от Изпълнителя материали и 

доставчици.Контролира работата на Изпълнителя по отношение на качеството на изпълнените 

работи -лабораторни протоколи, сертификати, декларации за съответствие и др.; Участие при 

провеждане на всички единични проби, комплексни изпитвания и 72-часови проби, доказващи 

годността на строежа ьа въвеждане в експлоатация.Експерт по част по част „Пожарна безопасност"-

Осъществява контрол за изпълнението на част „Пожарна безопасност", съгласно проектната 

документация. Контролира работата на Изпълнителя/ Строителя по отношение всички аспекти на 

строителството във връзка с удовлетворяване изискванията на строителните правила и норми в 

областта на пожарната безопасност; Проверява декларациите за съответствие и сертификатите за 

качество на влаганите в строежа материали и полуфабрикати и изделия по отношение изискванията 

на нормите в областта на Противопожарната охрана; Експерт по част „ПБЗ" и Координатор по 

безопасност и здраве-следи за наличието на одобрен проект част „ПБЗ " преди откриването на 

строителната площадка.Контрол и съблюдаване на общите принципи съгласно ЗЗБУТ. Координация 

на изискванията по спазване на ЗЗБУТ и т.н.Експерт технически контрол по част 

конструктивна:Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за проектиране, както и 

всички други изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение на 

строителството.Своевременно информиране на Възложителя за наличие на пропуски и грешки в 

проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване. Участие при провеждане на всички 

единични проби, комплексни изпитвания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа ьа 

въвеждане в експлоатация; За изпълнение на дейност 3 - Упражняване на инвеститорски контрол 

върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради, одобрени за участие в „Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради", предвиждаме следните експерти: Експерт 

инвеститорски контрол 1 - Инженер ОВК; Експерт инвеститорски контрол 2 - Строителен инженер, 

специалност „ССС"; Експерт инвеститорски контрол 3 - Строителен инженер, специалност „ХТС". 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

„ИнтерНорм" ДЗЗД 

Участникът е предложил всички дейности (включително по управляване изпълнението на 

договора с Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие 

с Техническата спецификация. Участникът е предложил дейност и/или дейности, които не  

са относими  към предмета на конкретната поръчка(Оценка на Част Енергийна ефективност 

- Изпълнява се от експерт по част „ОВК" посочен в удостоверението за вписване в 

публичния регистър на АУЕР.) (Участие при провеждане на всички единични проби, 

комплексни изпитвания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация). Комисията следва да отбележи, че оценката на Част Енергийна ефективност 

не е предмет на настоящата обществена поръчка. 

 

 

Обособена позиция 2 –Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр.Кърджали, ж.к.Веселчани-2, 4, блок „Толстой”. 
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1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Рафаилов Консулт" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Предвидени за изпълнение са следните дейности за всички обекти:Изготвяне на комплексни 

доклади за оценка на съответствието на предстоящите за изработване проекти в съответствие с чл. 

142, ал. 6 от ЗУТ.За дейностите на строителен надзор, Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 

от ЗУТ, чийто обхват е, както следва:отговорност за законосъобразно започване на 

строежа;отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството;отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни 

проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;отговорност за спазване на изискванията за 

здравословно и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка - определяне на 

правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа 

на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от Наредба № 2.КБЗ да изпълнява лично 

всички функции предвидени в Наредба № 2отговорност за недопускане на увреждане на трети лица 

и имоти вследствие на строителството;отговорност за годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация; отговорност за оценка на енергийната ефективност;Освен това, изпълнителят е 

длъжен:Да следи за хода на изпълнение на СМР съгласно графика на строителя, да оценява забавата 

и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива изменения, 

предлагани от изпълнителя.Да контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия, 

като изисква от Изпълнителя на строежа сертификати и протоколи от контролните изпитания за 

влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на безопасност.Да 

изготви окончателен доклад придружен с „Технически паспорт" до "Дирекцията за национален 

строителен контрол" относно готовността на строежа за въвеждане в експлоатация заедно с 

технически паспорт на обекта. Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не 

водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор.Да 

контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни органи. 

При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

Дирекцията за национален строителен контрол. В рамките на дейностите по строителен надзор 

ще бъдат извършени услуги,както следва:услуги свързани с изготвяне на доклад за оценка на 

съответствието на работния проект, в съответствие с чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ;осъществяване на 

надзор върху изпълнението на строително-монтажните дейности в рамките на инвестиционния 

проект, включително: осъществяване на контрол върху законосъобразното започване на строежа; 

пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 

изпълнението на строежите в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно 

изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно 

чл. 1766 от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите 

паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., 

ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.; координация на строителния процес до въвеждането на обекта в 

експлоатация.Конкретни задачи на консултанта-В рамките на настоящата обществена поръчка 

Консултанта следва да извърши следните основни дейности:(1) да изготви Доклад за оценка на 

съответствие на работния проект. С оглед на горепосоченото оценката следва да обхваща проверка за 

съответствие на инвестиционния проект с:предвижданията на подробния устройствен 

план;правилата и нормативите за устройство на територията;енергийна ефективност - икономия на 

енергия и топлосъхранение;Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието съгласно 

изискванията на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ за обекти -Докладът от оценка на съответствието следва да 

съдържа като минимум следната информация:Оценка за съответствие за частите на проекта, 

съответно: Част „Енергийна ефективност", чийто обхват и съдържание са определени съгласно 

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради 

(ДВ, бр. 5 от 2005 г.) и т.н. Консултантът на настоящата обществена поръчка изготвя „Окончателен 

доклад на лицето, упражняващо строителен надзор" по смисъла на ЗУТ и на Наредба № 

2.Окончателният доклад трябва да бъде  съставен  на български  език,  подписан подпечатан от 

либето, упражняващо строителен надзор и подписан от технически правоспособните физически 

лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части.Упражняване на 
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инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени за участие в „Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради". В изпълнение на своите 

задължения изпълнителят:Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на Възложителя;Да 

осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е необходимо;Да поиска съставяне на 

акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния процес има това задължение, но не 

го е изпълнил в срок;Следва да съблюдава извършването на строителните работи в съответствие с 

проектите и графиците.Инвеститорски контрол се осъществява във всички фази на проекта. 

Контролира качеството на работа на изпълнителя при изпълнение на строително монтажните работи 

на всеки етап от строителството без с това да пречи на производствената работа на последния и 

т.н.Специалистът по инвеститорски контрол следва да следи за изпълнението на проектните 

решения и техническите спецификации, както и за съобразяване с изискванията за безопасност. 

Други задължения към консултанта: Да започне изпълнението по договора, след получаване на 

писменото известие от страна на Възложителя за започване на изпълнението на договора;.Да 

изготвя тримесечни доклади за отчитане на извършената работа и окончателен доклад за 

изпълнението на договора и да ги представя на Възложителя в изискуемите срокове;Да не използва 

по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица, каквато и да било 

информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по 

повод изпълнението на договора за строителство; ПЛАН ЗА РАБОТА: Основни дейности на 

Консултанта: Дейност 1. Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на работния проект в 

съответствие с чл. 142, ал. 6 и 8 от ЗУТ; Дейност 2. Упражняване на строителен надзор; Дейност 3. 

Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите 

паспорти на строежите;Дейност 4. Упражняване на инвеститорски контрол; Дейност 5. Изпълнение 

на останалите задължения на Консултанта;Специфични дейности, свързани с изпълнение на 

поръчката; Координация на строителния процес до въвеждането на строежите в експлоатация-

Изисква от Изпълнителя на СМР и одобрява, изготвените от него програми и графици за:График за 

изпълнение на СМР.Програма за Управление на качеството на СМР.Програма за Управление на 

риска.Програма за безопасни и здравословни условия на труд. Програма за опазване на околната 

среда. Съгласуване на работната програма на Изпълнителя. Комуникация между страните по 

Договора СТРАТЕГИЯ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТСКАТА УСЛУГА:Концепция за 

изпълнение на консултантската услуга - Дейности при подготовката на строителството; 2.2. 

Дейности в строителния период; 2.3. Надзор по финансовото състояние на Проекта; 2.4. Искове и 

Спорове; 2.5 Дейности по завършването и предаването на обекта; Акт № 15 по Наредба № 3 на 

МРРБ; Изготвяне на Технически паспорт. Концепция за организация на работната сила за 

качествено и в срок изпълнение на договора-Ключови експерти-Ръководител на екипа - строителен 

инженер;Специалист част „Архитекура";Специалист част „Електро";Специалист част 

„ВиК";Специалист част „ОВиК";Специалист по част „Здравословни и безопасни условия на 

труд";Специалист по качеството и съответствието на материалите;Специалист по част 

„ПАБ";Специалист по част ТК по част „Конструктивна";Специалист инвеститорски 

контрол;Краткосрочни експерти-За решаването на възникнали специфични въпроси за някои 

дейности, Консултанта е предвидил участието на специалисти по отделните видове работи. Те ще 

бъдат разположение на Ръководителя на екипа и в случай на необходимост ще го консултират. Те ще 

ограничават риска на екипа от вземане на решения, като ще отговарят пред Ръководителя на екипа за 

съответните предложения и консултации, които могат да бъдат използвани и от 

Възложителя.Разпределение на отговорностите и задълженията на ключовите експерти:Ръководител 

на екипа-Ще ръководи екипа и ще изпълнява отговорностите и задълженията, съгласно 

нормативните документи за строителство и задачите, възложени от Възложителя, като покаже, че 

екипа за Строителен надзор работи ефективно и изпълнява Услугите в съответствие с Договора. Той 

ще бъде постоянно на обекта, на пълно работно време през времетраенето на строителните работи 

през всички етапи на изпълнение на Проекта и ще е отговорен за осъществяването на пълен контрол 

при изпълнението и отчета на Работите. Ще участва при предаването на обекта според Българското 

законодателство;Ще мобилизира екипа си, като разпредели цялостната дейност между отделните 

специалисти. Ще е отговорен за законосъобразното започване на строителните работи и протичане 

на цялостния процес на изпълнение в съответствие с Договора и строителното законодателство. 

Специалист част Архитектура - Приема разпорежданията на Ръководителя на екипа по отношение 

контрола на строителството и задълженията на екипа; Контролира  работата  на  Изпълнителя по 
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отношение  на  качеството  на изпълнените работи в съответствие с архитектурните проекти на 

сградата; Изисква от Строителя мостри за влаганите строителни материали и одобрява 

доставчиците; Специалист част ВиК - Запознава се с проекта; Контролиране изпълнението на 

строително монтажните работи по качество и количество на използваните материали; Провеждане 

редовни инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените строително - монтажни 

работи и използваните материали; Потвърждаване изпълнените строително-монтажни работи чрез 

измервания и тяхното съответствие с методите, описани в договора за работите.Докладва на 

Ръководителя на надзорния екип. Специалист част ОВК - Приема разпорежданията на Ръководителя 

на екипа по отношение контрола на строителството и задълженията на екипа; Контролира работата 

на Изпълнителя/ Строителя по отношение на качеството на изпълнените отоплителни инсталации и 

съоръжения; Контролира работата на Изпълнителя/ Строителя по отношение на качеството на 

изпълнените вентилационни инсталации и съоръжения; Изисква от Строителя и контролира 

лабораторните протоколи, сертификати, декларации за съответствие, актове за скрити работи и др. 

Специалист част Електро - Изпълнява дейности на строителен надзор, изпитване, пусковите 

дейности.Изисква, проверява и съгласува изготвените от Строителя Методологии и Технологии за 

изпълнение на отделните видове работи, одобрява предложените материали за съответствие с 

Техническите спецификации и стандарти, както и програмата и методите за провеждане на 

необходимите проби и изпитвания на мрежите;Изготвя доклади за напредъка на обекта;Изготвя и 

представя експертно становище/съвет за отстраняване на проблеми, свързани с част електро; 

Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - Изпълнява задълженията и 

отговорностите на Координатор по безопасност и здраве, съгласно чл. 5 (1) и (3) от Наредба №2 за 

минималните изисквания за ЗБУТ и указанията на Възложителя на строежа;Приема разпорежданията 

на Ръководителя на екипа;Контролира програмата на Изпълнителя за Безопасни и Здравословни 

условия на труд; Специалист по качеството и съответствието на материалите - Проверява и оценява 

лабораторията на Изпълнителя;Контролира работата на Изпълнителя по отношение на качеството 

на изпълнените работи - лабораторни протоколи, сертификати, декларации за съответствие и 

др;Проверка на проекта по отношение на част"Система по качеството";Контролира изпълнение на 

отделните видове СМР в съответствие със стандартите и техническите спецификации;Специалисти 

по инвеститорски контрол-Осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете 

и протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е 

необходимо;Поисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния 

процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок;Съблюдава извършването на строителните 

работи в съответствие с проектите и графиците.Установява съответствието само на действително 

извършените работи с договорените единични цени; ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ; ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

„Рафаилов Консулт" ЕООД 
Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението на 

предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с Възложителя и за 

вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни), които са необходими за 

изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но е включил дейности, 

които не се отнасят към предмета на настоящата поръчка(..»Част „Енергийна ефективност", чийто 

обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, 

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради”).Подробно и ясно са описани етапите, задачите, 

последователността за извършването на всяка една от дейностите. Участникът е предложил 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него 

експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката. 

  
2.Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на ДЗЗД „ГИ КОНСОРЦИУМ"  

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект:Оценката обхваща проверка за 

съответствие със:предвижданията на подробния устройствен план;правилата и нормативите за 

устройство на територията;изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2;взаимната съгласуваност между 
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частите на проекта;пълнотата и структурното съответствие на инженерните 

изчисления;изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива.I. Етап на изпълнение на строежа - 

строителен надзор и авторски надзор по време на строителството:1 Предметът на настоящата 

обществена поръчка включва изпълнение на следните дейности: Упражняване на авторски надзор и 

строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на 

Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ. 2. Цели на 

Строителния надзор-Законосъобразното започване на строежа, в т.ч. отлагането координатно и по 

ниво на всички обекти на терена в съответствие с генералния план за строителство.Пълнота и 

правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба №3 от 

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

съобразно одобрения работен/технически проект и т.н.Контрол на количествата на изпълняваните 

СМР. Оценка на енергийна ефективност.Контрол по спазване на ПБЗ (план за безопасност и здраве) и 

календарните графици за изпълнение на обектите утвърдени от Възложителя..3. Дейности на 

строителния надзор отнасящи се до постигането на Договорните цели и очакваните резултати-

Мобилизация и започване на работите. Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол 

по време на строителните дейности-Законосъобразното започване на строежа. Контрол по спазване 

на План за безопасност и здраве (ПБЗ) и календарните графици за изпълнение на обектите, 

утвърдени от Възложителя. Качество на влаганите строителни материали и изделия и 

съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови нормали и качествено 

изпълнение на строежа, съгласно одобрените от Възложителя работни проекти; Контрол на 

количествата на изпълняваните СМР; Контрол по спазването изискванията на ЗБУТ (безопасни 

условия на труд и пожаробезопасност);Пълно и правилно съставяне на актовете и протоколите по 

време на строителството, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството.По време на строителство Строителният надзор съставя й подписва 

актове и протоколи съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи. С 

актовете и протоколите се удостоверява спазването на изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 

2 от ЗУТ. Заверка на екзекутивната документация. Контрол по правилно водене на строителния 

дневник на изпълняваните строителни работи.Ежедневен контрол на строителния процес за 

съответствието на Строежа с действащите норми и правила за изпълнение на строително — 

монтажни работи и за спазване на изискванията по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и одобрения 

инвестиционен проект.След приключване на строително-монтажните работи Строителният надзор 

предприема следните дейности: Проверка и одобрение на изготвена екзекутивна документация от 

Строителя отразяваща несъществени отклонения от съгласуваните проекти.Екзекутивната 

документация включва комплект чертежи за действително извършени СМР. 4. Методи-Количествен 

контрол; Преработване на количествата. Поправяне на количествата; Качествен контрол; Контрол 

във времето; Контрол на строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР: 

Контролира извършването на СМР по вид, качество и стандарт съгласно Инвестиционния проект, 

Техническите спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби вкл. чрез техническо 

оборудване за изпитване и изследване, съгласно   посоченото   в   офертата. Контролира и приема 

извършените работи, включително осъществява непрекъснат надзор по време на изпълнение на 

специфични работи, включително контрол в складовете работните помещения на изпълнителя; 5. 

Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР Отчита хода на изпълнение на 

Договора и на извършените СМР като изготвя:  Месечен доклад до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който 

съдържа: Информация и оценка. 6. Инженер, Инвеститорски контрол: 1.Ще контролира количеството 

на изразходваните материали, механизация и възложените със заповед на Управителя услуги в 

строителните обекти. Приема и одобрява актовете за извършените СМР в съответствие със 

строителните стандарти и договори за възлагане и т.н. II. Заключителен етап: 1.Съставяне на 

окончателен доклад за въвеждане на строежа е експлоатация; 2. Изготвяне на технически паспорт на 

строежа съгласно изискванията на чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5 от 28.02.2006 г.III.Упражняване на 

строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните 

срокове; IV.Екип за строителен надзор:Задачи и отговорности на експертите: Ръководител екип и 

Строителен инженер (Инженер част „СК") Провеждане на редовни инспекции на Обекта, проверка 

качеството на изпълнените строително монтажни работи използваните материали; Упражняване 

Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.Информиране за 

напредъка на Работите Попълване Дневника на обекта;Приема работи подлежащи на скриване и 

подготовката на съответните Актове за скрити работи по Наредба № 3 на МРРБ; и т.н. Строителен 
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инженер (Инженер част "СК") ще бъдена обекта на пълно работно време по време на целия 

строителен период, като присъствието му по дни ще е изцяло съобразено с видове работи, които ще 

се извършват на строежа, съгласно графика за изпълнение по договора за строителство.Провеждане 

на редовни инспекции на Обекта, проверка качеството на изпълнените строително монтажни работи 

и използваните материали;Контрол по изпълнението на строително монтажните работи, по качество 

и количество на използваните материали и по време;Упражнява Контрол на материалите и 

обор)Строителни продукти;Приема участие в лабораторни и полеви изпитвания на влаганите 

материали. Експерт (част "Архитектура" "ЕЛ, Пожарна безопасност, ОВК и Координатор по 

безопасност и здраве, Качество на материалите Информира за напредъка на Работите и попълва 

Дневника на обекта;Докладва във връзка със съответствието на изпълняваните работи с одобрената 

Работна програма; Приема работи подлежащи на скриване и подготовката на съответните Актове за 

скрити работи по Наредба №3 на МРРБ; Подписва всички необходими документи (относно 

строително - монтажните работи на проекта) съгласно Наредба № 3/31.07.2003 год. на МРРБ;Следи 

за спазването на одобрените методологии за изпълнение на отделните видове Работи и т.н Експерт 

(част "Архитектура" "ЕЛ, Пожарна безопасност, ОВК и Координатор по безопасност и здраве, 

Качество на материалите)- Провеждане на редовни инспекции на Обекта, проверка качеството на 

изпълнените строително монтажни работи и използваните материали; Контрол по изпълнението на 

строително монтажните работи, по качество и количество на използваните материали и по време; 

Упражнява Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Информира за 

напредъка на Работите и попълва Дневника на обекта; Докладва във връзка със съответствието на 

изпълняваните работи с одобрената Работна програма.Предлагаме следната стратегия по отношение 

на изпълнението на договора:Планиране; Изпълнение; Проверка и т.н. Дейност 3 - упражняване на 

инвеститорски контрол - започва да тече от изпращане на възлагателно писмо от страна на 

Възложителя за започване на строителството и продължава до завършване на строителството на 

сградата до издаването на разрешение за ползване по реда на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите и гаранционните срокове. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

ДЗЗД „ГИ КОНСОРЦИУМ"   

Участникът е предложил всички дейности (включително по управляване изпълнението на 

договора с Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие 

с Техническата спецификация, но е допуснал несъществени непълноти/пропуски в 

описанието на етапите, задачите, последователността  на дейностите. Участникът е 

предложил разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него 

експерти от екипа /ключови и неключови/, но е допуснал несъществени 

непълноти/пропуски. 

 

3.  Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „СД Консулт ООД” по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Оценка за съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на 

част „Конструктивна", съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ), с комплексен доклад за съответствие със 

съществените изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 

5 от ЗУТ:Предвижданията на действащия ПУП;Правилата и нормативите за устройство на 

територията;Изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;Взаимната съгласуваност между частите на 

проекта и т.н.;2. Упражняване на строителен надзор на СМР:Участва в съставяне на протокол 

Образец 1 за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение на строеж за 

изпълнение на конкретния строеж;Съставя протокол Образец 2 за откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила разрешение за 

строеж. В 3 (три) дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, 

а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни 

органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за заверената 

заповедна книга;Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят 
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по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице 

извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът.Осигурява 

необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и на своя екип по 

отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с изпълнението на 

строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ 

и т.н.; 3. Упражняване на инвеститорски контрол на СМР -Упражнява инвеститорски контрол по 

изпълнението на строително-монтажните работи на обекта, чрез специалистите по съответните 

части, включени в списъка на правоспособните физически лица;Упражнява пълен контрол по време 

на строителството, в съответствие с разпоредбите на чл. 168, ал. 1 от ЗУТ;Като представител на 

Възложителя извършва проверка на качеството на използваните строителните материали, следи и 

контролира правилността на технологичната строителна операция и на качеството на изпълнените 

СМР;Информира Възложителя за хода на строителството и изпълнението на възложените му 

дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни 

разпореждания от страна на Възложителя и т.н ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИЯ 

ПРОДУКТ Изпълнителят предоставя на Възложителя:Комплексен доклад от оценка за 

съответствието на инвестиционния проект на всяка сграда, за която Изпълнителят е извършил 

оценката;Актуализиран технически паспорт на всяка сграда, за която е упражнил строителен надзор 

по време на строителството;Окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, 

ал. б от ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи за всяка сграда, за която 

Изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на строителството;Окончателен доклад за 

инвеститорски контрол. Строителен надзор по приемане на изпълнените работи в 

инженеринга.Ръководителят на проекта проверява всички представени документи и след като се 

увери в съответствието им с действително извършеното на място, одобрява подписания констативен 

протокол. Одобреният от ръководителя на проекта Констативен протокол се счита за основание за 

искане на плащане по реда на договора между Общината и Финансиращата организация.Преди 

извършване на междинно плащане, консултантът, упражняващ строителния надзор изготвя 

междинен доклад, доказващ напредъка на проекта.След окончателното приключване на СМР 

консултантът, упражняващ строителния надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя. Други 

специфични изисквания/. Предложение относно управление на договора, включително процедури за 

контрол с цел качественото и навременно изпълнение на поръчката Надзор на качеството на 

материалите за строителния процес-1. Общи и специфични изисквания към строителните продукти. 

Като дейности за осъществяване на нашата методология ние предвиждаме следните основни стъпки 

при реализирането и:Изследване и проучване;Обмисляне;Предполагане;Проверяване;Преценка и 

реализация.Взаимодействие с участниците в строителния процес: При взаимоотношенията си с 

Консултанта и проектантите, Изпълнителят на СМР трябва точно да спазва разпоредбите на ЗУТ и 

съответните подзаконови актове относно независимия строителен надзор, разпоредбите на договора 

и да изпълнява точно и своевременно инструкциите на Консултанта в рамките на правомощията на 

последния. Взаимодействието на Изпълнителя на СМР с Възложителя и проектантите ще се 

осъществява чрез Консултанта, който ще преценява по целесъобразност и според нормативните 

изисквания кога даден проблем може да се реши от него, а кога е необходимо да се ангажира 

проектант. Мерки за превенция и управление на потенциални рискове(идентифицирани от 

възложителя с методиката за оценка на офертите) 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 1 точка по показателя ПНИП на 

„СД Консулт ООД” 

Участникът е предложил всички дейности (включително по управляване изпълнението на 

договора с Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие 

с Техническата спецификация, но е допуснал съществени непълноти/пропуски в описанието 

на етапите, задачите, последователността  на дейностите Участникът не е предложил 

разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него експерти от екипа. 

Липсва информация относно разпределението и отговорностите на отделните експерти. 

 

 

Обособена позиция 3 - Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр.Кърджали ул.”Отец Паисий” №12, блок 3. 
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1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на ЕТ „АЛИС- Димитър 

Чавдаров” по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 
 ДЕЙНОСТ 1:Оценката за съответствие на инвестиционните проекти ще се извърши като комплексен 

доклад за основните /съществените/ изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 3 от ЗУТ, при спазване 

на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ Оценка за съответствие (включително оценка за 

съответствието на част „Конструктивна",съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ) като комплексен доклад за 

съответствие с основните(съществените) изисквания по чл. 169 ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ се прави за всяка от 

конкретно посочените сгради на територията на гр. Кърджали, одобрени по Националната програма, за 

които има разработен инвестиционен проект. Този инвестиционен проект подлежи на съгласуване и 

одобряване от общината и въз основа на него се издава разрешение за строеж.В тази връзка оценката за 

съответствие обхваща проверка за съответствие с:Предвижданията на подробния устройствен 

план;Правилата и нормативите за устройство на територията;Изискванията по чл.169, ал.1 и 3;околната 

среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или другспециален закон, 

както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;Оценка за съответствието на част 

„Конструктивна", съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;Оценката за съответствието - част „Енергийна 

ефективност", съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ е предмет на възлагане с договора за проектиране и се 

извършва от изпълнител притежаващ Удостоверение за вписване публичен регистър, издадено от 

Агенция за устойчиво енергийно развитие.;Концепция за организация на работната сила за качествено и 

в срок изпълнение на договора-При съответствие на проектната документация с основните 

изисквания на строежите по всички части на проекта, видно от положителните писмени становища 

на експертите на консултанта, всички части на инвестиционния проект се заверяват с печат и 

подписи на консултанта и правоспособните специалисти, чрез които е извършена оценката за 

съответствие, резултатите се обединяват в комплексен доклад за оценка на съответствието с 

основните изисквания към строежите, който заедно с проектната документация се представя пред 

компетентния орган - Главен архитект на Община Кърджали, за одобряване на инвестиционния 

проект и издаване на разрешение за строеж.Оценката за съответствие се извършва съвместно от 

всички експерти при взаимна съгласуваност на становищата им, като водеща роля има:За 

предвижданията на подробния устройствен план - ексрперта по част „Архитектурна";За правилата и 

нормативите за устройство на територията - ексрперта по част архитектурна и експерта по част 

„Пожарна безопасност";За механично съпротивление и устойчивост - експерта по част 

„Конструктивна";За безопасност в случай на пожар - експерта по част „Пожарна безопасност";За 

хигиена, здраве и околна среда - експерта по част „Архитектурна", съвместно с експерта по 

„Санитарно-хигиенните изисквания", част „Безопасност и здраве" и експерта по част „Екология";За 

достъпност и безопасност при експлоатация - ексрперта по част „Архитектурна" и експерта по част 

„Безопасност и здраве";За защита от шум - ексрперта по част „Архитектурна";За икономия на 

енергия и топлосъхранение - експерта по част „ ОВК" , след представяне на доклад за оценка на част 

„Енергийна ефективност" от Подизпълнителя за част „Енергийна ефективност" с експертите, 

съгласно издаденото Удостоверение от АУЕР. ;За устойчиво използване на природните ресурси - 

експерта по качеството и т.н.; ДЕЙНОСТ 2: Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, 

съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и 

подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България. Изпълнителят 

извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя 

на съответния обект, в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, 

упражняващо строителен надзор на строеж. Съгласно чл.168 ЗУТ Изпълнителят носи отговорност 

за:законосъобразно започване на строежа;осъществяване на контрол относно пълнота и правилно 

съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;спиране на строежи, които се 

изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 

1 - 3;Изпълнителят ще носи отговорност и за щети, които са нанесли на възложителя и на другите 

участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от 

неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти и т.н.В изпълнение на 

своите задължения изпълнителят:упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от 

правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, 

необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за 
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упражняване на строителен надзор. Екипът отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ; 

осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и на своя 

екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с 

изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 

169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и т.н.; КОНЦЕПЦИЯ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО -ДЕЙНОСТ 2:Консултанта следва изискванията на чл. 168 от 

ЗУТ, чийто обхват е, както следва:отговорност за законосъобразно започване на строежа;отговорност 

за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството;отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни 

проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;отговорност за спазване на изискванията за 

здравословно и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка - определяне на 

правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа 

на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от Наредба № 2.КБЗ да изпълнява лично 

всички функции предвидени в Наредба № 2 отговорност за недопускане на увреждане на трети лица 

и имоти вследствие на строителството;отговорност за годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация;отговорност за оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания;отговоност за 

оценка на енергийната ефективност и т.н. Разпределение на задължения и отговорности между 

членовете на екипа: Ръководител екип- Ръководи и координира дейността на останалите експерти в 

екипа; Ще мобилизира екипа си, като разпредели цялостната дейност между отделните специалисти. 

Ще е отговорен за законосъобразното започване на строителните работи и  протичане  на цялостния  

процес  на изпълнение в съответствие с Договора и строителното законодателство; В присъствието 

на лицето по чл.223 от ЗУТ, представителите на възложител, строител,консултант, инвеститорски 

контрол се открива строителна площадка, като се съставя и подписва Протоокл за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа - образец 2, с което се 

поставя началото на строителния процес. При откриване на строителната площадка се предписват 

всички мерки,свързани със спазването на нормативните изисквания, проектната 

документация,договора за строителство, мерките за ЗБУТ и ПБ, управление  на строителните 

отпадъци и др.  В три дневен срок от откриване на строителната площадка, консултанта заверява 

Заповедна книга на строежа, за което уведомява специализираните контролни органи и т.н. Експерт 

по част Архитектурна- Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за проектиране, 

изготвено всички изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение на 

строителството. Своевременно информиране на Ръководител обект за наличие на пропуски и грешки 

в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване Контрол на изпълнението на СМР в 

съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации по част 

„Архитектурна"; Съгласуване на актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и 

подзаконовите актове, в т.ч.и актовете и протоколите по Наредба № 3/31.07.2003. Контрол за хода на 

изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, оценка забавата, ако има такава. Даване на 

указания и вземане на решения по въпроси, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на 

отговорностите на строителния надзор. Контрол при отстраняването на дефектите посочени от него 

или други контролни органи и т.н.Експерт по част „Конструктивна"- Своевременно запознаване с 

техническия проект, заданието за проектиране, изготвяне на всички изходни документи, 

необходими за законосъобразно изпълнение на строителството. Своевременно информиране на 

Ръководител обект за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното 

отстраняване Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти 

и техническите спецификации по част „Конструктивна "; Съгласуване на актовете, протоколите и 

другите документи, предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, в т.ч.и актовете и протоколите по 

Наредба № 3/31.07.2003 Участие при изготвяне на Сертификата за проектните енергийни 

характеристики и т.н. Експерт по част Електро- Своевременно информиране на Ръководител обект за 

наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване Контрол 

на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническите 

спецификации по част „Електро"; Съгласуване на актовете, протоколите и другите документи, 

предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, в т.ч.и актовете и протоколите по Наредба № 

3/31.07.2003. Контрол на количествата и цените на изпълнените строително-монтажните работи, 

проверка на актовете за плащане; Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни 

изпитания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация 

Вписване на заповеди в заповедната книга на строежа.Участие при изготвяне на Сертификата за 

проектните енергийни характеристики; Експерт по част ВиК-Своевременно запознаване с 

техническия проект, заданието за проектиране,изготвено всички изходни документи, необходими за 
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законосъобразно изпълнение на обекта. Участие при провеждане на всички единични проби, 

комплексни изпитания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация Вписване на заповеди в заповедната книга на строежа.Участие при изготвяне на 

Сертификата за проектните енергийни характеристики; Експерт по част ОВК- Да следи за 

спазването на специфичните изисквания на нормативната база за енергийна ефективност и 

указанията на МРРБ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност и 

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради съгласно последните изменения.4 Съгласуване на 

актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, в т.ч.и 

актовете и протоколите по Наредба № 3/31.07.2003.4 Контрол за хода на изпълнение на СМР, 

съгласно графика на строителя, оценка забавата, ако има такава; Координатор по безопасност и 

здраве- Контрол и съблюдаване на общите принципи съгласно ЗБУТКоординация на изискванията 

по спазване на ЗБУТ. Координация по предприемане на необходимите мерки за допускане на 

външни лица на строителната площадка . Предварително запознаване с техническия проект, 

заданието за проектиране,изготвено от Възложителя и всички изходни документи, необходими за 

законосъобразно изпълнение на строителството. Своевременно информиране на ръководителя на 

екипа за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване. 

Участие при съставяне и подписване на АКТ образец 15. Участие при изготвянето и подписване на 

окончателния доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ; Експерт по качеството и съответствието на 

материалите-Приема разпорежданията на ръководителя на екипа по  отношение  контрола на 

строителството и задълженията на екипа; Проверява и оценява предложените от Изпълнителя 

материали и доставчици. Контролира работата на Изпълнителя по отношение на качеството на 

изпълнените работи - лабораторни протоколи, сертификати, декларации за съответствие и др.; и т.н. 

Експерт Технически контрол на част „Конструктивна"; Извършва технически контрол на част 

„Конструктивна" съгласно чл. 142, ал. 5 на ЗУТ. Своевременно запознаване с техническия проект, 

заданието за проектиране, изготвено всички изходни документи, необходими за законосъобразно 

изпълнение на строителството. Своевременно информиране на Ръководител обект за наличие на 

пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване Контрол на 

изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническите 

спецификации по част „Конструктивна "; Съгласуване на актовете, протоколите и другите 

документи, предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, в т.ч.и актовете и протоколите по Наредба № 

3/31.07.2003. 4 Контрол за хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, оценка 

забавата, ако има такава. Участие при изготвяне на Сертификата за проектните енергийни 

характеристики и т.н В изпълнение на своите задължения изпълнителят: упражнява инвеститорски 

контрол на извършените строително-монтажни работи чрез екип от правоспособни физически лица с 

доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейността; 

осигурява необходимата организация за ефективна контролна дейност и комуникацията в и на своя екип 

по отношение количеството и качеството, проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно 

одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ; по време на 

изпълнение на СМР осигурява постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни 

части като представя пред възложителя доказателства за това на работните срещи, провеждани в 

присъствие на възложителя; присъства на всички заседания/срещи между участниците в 

инвестиционния процес, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път 

докладва за основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е упражнен 

инвеститорски контрол по строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали 

проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им; извършва 

необходимите проверки и носи отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на строителството; контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления 

реално извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на 

проекта се удостоверяват от строителя с акт (образец № 19). След извършените проверки на място и 

установено съответствие, подписва акта; контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява 

с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването 

на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа и т.н 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точка по показателя ПНИП на 

ЕТ „АЛИС- Димитър Чавдаров” 

Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено Участникът е разписал подробно и детайлно задачите и разпределението на 

предложените от него експерти за изпълнение на поръчката, но включил дейности, които не 
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са относими  към предмета на конкретната поръчка(Оценката за съответствието - част 

„Енергийна ефективност", съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ е предмет на възлагане с договора за 

проектиране и се извършва от изпълнител притежаващ Удостоверение за вписване публичен регистър, 

издадено от Агенция за устойчиво енергийно развитие; Участие при провеждане на всички единични 

проби, комплексни изпитания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация Вписване на заповеди в заповедната книга на строежа.Участие при изготвяне на 

Сертификата за проектните енергийни характеристики) 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата ДЗЗД „ГИ КОНСОРЦИУМ"  

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект:Оценката обхваща проверка за 

съответствие със:предвижданията на подробния устройствен план;правилата и нормативите за 

устройство на територията;изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2;взаимната съгласуваност между 

частите на проекта;пълнотата и структурното съответствие на инженерните 

изчисления;изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива.I. Етап на изпълнение на строежа - 

строителен надзор и авторски надзор по време на строителството:1 Предметът на настоящата 

обществена поръчка включва изпълнение на следните дейности: Упражняване на авторски надзор и 

строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на 

Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ. 2. Цели на 

Строителния надзор-Законосъобразното започване на строежа, в т.ч. отлагането координатно и по 

ниво на всички обекти на терена в съответствие с генералния план за строителство.Пълнота и 

правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба №3 от 

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

съобразно одобрения работен/технически проект и т.н.Контрол на количествата на изпълняваните 

СМР. Оценка на енергийна ефективност.Контрол по спазване на ПБЗ (план за безопасност и здраве) и 

календарните графици за изпълнение на обектите утвърдени от Възложителя..3. Дейности на 

строителния надзор отнасящи се до постигането на Договорните цели и очакваните резултати-

Мобилизация и започване на работите. Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол 

по време на строителните дейности-Законосъобразното започване на строежа. Контрол по спазване 

на План за безопасност и здраве (ПБЗ) и календарните графици за изпълнение на обектите, 

утвърдени от Възложителя. Качество на влаганите строителни материали и изделия и 

съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови нормали и качествено 

изпълнение на строежа, съгласно одобрените от Възложителя работни проекти; Контрол на 

количествата на изпълняваните СМР; Контрол по спазването изискванията на ЗБУТ (безопасни 

условия на труд и пожаробезопасност);Пълно и правилно съставяне на актовете и протоколите по 

време на строителството, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството.По време на строителство Строителният надзор съставя й подписва 

актове и протоколи съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи. С 

актовете и протоколите се удостоверява спазването на изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 

2 от ЗУТ. Заверка на екзекутивната документация. Контрол по правилно водене на строителния 

дневник на изпълняваните строителни работи.Ежедневен контрол на строителния процес за 

съответствието на Строежа с действащите норми и правила за изпълнение на строително — 

монтажни работи и за спазване на изискванията по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и одобрения 

инвестиционен проект.След приключване на строително-монтажните работи Строителният надзор 

предприема следните дейности: Проверка и одобрение на изготвена екзекутивна документация от 

Строителя отразяваща несъществени отклонения от съгласуваните проекти.Екзекутивната 

документация включва комплект чертежи за действително извършени СМР. 4. Методи-Количествен 

контрол; Преработване на количествата. Поправяне на количествата; Качествен контрол; Контрол 

във времето; Контрол на строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР: 

Контролира извършването на СМР по вид, качество и стандарт съгласно Инвестиционния проект, 

Техническите спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби вкл. чрез техническо 

оборудване за изпитване и изследване, съгласно   посоченото   в   офертата. Контролира и приема 

извършените работи, включително осъществява непрекъснат надзор по време на изпълнение на 

специфични работи, включително контрол в складовете работните помещения на изпълнителя; 5. 



 25 

Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР Отчита хода на изпълнение на 

Договора и на извършените СМР като изготвя:  Месечен доклад до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който 

съдържа: Информация и оценка. 6. Инженер, Инвеститорски контрол: 1.Ще контролира количеството 

на изразходваните материали, механизация и възложените със заповед на Управителя услуги в 

строителните обекти. Приема и одобрява актовете за извършените СМР в съответствие със 

строителните стандарти и договори за възлагане и т.н. II. Заключителен етап: 1.Съставяне на 

окончателен доклад за въвеждане на строежа е експлоатация; 2. Изготвяне на технически паспорт на 

строежа съгласно изискванията на чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5 от 28.02.2006 г.III.Упражняване на 

строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните 

срокове; IV.Екип за строителен надзор:Задачи и отговорности на експертите: Ръководител екип и 

Строителен инженер (Инженер част „СК") Провеждане на редовни инспекции на Обекта, проверка 

качеството на изпълнените строително монтажни работи използваните материали; Упражняване 

Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.Информиране за 

напредъка на Работите Попълване Дневника на обекта;Приема работи подлежащи на скриване и 

подготовката на съответните Актове за скрити работи по Наредба № 3 на МРРБ; и т.н. Строителен 

инженер (Инженер част "СК") ще бъдена обекта на пълно работно време по време на целия 

строителен период, като присъствието му по дни ще е изцяло съобразено с видове работи, които ще 

се извършват на строежа, съгласно графика за изпълнение по договора за строителство.Провеждане 

на редовни инспекции на Обекта, проверка качеството на изпълнените строително монтажни работи 

и използваните материали;Контрол по изпълнението на строително монтажните работи, по качество 

и количество на използваните материали и по време;Упражнява Контрол на материалите и 

обор)Строителни продукти;Приема участие в лабораторни и полеви изпитвания на влаганите 

материали. Експерт (част "Архитектура" "ЕЛ, Пожарна безопасност, ОВК и Координатор по 

безопасност и здраве, Качество на материалите Информира за напредъка на Работите и попълва 

Дневника на обекта;Докладва във връзка със съответствието на изпълняваните работи с одобрената 

Работна програма; Приема работи подлежащи на скриване и подготовката на съответните Актове за 

скрити работи по Наредба №3 на МРРБ; Подписва всички необходими документи (относно 

строително - монтажните работи на проекта) съгласно Наредба № 3/31.07.2003 год. на МРРБ;Следи 

за спазването на одобрените методологии за изпълнение на отделните видове Работи и т.н Експерт 

(част "Архитектура" "ЕЛ, Пожарна безопасност, ОВК и Координатор по безопасност и здраве, 

Качество на материалите)- Провеждане на редовни инспекции на Обекта, проверка качеството на 

изпълнените строително монтажни работи и използваните материали; Контрол по изпълнението на 

строително монтажните работи, по качество и количество на използваните материали и по време; 

Упражнява Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Информира за 

напредъка на Работите и попълва Дневника на обекта; Докладва във връзка със съответствието на 

изпълняваните работи с одобрената Работна програма.Предлагаме следната стратегия по отношение 

на изпълнението на договора:Планиране; Изпълнение; Проверка и т.н. Дейност 3 - упражняване на 

инвеститорски контрол - започва да тече от изпращане на възлагателно писмо от страна на 

Възложителя за започване на строителството и продължава до завършване на строителството на 

сградата до издаването на разрешение за ползване по реда на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите и гаранционните срокове. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

ДЗЗД „ГИ КОНСОРЦИУМ"   

Участникът е предложил всички дейности (включително по управляване изпълнението на 

договора с Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие 

с Техническата спецификация, но е допуснал несъществени непълноти/пропуски в 

описанието на етапите, задачите, последователността  на дейностите. Участникът е 

предложил разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него 

експерти от екипа /ключови и неключови/, но е допуснал несъществени 

непълноти/пропуски 

 

3. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Рафаилов Консулт" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Предвидени за изпълнение са следните дейности за всички обекти:Изготвяне на комплексни 

доклади за оценка на съответствието на предстоящите за изработване проекти в съответствие с чл. 

142, ал. 6 от ЗУТ.За дейностите на строителен надзор, Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 

от ЗУТ, чийто обхват е, както следва:отговорност за законосъобразно започване на 

строежа;отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството;отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни 

проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;отговорност за спазване на изискванията за 

здравословно и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка - определяне на 

правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа 

на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от Наредба № 2.КБЗ да изпълнява лично 

всички функции предвидени в Наредба № 2отговорност за недопускане на увреждане на трети лица 

и имоти вследствие на строителството;отговорност за годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация; отговорност за оценка на енергийната ефективност;Освен това, изпълнителят е 

длъжен:Да следи за хода на изпълнение на СМР съгласно графика на строителя, да оценява забавата 

и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива изменения, 

предлагани от изпълнителя.Да контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия, 

като изисква от Изпълнителя на строежа сертификати и протоколи от контролните изпитания за 

влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на безопасност.Да 

изготви окончателен доклад придружен с „Технически паспорт" до "Дирекцията за национален 

строителен контрол" относно готовността на строежа за въвеждане в експлоатация заедно с 

технически паспорт на обекта. Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не 

водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор.Да 

контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни органи. 

При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

Дирекцията за национален строителен контрол. В рамките на дейностите по строителен надзор 

ще бъдат извършени услуги,както следва:услуги свързани с изготвяне на доклад за оценка на 

съответствието на работния проект, в съответствие с чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ;осъществяване на 

надзор върху изпълнението на строително-монтажните дейности в рамките на инвестиционния 

проект, включително: осъществяване на контрол върху законосъобразното започване на строежа; 

пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 

изпълнението на строежите в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно 

изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно 

чл. 1766 от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите 

паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., 

ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.; координация на строителния процес до въвеждането на обекта в 

експлоатация.Конкретни задачи на консултанта-В рамките на настоящата обществена поръчка 

Консултанта следва да извърши следните основни дейности:(1) да изготви Доклад за оценка на 

съответствие на работния проект. С оглед на горепосоченото оценката следва да обхваща проверка за 

съответствие на инвестиционния проект с:предвижданията на подробния устройствен 

план;правилата и нормативите за устройство на територията;енергийна ефективност - икономия на 

енергия и топлосъхранение;Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието съгласно 

изискванията на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ за обекти -Докладът от оценка на съответствието следва да 

съдържа като минимум следната информация:Оценка за съответствие за частите на проекта, 

съответно: Част „Енергийна ефективност", чийто обхват и съдържание са определени съгласно 

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради 

(ДВ, бр. 5 от 2005 г.) и т.н. Консултантът на настоящата обществена поръчка изготвя „Окончателен 

доклад на лицето, упражняващо строителен надзор" по смисъла на ЗУТ и на Наредба № 

2.Окончателният доклад трябва да бъде  съставен  на български  език,  подписан подпечатан от 

либето, упражняващо строителен надзор и подписан от технически правоспособните физически 

лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части.Упражняване на 

инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени за участие в „Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради". В изпълнение на своите 

задължения изпълнителят:Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на Възложителя;Да 
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осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е необходимо;Да поиска съставяне на 

акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния процес има това задължение, но не 

го е изпълнил в срок;Следва да съблюдава извършването на строителните работи в съответствие с 

проектите и графиците.Инвеститорски контрол се осъществява във всички фази на проекта. 

Контролира качеството на работа на изпълнителя при изпълнение на строително монтажните работи 

на всеки етап от строителството без с това да пречи на производствената работа на последния и 

т.н.Специалистът по инвеститорски контрол следва да следи за изпълнението на проектните 

решения и техническите спецификации, както и за съобразяване с изискванията за безопасност. 

Други задължения към консултанта: Да започне изпълнението по договора, след получаване на 

писменото известие от страна на Възложителя за започване на изпълнението на договора;.Да 

изготвя тримесечни доклади за отчитане на извършената работа и окончателен доклад за 

изпълнението на договора и да ги представя на Възложителя в изискуемите срокове;Да не използва 

по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица, каквато и да било 

информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по 

повод изпълнението на договора за строителство; ПЛАН ЗА РАБОТА: Основни дейности на 

Консултанта: Дейност 1. Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на работния проект в 

съответствие с чл. 142, ал. 6 и 8 от ЗУТ; Дейност 2. Упражняване на строителен надзор; Дейност 3. 

Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите 

паспорти на строежите;Дейност 4. Упражняване на инвеститорски контрол; Дейност 5. Изпълнение 

на останалите задължения на Консултанта;Специфични дейности, свързани с изпълнение на 

поръчката; Координация на строителния процес до въвеждането на строежите в експлоатация-

Изисква от Изпълнителя на СМР и одобрява, изготвените от него програми и графици за:График за 

изпълнение на СМР.Програма за Управление на качеството на СМР.Програма за Управление на 

риска.Програма за безопасни и здравословни условия на труд. Програма за опазване на околната 

среда. Съгласуване на работната програма на Изпълнителя. Комуникация между страните по 

Договора СТРАТЕГИЯ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТСКАТА УСЛУГА:Концепция за 

изпълнение на консултантската услуга - Дейности при подготовката на строителството; 2.2. 

Дейности в строителния период; 2.3. Надзор по финансовото състояние на Проекта; 2.4. Искове и 

Спорове; 2.5 Дейности по завършването и предаването на обекта; Акт № 15 по Наредба № 3 на 

МРРБ; Изготвяне на Технически паспорт. Концепция за организация на работната сила за 

качествено и в срок изпълнение на договора-Ключови експерти-Ръководител на екипа - строителен 

инженер;Специалист част „Архитекура";Специалист част „Електро";Специалист част 

„ВиК";Специалист част „ОВиК";Специалист по част „Здравословни и безопасни условия на 

труд";Специалист по качеството и съответствието на материалите;Специалист по част 

„ПАБ";Специалист по част ТК по част „Конструктивна";Специалист инвеститорски 

контрол;Краткосрочни експерти-За решаването на възникнали специфични въпроси за някои 

дейности, Консултанта е предвидил участието на специалисти по отделните видове работи. Те ще 

бъдат разположение на Ръководителя на екипа и в случай на необходимост ще го консултират. Те ще 

ограничават риска на екипа от вземане на решения, като ще отговарят пред Ръководителя на екипа за 

съответните предложения и консултации, които могат да бъдат използвани и от 

Възложителя.Разпределение на отговорностите и задълженията на ключовите експерти:Ръководител 

на екипа-Ще ръководи екипа и ще изпълнява отговорностите и задълженията, съгласно 

нормативните документи за строителство и задачите, възложени от Възложителя, като покаже, че 

екипа за Строителен надзор работи ефективно и изпълнява Услугите в съответствие с Договора. Той 

ще бъде постоянно на обекта, на пълно работно време през времетраенето на строителните работи 

през всички етапи на изпълнение на Проекта и ще е отговорен за осъществяването на пълен контрол 

при изпълнението и отчета на Работите. Ще участва при предаването на обекта според Българското 

законодателство;Ще мобилизира екипа си, като разпредели цялостната дейност между отделните 

специалисти. Ще е отговорен за законосъобразното започване на строителните работи и протичане 

на цялостния процес на изпълнение в съответствие с Договора и строителното законодателство. 

Специалист част Архитектура - Приема разпорежданията на Ръководителя на екипа по отношение 

контрола на строителството и задълженията на екипа; Контролира  работата  на  Изпълнителя по 

отношение  на  качеството  на изпълнените работи в съответствие с архитектурните проекти на 

сградата; Изисква от Строителя мостри за влаганите строителни материали и одобрява 

доставчиците; Специалист част ВиК - Запознава се с проекта; Контролиране изпълнението на 

строително монтажните работи по качество и количество на използваните материали; Провеждане 



 28 

редовни инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените строително - монтажни 

работи и използваните материали; Потвърждаване изпълнените строително-монтажни работи чрез 

измервания и тяхното съответствие с методите, описани в договора за работите.Докладва на 

Ръководителя на надзорния екип. Специалист част ОВК - Приема разпорежданията на Ръководителя 

на екипа по отношение контрола на строителството и задълженията на екипа; Контролира работата 

на Изпълнителя/ Строителя по отношение на качеството на изпълнените отоплителни инсталации и 

съоръжения; Контролира работата на Изпълнителя/ Строителя по отношение на качеството на 

изпълнените вентилационни инсталации и съоръжения; Изисква от Строителя и контролира 

лабораторните протоколи, сертификати, декларации за съответствие, актове за скрити работи и др. 

Специалист част Електро - Изпълнява дейности на строителен надзор, изпитване, пусковите 

дейности.Изисква, проверява и съгласува изготвените от Строителя Методологии и Технологии за 

изпълнение на отделните видове работи, одобрява предложените материали за съответствие с 

Техническите спецификации и стандарти, както и програмата и методите за провеждане на 

необходимите проби и изпитвания на мрежите;Изготвя доклади за напредъка на обекта;Изготвя и 

представя експертно становище/съвет за отстраняване на проблеми, свързани с част електро; 

Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - Изпълнява задълженията и 

отговорностите на Координатор по безопасност и здраве, съгласно чл. 5 (1) и (3) от Наредба №2 за 

минималните изисквания за ЗБУТ и указанията на Възложителя на строежа;Приема разпорежданията 

на Ръководителя на екипа;Контролира програмата на Изпълнителя за Безопасни и Здравословни 

условия на труд; Специалист по качеството и съответствието на материалите - Проверява и оценява 

лабораторията на Изпълнителя;Контролира работата на Изпълнителя по отношение на качеството 

на изпълнените работи - лабораторни протоколи, сертификати, декларации за съответствие и 

др;Проверка на проекта по отношение на част"Система по качеството";Контролира изпълнение на 

отделните видове СМР в съответствие със стандартите и техническите спецификации;Специалисти 

по инвеститорски контрол-Осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете 

и протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е 

необходимо;Поисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния 

процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок;Съблюдава извършването на строителните 

работи в съответствие с проектите и графиците.Установява съответствието само на действително 

извършените работи с договорените единични цени; ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ; ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

„Рафаилов Консулт" ЕООД 
Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението на 

предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с Възложителя и за 

вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни), които са необходими за 

изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но е включил дейности, 

които не се отнасят към предмета на настоящата поръчка(..»Част „Енергийна ефективност", чийто 

обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, 

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради”).Подробно и ясно са описани етапите, задачите, 

последователността за извършването на всяка една от дейностите. Участникът е предложил 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него 

експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката. 

 

4. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Стройкомерс" ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 

 

Комисията констатира, че в предложения от участника Начин на изпълнение, в т.6 

„Предлагаме екип, който включва необходимите експерти за извършване на 

дейностите,имащи изискуемата от Възложителя квалификация и т.н.”, на стр. 18, същия 

е описал че Експерт 2-Архитект е и Експерт инветирорски контрол, като са описани и 

функциите му в качеството му на експерт инвеститорски контрол.  

В документацията за участие в „Част 2.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДБОР”,”2.3. 

Техническите и професионалните способности,….т.2.Участникът следва да разполага с 
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персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката,както 

следва: ……Експерт инвеститорски контрол – 3бр.- Инженер и/или Строителен техник с 

опит на строителни обекти и/или инвеститорски контрол на строителни обекти в обхвата на 

изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради„ ясно е посочено, че 

експертите инвеститорски контрол, които участника предлага следва да са с придобита 

образователна квалификация „Инженер и/или Строителен техник”.  

В този смисъл предложения от участника „Стройкомерс" ЕООД, Експерт 2-Архитект 

и Експерт инвеститорски контрол, неможе да изпълнява функциите на инвеститорски 

контрол. Въз основа на направените констатции и на осн. Чл.107, ал.1, т.2, буква”а” от ЗОП, 

комисията предлага участника „Стройкомерс" ЕООД, за отстраняване, тъй като същия не 

отговаря на поставените от Възложителя минимални изисквания. 

 

 

Обособена позиция 4 - Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр. Кърджали, ул.”Стадионска”, №2, бл.7. 
 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
1. Подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението на предмета на поръчката 

(включително по управляване изпълнението на договора с Възложителя и за вътрешен контрол, 

комуникация с Възложителя и заинтересованите страни), които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Изпълнението на Дейност 1 включва: Оценка 

за съответствие {включително оценка за съответствието на част „Конструктивна"), съгласно чл. 

142, ал. 10 от ЗУТ като комплексен доклад за съответствие със съществените изисквания по чл. 169 

ал. 5, ал. 3 от ЗУТ се прави за всяка от конкретно посочените сгради на територията на гр. 

Кърджали, одобрени по Националната програма, за които има разработен инвестиционен проект. 

Този инвестиционен проект подлежи на съгласуване и одобряване от общината и въз основа на него 

се издава разрешение за строеж. При извършване на оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания на строежите, изпълнителят отговаря за спазване на 

изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. В тази връзка оценката за съответствие обхваща проверка за 

съответствие с:Предвижданията на подробния устройствен план;Правилата и нормативите за 

устройство на територията;Изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3; Взаимната съгласуваност между частите 

на проектите и т.н; Методологията за изпълнение на тази дейност е показана в графичен вид в 

следващата схема:Консултанта в лицето на РЪКОВОДИТЕЛЯ ЕКИП приема изготвения комплект 

работни проекти и ги разпределя между съответните квалифицирани специалисти - всички 

специалисти са от заверения списък от МРРБ към удостоверението за изпълнение на дейността на 

дружеството. Нашето предложение и методология за изпълнение на Дейност 1 от настоящата 

обществена поръчка е съобразена изцяло с разпоредбите на сега действащия ЗУТ.От практиката ни 

до момента в изготвяне на комплексни доклади и строителен надзор на обекти, финансирани по 

Националната програма, сме установили, че много важен момент при изготвяне на доклада е 

проверката върху част „Сметна документация". Основните проблеми при изпълнението на строежи 

финансирани по Националната програма са включването на дейности в проектната разработка, 

които не са предмет на финансиране и не са допустими разходи по програмата, а в същото време се 

пропускат съществени дейности, които са допустими, но не са включени в проектите и съответно в 

част „Сметна документация".Затова на този етап е много важно изготвената част „Сметна 

документация" да бъде разгледана детайлно от специалистите и в случай, че се установи пропуск 

или неточност, то същата да бъде коригирана и отстранена още на етапа на изпълнението на 

Дейност 1. Изпълнението на Дейност 2 включва:Упражняване на строителен надзор върху 

строителните и монтажни работи -Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, 

съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените 
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изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови 

и подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България. Съгласно 

чл.168 ЗУТ Изпълнителят ще носи отговорност за: законосъобразно започване на строежа; 

осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по 

време на строителството;3.спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и 

чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и т.н.; В изпълнение на 

своите задължения изпълнителят:упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от 

правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, 

необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за 

упражняване на строителен надзор.Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл.166, ал.З и ал.4 

и чл.167, ал.1,т.2 от ЗУТ;осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и 

комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежите, 

проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и 

изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ; по време на изпълнение на СМР осигурява постоянно 

присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части като представя пред възложителя 

доказателства за това на работните срещи, провеждани в присъствие на възложителя; присъства на 

всички заседания/срещи между участниците в инвестиционния процес, независимо по чие искане 

или работен план-график се провеждат, като всеки път докладва за основните дейности (видове 

работи) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ строителен надзор по 

строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и 

съответно необходимите мерки за решаването им; извършва необходимите проверки и носи 

отговорност за: спазване на изискванията за здравословният безопасни условия на труд. актуализира 

техническите паспорти на сградите преди въвеждането им в експлоатация по реда на Наредба № 5 от 

2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание. 

Актуализираният технически паспорт на всяка сграда, за която изпълнителят е упражнил строителен 

надзор, се предава на възложителя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е 

придружен с електронен носител. В съответствие с това, в качеството ни на Консултант, ние ще 

следим за обекта да бъдат съставени следните задължителни документи, както и ще изискаме и 

други допълнителни, които смятаме, че ще са необходими за правилното отчитане на изпълнените 

работи.Технологията и методологията за изпълнение са следните:Съставяне на Протокол   обр.1 за 

предаване и приемане на одобрения  проект и разрешение  за строеж за изпълнение  на конкретния 

строеж;  Подготовка и съставяне на Протокол 2 за откриване на строителна площадка на строежа. 

Изпращане на писмени уведомления в седемдневен срок от заверката на заповедната книга до 

общината, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен 

контрол, подготовка на информационна табела по ПБЗ.Контрол при изпълнението на всички видове 

строително монтажни работи, предвидени по проект, които ще се съпътстват и с подписване и/или 

отказ от подписване на всички необходими актове и протоколи съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в следната последователност. 

Съставяне съвместно със страните по Договора и подписване на Констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа (част, етап от него) - Акт № 15;Съставяне на Окончателния 

доклад, който се изготвя и се представя на Възложителя в съответствие с §3, ал.1 и 2 от 

„Допълнителните разпоредби" към Наредба №2 от 31.07.2003.Г за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България иминимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в изпълнение на чл. 4, т.2 от Наредба № 2 на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството в изпълнение на разпоредбите на 

ЗУТ; Изготвяне на актуализация на технически паспорт на строежа съгласно чл. 176а и чл.176б от 

ЗУТ и съгласно Наредба №5 / 28.12.2006г. Новите обстоятелства се отразяват в 

паспорта.Изпълнението на дейност 3 включва: Упражняване на инвеститорски контрол. 

Инвеститорският контрол по време на строителството ще се упражнява от определените лица 

посочени в нашето предложение. Методологията за изпълнение на дейността, се изразява в: 

правилното и точно замерване и отчитане на действително извършените строително ремонтни и 

монтажни работи на обекта коректно и прецизно съставяне и оформяне на отчетните документи 

свързани с отчитане на действително изпълнени СМР; Стратегията ни за изпълнение на тази дейност 

е следната:  В качеството ни на упражняващи функциите на инвеститорски контрол, специалистите 

ни ще изискват от строителите своевременно съставяне на подробни количествени сметки за всички 

видове работи, които са изпълнени на обекта, като същите ще трябва да бъдат направени в детайли с 

фиксирани размери за всеки вид работа - дължина, височина, брой подобни части и т.н. Механизми 

за управление на договора и контрол. Подробно и ясно описание на етапите, 
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задачите,последователността за извършването на всяка една от дейностите, посочени в 

списъка.Основен Етап I - Изпълнение на дейност 1 - Оценка за съответствие на инвестиционните 

проекти Съпътстващи етапи:Етап 1.1. - Получаване на изготвените работни проекти; Етап 1.2. - 

Разглеждане на работните проекти; Етап 1.3. - Подготовка и представяне на Доклада за оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти. Етап II - Изпълнение на дейност 2 - Упражняване на 

строителен надзор върху строителните и монтажни работи :Съпътстващи етапи: Етап 2.1. - 

Получаване на необходимите документи от страна на Възложителя; Етап 2.2. - Получаване на 

необходимите документи от страна на Изпълнителя-Строител;Етап 2.3. - Получаване на уведомление 

за започване на строителството и откриване на строителна площадка; Етап 2.4. -Откриване на 

строителна площадка; Етап 2.5. -Изпълнение на предвидените СМР;Етап 2.6. -Приемане и отчитане 

на изпълнените СМР; Етап 2.7. -Въвеждане в експлоатация на строежа; Етап III - Изпълнение на 

дейност 3 - Упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи 

Съпътстващи етапи:Етап 3.1. - Постоянни проверки, замерване и отчитане на действително 

извършени СМР на строежа;Етап 3.2. - Съставяне на подробни количествени сметки за действително 

извършените СМР по утвърден образец ;Етап 3.3. - Съставяне и подписване на протокола за 

отчитане на действително извършени СМР (т.н. обр. 19) Изпълнението на Дейност 2 и Дейност 3 - 

вървят паралелно и едновременно.Контрола върху количествата и качествата на изпълняваните СМР 

се отчитат едновременно и от специалистите надзорници по съответните проектни части и от 

специалистите упражняващи функции на инвеститорски контрол. Особено важно, дори 

задължително е при отчитането на строителните работи, които подлежат на закриване да присъстват 

всички специалисти, и ние в качеството ни на консултант ще прилагаме именно това. Задълженията 

на инвеститорския контрол по време на строителството:Следи за спазване на срока на изпълнение на 

предвидените строителни и монтажни работи, съобразно договора за строителство и при неговото 

забавяне или нарушаване своевременно уведомява възложителя;Контролира и следи финансовото 

изпълнение на договора за строителството и т.н Разпределение на задачите между експертите: 

Дейност №1Отговорно лице - Ръководителя на екипа- Ръководителят на екипа носи пълна 

отговорност за целия надзорен екип, който ще работи по договора. Той е отговорен за цялостната 

дейност на консултанта, както и за своевременното разпределение на задачите към съответните 

експерти. Той осигурява всеки един експерт, както и провежда комуникацията помежду и. Изисква 

от отделните експерти отчетност за напредъка на проекта по съответната част.Специалисти, които се 

включват в изпълнение на Дейност 1: Архитект; Конструктор (в нашия случай това е ръководителя 

на екипа) Конструктор с Технически контрол по част Конструктивна; о  Електроинженер; о ВиК 

инженер; Инженер ОВК - ЕЕ; Инженер Пожарна безопасност.Специалистите разглеждат проектите  

и дават  своите  становища на ръководителя на екипа;Ръководителя на екипа - обобщава крайния 

резултат и подготвя комплексния доклад.Дейност №2-Отговорно лице - Ръководителя на екипа- 

След получаване на влязлото в сила Разрешение за строеж от страна на общината, Ръководителя на 

екипа мобилизира надзорния екип и съответно разпределя задачите между експертите: Специалисти, 

които се включват в изпълнение на Дейност 2: Ръководителя на екипа - той изпълнява функциите на 

Конструктор, Инженер по материали и Координатор по безопасност и здраве: Архитект; 

Електроинженер; ВиК инженер; Инженер ОВК - ЕЕ; Инженер Пожарна безопасност. Дейност №3•   

Отговорно лице - Ръководителя на екипа-Специалисти-инвеститорски контрол. Организационната 

структура на екипа упражняващ строителен надзор Ръководител екип - Инженер-конструктор-

Ръководителят на екипа носи пълна отговорност за надзорния екип, който ще работи по договора. 

Той е отговорен за цялостната дейност на консултанта упражняващ строителен надзор, както и за 

своевременното разпределение на задачите към съответните експерти. Той:Осигурява присъствието 

на всеки един експерт на обекта; Осъществява координацията и комуникацията помежду 

им;Организира срещите с възложител, строител и проектант и т.н. По отношение на част 

„Конструктивна":Контролира изпълнението на строително монтажните работи по качество и 

количество на използваните материали, и по време на част „Конструктивна";Провежда редовни 

инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените строително - монтажни работи и 

използваните материали по част „Конструктивна" и т.н. Архитект-Контролира спазването на 

одобреният работен проект; Контролира изпълнението на строително монтажните работи по 

качество и количество на използваните материали по част „Архитектурна";Провежда редовни 

инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените строително - монтажни работи и 

използваните материали по част „Архитектурна";Контрол и участие в съставянето всички 

необходими документи (относно строително - монтажните работи на проекта), съгласно Наредба 

№3/31.07.2003 год. наМРРБ и т.н.;ЕлектроинженерКонтролиране изпълнението на строително 

монтажните работи по качество и количество на използваните материали, и по време на част 
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„Електрическа"Провеждане редовни инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените 

строително - монтажни работи и използваните материали по част „Електрическа";Контрол и участие 

в съставянето всички необходими документи (относно строително - монтажните работи на проекта), 

съгласно Наредба№3/31.07.2003 год. на МРРБ и т.н.; Инженер Ви К при необходимост Контролиране 

изпълнението на строително монтажните работи по качество и количество на използваните 

материали, и по време на част „ВиК"; Провеждане редовни инспекции на обекта, проверяване 

качеството на изпълнените строително - монтажни работи и използваните материали по част „ВиК"; 

Контрол и участие в съставянето всички необходими документи (относно строително - монтажните 

работи на проекта), съгласно Наредба №3/31.07.2003 год. на МРРБ и т.н.;Инженер ОВК- 

Контролиране изпълнението на строително монтажните работи покачество и количество на 

използваните материали, и по време на част „ЕЕ"; Експерт - Специалист по безопасност и здраве-

Координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ; 

Координира осъществяването на изискванията за Закона за здравословни и безопасни условия на 

труда и на плана за безопасност и здраве, от изпълнителя по Договора за строителство и т.нЕксперт 

по контрол на качеството на материалите-Упражнява контрол по изпълнението на строително-

монтажните работи по време и качество на вложените материали; Съблюдава напредъка на 

работите, сравнявайки ги с действителната работна програма; Докладва на ръководителя за 

действително извършените работи, които подлежат на заплащане; Експерт - пожарна безопасност--

Специалиста по пожарна безопасност ще съблюдава спазването на изискванията на нормативната 

уредба за пожарна безопасност на строежа 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Участникът предлага 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от 

него експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката.Предложена е 

адекватна организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и 

балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет 

на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и 

ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа.  

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „СД Консулт ООД” по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Оценка за съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на 

част „Конструктивна", съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ), с комплексен доклад за съответствие със 

съществените изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 

5 от ЗУТ:Предвижданията на действащия ПУП;Правилата и нормативите за устройство на 

територията;Изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;Взаимната съгласуваност между частите на 

проекта и т.н.;2. Упражняване на строителен надзор на СМР:Участва в съставяне на протокол 

Образец 1 за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение на строеж за 

изпълнение на конкретния строеж;Съставя протокол Образец 2 за откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила разрешение за 

строеж. В 3 (три) дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, 

а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни 

органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за заверената 

заповедна книга;Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят 

по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице 

извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът.Осигурява 

необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и на своя екип по 
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отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с изпълнението на 

строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ 

и т.н.; 3. Упражняване на инвеститорски контрол на СМР -Упражнява инвеститорски контрол по 

изпълнението на строително-монтажните работи на обекта, чрез специалистите по съответните 

части, включени в списъка на правоспособните физически лица;Упражнява пълен контрол по време 

на строителството, в съответствие с разпоредбите на чл. 168, ал. 1 от ЗУТ;Като представител на 

Възложителя извършва проверка на качеството на използваните строителните материали, следи и 

контролира правилността на технологичната строителна операция и на качеството на изпълнените 

СМР;Информира Възложителя за хода на строителството и изпълнението на възложените му 

дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни 

разпореждания от страна на Възложителя и т.н ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИЯ 

ПРОДУКТ Изпълнителят предоставя на Възложителя:Комплексен доклад от оценка за 

съответствието на инвестиционния проект на всяка сграда, за която Изпълнителят е извършил 

оценката;Актуализиран технически паспорт на всяка сграда, за която е упражнил строителен надзор 

по време на строителството;Окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, 

ал. б от ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи за всяка сграда, за която 

Изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на строителството;Окончателен доклад за 

инвеститорски контрол. Строителен надзор по приемане на изпълнените работи в 

инженеринга.Ръководителят на проекта проверява всички представени документи и след като се 

увери в съответствието им с действително извършеното на място, одобрява подписания констативен 

протокол. Одобреният от ръководителя на проекта Констативен протокол се счита за основание за 

искане на плащане по реда на договора между Общината и Финансиращата организация.Преди 

извършване на междинно плащане, консултантът, упражняващ строителния надзор изготвя 

междинен доклад, доказващ напредъка на проекта.След окончателното приключване на СМР 

консултантът, упражняващ строителния надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя. Други 

специфични изисквания/. Предложение относно управление на договора, включително процедури за 

контрол с цел качественото и навременно изпълнение на поръчката Надзор на качеството на 

материалите за строителния процес-1. Общи и специфични изисквания към строителните продукти. 

Като дейности за осъществяване на нашата методология ние предвиждаме следните основни стъпки 

при реализирането и:Изследване и проучване;Обмисляне;Предполагане;Проверяване;Преценка и 

реализация.Взаимодействие с участниците в строителния процес: При взаимоотношенията си с 

Консултанта и проектантите, Изпълнителят на СМР трябва точно да спазва разпоредбите на ЗУТ и 

съответните подзаконови актове относно независимия строителен надзор, разпоредбите на договора 

и да изпълнява точно и своевременно инструкциите на Консултанта в рамките на правомощията на 

последния. Взаимодействието на Изпълнителя на СМР с Възложителя и проектантите ще се 

осъществява чрез Консултанта, който ще преценява по целесъобразност и според нормативните 

изисквания кога даден проблем може да се реши от него, а кога е необходимо да се ангажира 

проектант. Мерки за превенция и управление на потенциални рискове(идентифицирани от 

възложителя с методиката за оценка на офертите) 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 1 точка по показателя ПНИП на 

„СД Консулт ООД” 

Участникът е предложил всички дейности (включително по управляване изпълнението на 

договора с Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие 

с Техническата спецификация, но е допуснал съществени непълноти/пропуски в описанието 

на етапите, задачите, последователността  на дейностите Участникът не е предложил 

разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него експерти от екипа. 

Липсва информация относно разпределението и отговорностите на отделните експерти 

 

3. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Стройкомерс" ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 

Комисията констатира, че в предложения от участника Начин на изпълнение, в т.6 

„Предлагаме екип, който включва необходимите експерти за извършване на 

дейностите,имащи изискуемата от Възложителя квалификация и т.н.”, на стр. 18, същия 
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е описал че Експерт 2-Архитект е и Експерт инветирорски контрол, като са описани и 

функциите му в качеството му на експерт инвеститорски контрол.  

В документацията за участие в „Част 2.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДБОР”,”2.3. 

Техническите и професионалните способности,….т.2.Участникът следва да разполага с 

персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката,както 

следва: ……Експерт инвеститорски контрол – 3бр.- Инженер и/или Строителен техник с 

опит на строителни обекти и/или инвеститорски контрол на строителни обекти в обхвата на 

изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради„ ясно е посочено, че 

експертите инвеститорски контрол, които участника предлага следва да са с придобита 

образователна квалификация „Инженер и/или Строителен техник”.  

В този смисъл предложения от участника „Стройкомерс" ЕООД, Експерт 2-Архитект 

и Експерт инвеститорски контрол, неможе да изпълнява функциите на инвеститорски 

контрол. Въз основа на направените констатции и на осн. Чл.107, ал.1, т.2, буква”а” от ЗОП, 

комисията предлага участника „Стройкомерс" ЕООД, за отстраняване, тъй като същия не 

отговаря на поставените от Възложителя минимални изисквания. 

 

4. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Пе енд Пе инженеринг" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Етапите и начините на изпълнение на дейността са следните: Дейност 1-Оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти -Съгласно чл. 142, ал. 5 на ЗУТ оценката обхваща проверка за 

съответствие със:предвижданията на подробния устройствен план;правилата и нормативите за 

устройство на територията и т.н.Всички становища на експертите по отделните части на оценката 

ще се оформят в един Комплексен доклад, със заключение, дали инвестиционният проект отговаря 

на съществените изисквания към строежите.Оценката за съответствие на инвестиционните проекти 

се извършва като комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от 

ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ.Оценка за съответствие (включително 

оценка за съответствието на част „Конструктивна"), съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ като комплексен 

доклад за съответствие със съществените изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ се прави за 

всяка от конкретно посочените сгради на територията на гр. Кърджали, одобрени по Националната 

програма, за които има разработен инвестиционен проект. Този инвестиционен проект подлежи на 

съгласуване и одобряване от общината и въз основа на него се издава разрешение за строеж. При 

извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания 

на строежите, изпълнителят отговаря за спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. 

Предвидени са специалисти за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти в съответствие с чл. 142. ал. 6. т.2 от ЗУТ. Всички становища на 

експертите по отделните части ще се оформят в един Комплексен доклад, в рамките на който ще се 

заключение; дали инвестиционният проект отговаря на съществените изисквания към 

строежите.Докладът от оценка на съответствието ще се изготви от следните 

специалисти:Специалист по част Конструктивна - експерта по част Конструктивна, ще направи 

оценка на съответствието на проект по част Конструктивна;Специалист по част Архитектурна - 

експерта по част Архитектурна, ще направи оценка на съответствието на проект по част 

Архитектурна;Специалист по част ОВК - експерта по част ОВК, ще направи оценка на 

съответствието на проект по част ЕЕ;Специалист по част Електро - експерта по част Електро, ще 

направи оценка на съответствието на проект по част Електро;Специалист по ВиК - експерта по част 

ВиК. ще направи оценка на съответствието на проект по част ВиК (ако има изготвен 

такъв);Специалист - Пожарна безопасност - експерта по част Пожарна безопасност, ще направи 

оценка на съответствието на проект по част ПБ.Съгласно последните изменение на ЗУТ, проектните 

разработки по част ПУСО - и част ПБЗ са с друг режим на одобрение и те не се включват в оценката 

за съответствие.Организацията на работа е следната:1.Получаване на изготвените проекти от страна 

на Възложителя.2.Подготовка на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти;3.Внасяне на проектите и изготвения доклад в общината за одобрение и издаване на 

разрешение за строеж.Дейност 2-Упражняване на строителен надзор -Дейностите, които ще 

извършим за изпълнение на поръчката са:Упражняване на строителен надзор по време на 
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строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за 

ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация), в следния задължителен обхват, 

регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ:законосъобразно започване на строежа;    пълнота  и правилно  

съставяне   на  актовете  и   протоколите  по  време  на строителството;изпълнение на строежите 

съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията за изпълнение  на строежа,  съгласно  

нормативните  актове  и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната 

среда по време на строителството; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на 

труд в строителството;Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и 

законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството.Изпълнителят извършва надзор по време на строителството 

върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие 

със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на 

строеж.Съгласно чл.168 от ЗУТ Изпълнителят ще съблюдава за:законосъобразно започване на 

строежа;осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството;спиране на строежи, които се изпълняват при условията на 

чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 и т.н.В изпълнение 

на своите задължения изпълнителят:упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от 

правоспособни физически лица, които са посочени в приложеният от нас ЕЕДОП, с доказан 

професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за 

оценяване на съответствието на проектите и за упражняване на строителен надзор. Екипът трябва да 

отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ;осигурява необходимата организация за ефективна 

надзорна дейност и комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на 

строежите, проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни 

проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ;по време на изпълнение на СМР осигурява 

постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части като представя пред 

възложителя доказателства за това на работните срещи, провеждани в присъствие на възложителя 

контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и 

количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват 

от строителя с акт (образец № 19). След извършените проверки на място и установено съответствие, 

подписва акта. За тази цел освен експертите надзорници са предвидени и лица - инвеститорски 

контрол, което е в обхвата на Дейност 3. Но дейностите които са в обхвата на Дейност 2 и Дейност 3 

вървят успоредно, тъй като удостоверяването на действително извършените количества СМР, както 

и тяхното качество се правят едновременно и от експертите надзорници и от експертите -

инвеститорски контрол и т.н. Описание на последователността на изготвяне на изискуемата по 

закон документация за обекта, като е спазено изискването за технологично обусловената 

последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни 

дейности.Конкретни задължения, отговорности и функции на експерти, ангажирани с изпълнението 

на мерките по контрол и дейности по въвеждане на обекта в експлоатация: Ръководителя на екипа, 

ще създава и поддържа връзки с всички партньори, участващи в изпълнението на проекта, както и с 

други свързани проекти. Своевременно и ефективно ще изпълнява проекта в съответствие с 

Техническото задание и графика за изпълнение.Ръководителят на екип е отговорен за качеството на 

предоставяне на възложените на екипа дейности, разпределението на задачи и отговорности на 

членовете на екипа, свързани с изпълнението на процедурите по осигуряване на качеството, както и 

за наблюдението на процесите по осигуряване на качеството и извършване на коригиращи действия, 

при необходимост. Ръководителят екип ще гарантира, че всеки разход, за който строителят по 

договора  за  строителство иска  заплащане е  действително   извършен и е необходим.Създава 

вътрешната организация между отделните специалисти. Координира действията на екипа с 

изискванията на Възложителя. Осигурява достъп до сградата със съдействието на представител на 

Възложителя. Носи отговорност за сроковете и качеството на изпълнението на дейностите по 

договора. Извършва комуникация с останалите участници в инвестиционния процес.Координира 

първоначалния етап: Съставяне на Протокола за предаване и приемане на одобрения работен проект 

влязлото в сила разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж (Приложение № 1), 

съвместно с Възложителя, Строителя и Проектанта и т.н.Архитект -Извършва строителен надзор по 

част архитектурна. Създава техническа документация по част архитектурна и участва в 

изработването на окончателен доклад и техническия паспорт на сградата. Следи за точното 

прилагане на одобрения проект по част архитектурна, цветови решения видове фасадни мазилки, 

качество и др. Контролира качеството на вложените материали по фасадното оформление.Ще 
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участва и изготвя всички документи, касаещи част Архитектура;Съставяне на акт за установяване на 

всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са 

постигнати изискванията на проекта (приложение № 12) - съставя се от строителя и технически 

правоспособните физически лица по съответните части към лицето, упражняващо строителен 

надзор с описаниточни действителни количества.Ще отговаря за всички дейности, свързани с част 

„Архитектура" и т.н. КОНСТРУКТОР- Извършва строителен надзор по част конструктивна.Създава 

техническа документация по част конструктивна. Участва в изработването на окончателния доклад. 

Участва в съставянето на техническия паспорт на сградата. Съставяне на акт за приемане на 

извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция 

(приложение № 7) - съставя се от строителя, проектанта по част "Конструктивна"и технически 

правоспособното физическо лице по част "Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен 

надзор, от Ръководителя на надзорния екип и т.н. Инженер ВиК-Ще отговаря за всички аспекти на 

организацията и ефективното упражняване на строителния надзор по ЗУТ при изпълнението на СМР 

по част В и К , както и за организацията на процеса на проверка отКонсултанта на работни чертежи 

и екзекутивна документация на Изпълнителите, издаването на технически указания при 

изпълнението на СМР по част ВиК, разглеждането и оценката на технически предложения на 

Изпълнителите и проектантите, организацията на проверката на доставките и оборудването, 

планирането и провеждането на изпитванията на готовите участъци и др. инженерни аспекти от 

изпълнението на проекта и т.н. ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР-Извършва строителен надзор по част Електро. 

Създава техническа документация по част Електро. Участва в изработването  на окончателния  

доклад.  Участва в съставянето на техническия паспорт на сградата. Ще приема извършените СМР. 

Разпореждане  на повторни  проби и изпитания,  в случай на необходимост.Ще проверява 

представените количествено стойностни сметки изготвени от строителя, количествено - спрямо 

изготвените и подписани Актове за скрити работи (Акт образец 12) и проектната документация и 

стойностно - проверка с офертното предложение на Строителя, както и съпоставка с фирмените 

показатели, по които се е извършило ценообразуването. ИНЖЕНЕР ОВК-Извършва строителен 

надзор по част ОВК и ЕЕ. Създава техническа документация по част ОВК и ЕЕ. Участва в  

изработването на окончателния доклад.Участва в съставянето  на техническия паспорт на 

сградата.Инженер по качеството на материалите- Извършва приемане на всички строителни 

материали и изделия, преди влагането им в строителството като одобрява представените декларации 

за съответствие и декларации  за експлоатационна годност на продуктите, като следи за 

съответствието им с предписаните технически характеристики в одобрения инвестиционен проект. 

Ще следи за стриктното изпълнени на СМР. Ще проверява доставените материали от строителя дали 

отговарят на предписаните по проекта и сертификатите им за съответствие преди полагането 

(монтирането) им на строежа. ИНЖЕНЕР „ПОЖАРНА ТЕХНИКА И БЕЗОПАСНОСТ- Извършва 

строителен надзор по част Пожарна безопасност. Създава техническа документация по част 

Пожарна безопасност. Участва в изработването на окончателния доклад. Участва в съставянето на 

техническия паспорт на сградата. Ще отговаря за всички аспекти на организацията и ефективното 

упражняване на строителния надзор по ЗУТ при изпълнението  на СМР по част Пожарна 

безопасност, както и за организацията на процеса на проверка от Консултанта на работни чертежи и 

екзекутивна документация на Изпълнителите, издаването на технически указания при изпълнението 

на СМР по част Пожарна безопасност, разглеждането и оценката на технически предложения на 

Изпълнителите и проектантите, организацията на проверката на доставките и 

оборудването,планирането и провеждането на изпитванията на готовите участъци и др. инженерни 

аспекти от изпълнението на проекта. Координатор по безопасност и здраве.-Ще бъде лице по ЗБУТ 

при извършване на СМР през целия период на изпълнение на поръчката. Координира 

осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:вземане 

на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на 

етапите и видовете СМР;Ще следи за изпълнението и при необходимост щеискаме актуализация 

проекта част ПБЗ. Дейност 3-Упражняване на инвеститорски контрол -Възложителят е поставил 

изискване за упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството от трима 

експерти.В тази връзка в качеството ни на участник в процедурата, ние предвиждаме добре 

подготвени и обучени специалисти в тази областСледи за спазване на срока на изпълнение на 

предвидените строителни и монтажни работи, съобразно договора и при неговото забавяне или 

нарушаване своевременно уведомява възложителя; Контролира и следи финансовото изпълнение на 

договора;Измерва, проверява и приема количеството на действително изпълнените натурални 

видове строителни и монтажни работи, подлежащи на разплащане;Извършва контрол върху 

количеството и качеството на СМР на обекта, включително на влаганите материали в 
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строителството;Извършва точно отчитане на количествата и видовете на изпълнените СМР на 

обекта;Извършва предварителен и текущ контрол върху съответствието на извършваните СМР на 

обекта и договорените  за изпълнение СМР, което включва задължително присъствие на обекта по 

време на строителството; Проверява,  коригира и подписва представените от Строителя протоколи 

за действително изпълнените натурални видове строителни и монтажни работи 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на  

„Пе енд Пе инженеринг" ЕООД 
Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Участникът предлага 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от 

него експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката.Предложена е 

адекватна организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и 

балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет 

на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и 

ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа.  

 

Обособена позиция 5- Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр. Кърджали, ул.”Стадионска” №1;  

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Евроконтрол 

Инженеринг"ООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Конкретните наши отговорности са извършване на: Оценка за съответствие (включително оценка за 

съответствието на част "Конструктивна", съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ) - като комплексен доклад 

за всяка от сградите, обект на интервенция по Програмата. Упражняване на строителен надзор: 

Изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния 

процес, регламентирани в чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ. 

Упражняване на инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и 

съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали.Оценка за 

съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на част 

„Конструктивна", съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ), с комплексен доклад за съответствие със 

съществените изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 

5 от ЗУТ: Предвижданията на действащия ПУП; Правилата и нормативите за устройство на 

територията; Изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и т.н Упражняване на строителен надзор на 

СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: Изпълнителят 

извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от 

строителя на съответния обект, е съответствие със законовите правомощия и задължения на 

Изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж. В съответствие с изискванията 

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

изпълнение на своите задължения Изпълнителят осигурява постоянно присъствие на експертите от 

своя екип по всички проектни части като представя пред Възложителя доказателства за това на 

работните заседания, провеждани в присъствие на Възложителя;Контролира чрез необходимите 

проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и количества СМР на строежа, 

които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с акт (образец № 

19). След извършените проверки на място и установено съответствие, подписва акта;Контролира 

качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по компетентност нарушаването 

на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в 
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заповедната книга на строежа и т.н. 3. Упражняване на инвеститорски контрол на СМР за 

обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: Изпълнителят извършва 

инвеститорски контрол по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват 

от строителя на съответния обект: Упражнява инвеститорски контрол по изпълнението на 

строително-монтажните работи на обекта, чрез специалистите по съответните части, включени в 

списъка на правоспособните физически лица; Упражнява пълен контрол по време на 

строителството, в съответствие с разпоредбите на чл. 168, ал. 1 от ЗУТ и т.н.ИЗИСКВАНЕ ЗА 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ Изпълнителят предоставя на Възложителя:Комплексен 

доклад от оценка за съответствието на инвестиционния проект на всяка сграда, за която 

Изпълнителят е извършил оценката;Актуализиран технически паспорт на всяка сграда, за която е 

упражнил строителен надзор по време на строителството;Окончателен доклад до Възложителя, 

съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни 

работи за всяка сграда, за която Изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на 

строителството;Окончателен доклад за инвеститорски контрол.Оценката на съответствието следва 

да бъде проведена съгласно разпоредбата на чл. 142, ал. 5 на ЗУТ. С оглед на горепосоченото 

оценката следва да обхваща проверка за съответствие на инвестиционния проект с:предвижданията 

на подробния устройствен план;правилата и нормативите за устройство на 

територията;изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2, в т. ч.:носимоспособност; безопасност при 

пожар;хигиена, опазване на здравето и живота на хората;безопасна експлоатация;защита от шум и 

опазване на околната среда;изпълнение на проектирането в съответствие с изискванията на 

нормативните актове; инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;  

физическа защита на строежите.и т.н.Оценката на отделните части на проекта се извършва 

задължително за съответствие с изискванията на Наредба № 4 към ЗУТ за обхвата и съдържанието 

на инвестиционните проекти, нормите на проектиране, други нормативни актове (наредби, 

правилници и т.н.), които имат отношение към проекта. Предложение относно управление на 

договора, включително процедури за контрол с цел качественото и навременно изпълнение на 

поръчката. Надзор на качеството на материалите за строителния процес; Специфични технически 

изисквания към топлофизичните характеристики на строителните продукти за постигане на 

енергоспестяващия ефект в сградите.Изготвяне на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 

ЗУТ за въвеждане на строежите в експлоатация. Предложение относно предвидената организация за 

изпълнение на работата, мобилизация и разпределение на предвидените ресурсик: консултанта 

определя правата и задълженията на всеки експерт от екипа за срока на изпълнение на СМР.За 

изпълнение на гореописанат поръчка, фирма „Евроконтрол Инженеринг"ООД, ще се запознае в 

детайли с одобреният проект и количествени сметки. Ще обсъди със избраният изпълните - подхода 

ни за работа и линейният график и технология за изпълнение. Предвиждаме ежедневно посещение 

на обектите от строителният надзор/ специалисти по части „Архитектурна", „ОВК", „Електро", 

„ВиК" „Конструктивна", „Енергийна ефективност. Изпълнителят действа лоялно и като 

добросъвестен съветник. Планиране на работата - планиране, планиране и пак планиране - основа за  

постигане в максимална степен целите и задачите на проекта.В Договора за СМР са предвидени 

изисквания за отчети за напредъка и други отчети, които Изпълнителят на СМР трябва периодично 

да изготвя и предава на Консултанта.При всички случаи на разногласие между Изпълнителя на СМР 

и проектантите, проблемът ще се решава от Консултанта. При всички случаи на разногласие между 

Изпълнителя на СМР и Консултанта, проблемът ще се отнася за решаване от 

Възложителя.Съвещанията ще се свикват в основната база на Изпълнителя на СМР. Мерки за 

превенция и управление на потенциални рискове (идентифицирани от възложителя с методиката за 

оценка на офертите). 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 1 точка по показателя ПНИП на 

„Евроконтрол Инженеринг"ООД 

Предложението за изпълнение е общо и не представя спецификите на обекта, като същото 

представялва описание на процеса на надзор като цяло. В техническото предложение на 

участника не е посочена последователността за извършването на всяка една от дейностите. 

Допуснати са съществени непълноти/пропуски в описанието на етапите, задачите и 

последователността  на дейностите. Участникът не е включил екип от експерти в своето 

техническо предложение и съответно не е предложил разпределение на задачите и 

отговорностите на екипа. 
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2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
1. Подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението на предмета на поръчката 

(включително по управляване изпълнението на договора с Възложителя и за вътрешен контрол, 

комуникация с Възложителя и заинтересованите страни), които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Изпълнението на Дейност 1 включва: Оценка 

за съответствие {включително оценка за съответствието на част „Конструктивна"), съгласно чл. 

142, ал. 10 от ЗУТ като комплексен доклад за съответствие със съществените изисквания по чл. 169 

ал. 5, ал. 3 от ЗУТ се прави за всяка от конкретно посочените сгради на територията на гр. 

Кърджали, одобрени по Националната програма, за които има разработен инвестиционен проект. 

Този инвестиционен проект подлежи на съгласуване и одобряване от общината и въз основа на него 

се издава разрешение за строеж. При извършване на оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания на строежите, изпълнителят отговаря за спазване на 

изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. В тази връзка оценката за съответствие обхваща проверка за 

съответствие с:Предвижданията на подробния устройствен план;Правилата и нормативите за 

устройство на територията;Изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3; Взаимната съгласуваност между частите 

на проектите и т.н; Методологията за изпълнение на тази дейност е показана в графичен вид в 

следващата схема:Консултанта в лицето на РЪКОВОДИТЕЛЯ ЕКИП приема изготвения комплект 

работни проекти и ги разпределя между съответните квалифицирани специалисти - всички 

специалисти са от заверения списък от МРРБ към удостоверението за изпълнение на дейността на 

дружеството. Нашето предложение и методология за изпълнение на Дейност 1 от настоящата 

обществена поръчка е съобразена изцяло с разпоредбите на сега действащия ЗУТ.От практиката ни 

до момента в изготвяне на комплексни доклади и строителен надзор на обекти, финансирани по 

Националната програма, сме установили, че много важен момент при изготвяне на доклада е 

проверката върху част „Сметна документация". Основните проблеми при изпълнението на строежи 

финансирани по Националната програма са включването на дейности в проектната разработка, 

които не са предмет на финансиране и не са допустими разходи по програмата, а в същото време се 

пропускат съществени дейности, които са допустими, но не са включени в проектите и съответно в 

част „Сметна документация".Затова на този етап е много важно изготвената част „Сметна 

документация" да бъде разгледана детайлно от специалистите и в случай, че се установи пропуск 

или неточност, то същата да бъде коригирана и отстранена още на етапа на изпълнението на 

Дейност 1. Изпълнението на Дейност 2 включва:Упражняване на строителен надзор върху 

строителните и монтажни работи -Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, 

съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови 

и подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България. Съгласно 

чл.168 ЗУТ Изпълнителят ще носи отговорност за: законосъобразно започване на строежа; 

осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по 

време на строителството;3.спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и 

чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и т.н.; В изпълнение на 

своите задължения изпълнителят:упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от 

правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, 

необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за 

упражняване на строителен надзор.Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл.166, ал.З и ал.4 

и чл.167, ал.1,т.2 от ЗУТ;осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и 

комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежите, 

проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и 

изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ; по време на изпълнение на СМР осигурява постоянно 

присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части като представя пред възложителя 

доказателства за това на работните срещи, провеждани в присъствие на възложителя; присъства на 

всички заседания/срещи между участниците в инвестиционния процес, независимо по чие искане 

или работен план-график се провеждат, като всеки път докладва за основните дейности (видове 

работи) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ строителен надзор по 

строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и 
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съответно необходимите мерки за решаването им; извършва необходимите проверки и носи 

отговорност за: спазване на изискванията за здравословният безопасни условия на труд. актуализира 

техническите паспорти на сградите преди въвеждането им в експлоатация по реда на Наредба № 5 от 

2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание. 

Актуализираният технически паспорт на всяка сграда, за която изпълнителят е упражнил строителен 

надзор, се предава на възложителя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е 

придружен с електронен носител. В съответствие с това, в качеството ни на Консултант, ние ще 

следим за обекта да бъдат съставени следните задължителни документи, както и ще изискаме и 

други допълнителни, които смятаме, че ще са необходими за правилното отчитане на изпълнените 

работи.Технологията и методологията за изпълнение са следните:Съставяне на Протокол   обр.1 за 

предаване и приемане на одобрения  проект и разрешение  за строеж за изпълнение  на конкретния 

строеж;  Подготовка и съставяне на Протокол 2 за откриване на строителна площадка на строежа. 

Изпращане на писмени уведомления в седемдневен срок от заверката на заповедната книга до 

общината, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен 

контрол, подготовка на информационна табела по ПБЗ.Контрол при изпълнението на всички видове 

строително монтажни работи, предвидени по проект, които ще се съпътстват и с подписване и/или 

отказ от подписване на всички необходими актове и протоколи съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в следната последователност. 

Съставяне съвместно със страните по Договора и подписване на Констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа (част, етап от него) - Акт № 15;Съставяне на Окончателния 

доклад, който се изготвя и се представя на Възложителя в съответствие с §3, ал.1 и 2 от 

„Допълнителните разпоредби" към Наредба №2 от 31.07.2003.Г за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България иминимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в изпълнение на чл. 4, т.2 от Наредба № 2 на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството в изпълнение на разпоредбите на 

ЗУТ; Изготвяне на актуализация на технически паспорт на строежа съгласно чл. 176а и чл.176б от 

ЗУТ и съгласно Наредба №5/28.12.2006г. Новите обстоятелства се отразяват в 

паспорта.Изпълнението на дейност 3 включва: Упражняване на инвеститорски контрол. 

Инвеститорският контрол по време на строителството ще се упражнява от определените лица 

посочени в нашето предложение. Методологията за изпълнение на дейността, се изразява в: 

правилното и точно замерване и отчитане на действително извършените строително ремонтни и 

монтажни работи на обекта коректно и прецизно съставяне и оформяне на отчетните документи 

свързани с отчитане на действително изпълнени СМР; Стратегията ни за изпълнение на тази дейност 

е следната:  В качеството ни на упражняващи функциите на инвеститорски контрол, специалистите 

ни ще изискват от строителите своевременно съставяне на подробни количествени сметки за всички 

видове работи, които са изпълнени на обекта, като същите ще трябва да бъдат направени в детайли с 

фиксирани размери за всеки вид работа - дължина, височина, брой подобни части и т.н. Механизми 

за управление на договора и контрол. Подробно и ясно описание на етапите, 

задачите,последователността за извършването на всяка една от дейностите, посочени в 

списъка.Основен Етап I - Изпълнение на дейност 1 - Оценка за съответствие на инвестиционните 

проекти Съпътстващи етапи:Етап 1.1. - Получаване на изготвените работни проекти; Етап 1.2. - 

Разглеждане на работните проекти; Етап 1.3. - Подготовка и представяне на Доклада за оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти. Етап II - Изпълнение на дейност 2 - Упражняване на 

строителен надзор върху строителните и монтажни работи :Съпътстващи етапи: Етап 2.1. - 

Получаване на необходимите документи от страна на Възложителя; Етап 2.2. - Получаване на 

необходимите документи от страна на Изпълнителя-Строител;Етап 2.3. - Получаване на уведомление 

за започване на строителството и откриване на строителна площадка; Етап 2.4. -Откриване на 

строителна площадка; Етап 2.5. -Изпълнение на предвидените СМР;Етап 2.6. -Приемане и отчитане 

на изпълнените СМР; Етап 2.7. -Въвеждане в експлоатация на строежа; Етап III - Изпълнение на 

дейност 3 - Упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи 

Съпътстващи етапи:Етап 3.1. - Постоянни проверки, замерване и отчитане на действително 

извършени СМР на строежа;Етап 3.2. - Съставяне на подробни количествени сметки за действително 

извършените СМР по утвърден образец ;Етап 3.3. - Съставяне и подписване на протокола за 

отчитане на действително извършени СМР (т.н. обр. 19) Изпълнението на Дейност 2 и Дейност 3 - 

вървят паралелно и едновременно.Контрола върху количествата и качествата на изпълняваните СМР 

се отчитат едновременно и от специалистите надзорници по съответните проектни части и от 

специалистите упражняващи функции на инвеститорски контрол. Особено важно, дори 

задължително е при отчитането на строителните работи, които подлежат на закриване да присъстват 
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всички специалисти, и ние в качеството ни на консултант ще прилагаме именно това. Задълженията 

на инвеститорския контрол по време на строителството:Следи за спазване на срока на изпълнение на 

предвидените строителни и монтажни работи, съобразно договора за строителство и при неговото 

забавяне или нарушаване своевременно уведомява възложителя;Контролира и следи финансовото 

изпълнение на договора за строителството и т.н Разпределение на задачите между експертите: 

Дейност №1Отговорно лице - Ръководителя на екипа- Ръководителят на екипа носи пълна 

отговорност за целия надзорен екип, който ще работи по договора. Той е отговорен за цялостната 

дейност на консултанта, както и за своевременното разпределение на задачите към съответните 

експерти. Той осигурява всеки един експерт, както и провежда комуникацията помежду и. Изисква 

от отделните експерти отчетност за напредъка на проекта по съответната част.Специалисти, които се 

включват в изпълнение на Дейност 1: Архитект; Конструктор (в нашия случай това е ръководителя 

на екипа) Конструктор с Технически контрол по част Конструктивна; о  Електроинженер; о ВиК 

инженер; Инженер ОВК - ЕЕ; Инженер Пожарна безопасност.Специалистите разглеждат проектите  

и дават  своите  становища на ръководителя на екипа;Ръководителя на екипа - обобщава крайния 

резултат и подготвя комплексния доклад.Дейност №2-Отговорно лице - Ръководителя на екипа- 

След получаване на влязлото в сила Разрешение за строеж от страна на общината, Ръководителя на 

екипа мобилизира надзорния екип и съответно разпределя задачите между експертите: Специалисти, 

които се включват в изпълнение на Дейност 2: Ръководителя на екипа - той изпълнява функциите на 

Конструктор, Инженер по материали и Координатор по безопасност и здраве: Архитект; 

Електроинженер; ВиК инженер; Инженер ОВК - ЕЕ; Инженер Пожарна безопасност. Дейност №3•   

Отговорно лице - Ръководителя на екипа-Специалисти-инвеститорски контрол. Организационната 

структура на екипа упражняващ строителен надзор Ръководител екип - Инженер-конструктор-

Ръководителят на екипа носи пълна отговорност за надзорния екип, който ще работи по договора. 

Той е отговорен за цялостната дейност на консултанта упражняващ строителен надзор, както и за 

своевременното разпределение на задачите към съответните експерти. Той:Осигурява присъствието 

на всеки един експерт на обекта; Осъществява координацията и комуникацията помежду 

им;Организира срещите с възложител, строител и проектант и т.н. По отношение на част 

„Конструктивна":Контролира изпълнението на строително монтажните работи по качество и 

количество на използваните материали, и по време на част „Конструктивна";Провежда редовни 

инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените строително - монтажни работи и 

използваните материали по част „Конструктивна" и т.н. Архитект-Контролира спазването на 

одобреният работен проект; Контролира изпълнението на строително монтажните работи по 

качество и количество на използваните материали по част „Архитектурна";Провежда редовни 

инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените строително - монтажни работи и 

използваните материали по част „Архитектурна";Контрол и участие в съставянето всички 

необходими документи (относно строително - монтажните работи на проекта), съгласно Наредба 

№3/31.07.2003 год. наМРРБ и т.н.;ЕлектроинженерКонтролиране изпълнението на строително 

монтажните работи по качество и количество на използваните материали, и по време на част 

„Електрическа"Провеждане редовни инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените 

строително - монтажни работи и използваните материали по част „Електрическа";Контрол и участие 

в съставянето всички необходими документи (относно строително - монтажните работи на проекта), 

съгласно Наредба№3/31.07.2003 год. на МРРБ и т.н.; Инженер Ви К при необходимост Контролиране 

изпълнението на строително монтажните работи по качество и количество на използваните 

материали, и по време на част „ВиК"; Провеждане редовни инспекции на обекта, проверяване 

качеството на изпълнените строително - монтажни работи и използваните материали по част „ВиК"; 

Контрол и участие в съставянето всички необходими документи (относно строително - монтажните 

работи на проекта), съгласно Наредба №3/31.07.2003 год. на МРРБ и т.н.;Инженер ОВК- 

Контролиране изпълнението на строително монтажните работи покачество и количество на 

използваните материали, и по време на част „ЕЕ"; Експерт - Специалист по безопасност и здраве-

Координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ; 

Координира осъществяването на изискванията за Закона за здравословни и безопасни условия на 

труда и на плана за безопасност и здраве, от изпълнителя по Договора за строителство и т.нЕксперт 

по контрол на качеството на материалите-Упражнява контрол по изпълнението на строително-

монтажните работи по време и качество на вложените материали; Съблюдава напредъка на 

работите, сравнявайки ги с действителната работна програма; Докладва на ръководителя за 

действително извършените работи, които подлежат на заплащане; Експерт - пожарна безопасност--

Специалиста по пожарна безопасност ще съблюдава спазването на изискванията на нормативната 

уредба за пожарна безопасност на строежа 
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С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Участникът предлага 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от 

него експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката.Предложена е 

адекватна организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и 

балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет 

на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и 

ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа.  

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Стройкомерс" ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 

 

Комисията констатира, че в предложения от участника Начин на изпълнение, в т.6 

„Предлагаме екип, който включва необходимите експерти за извършване на 

дейностите,имащи изискуемата от Възложителя квалификация и т.н.”, на стр. 18, същия 

е описал че Експерт 2-Архитект е и Експерт инветирорски контрол, като са описани и 

функциите му в качеството му на експерт инвеститорски контрол.  

В документацията за участие в „Част 2.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДБОР”,”2.3. 

Техническите и професионалните способности,….т.2.Участникът следва да разполага с 

персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката,както 

следва: ……Експерт инвеститорски контрол – 3бр.- Инженер и/или Строителен техник с 

опит на строителни обекти и/или инвеститорски контрол на строителни обекти в обхвата на 

изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради„ ясно е посочено, че 

експертите инвеститорски контрол, които участника предлага следва да са с придобита 

образователна квалификация „Инженер и/или Строителен техник”.  

В този смисъл предложения от участника „Стройкомерс" ЕООД, Експерт 2-Архитект 

и Експерт инвеститорски контрол, неможе да изпълнява функциите на инвеститорски 

контрол. Въз основа на направените констатции и на осн. Чл.107, ал.1, т.2, буква”а” от ЗОП, 

комисията предлага участника „Стройкомерс" ЕООД, за отстраняване, тъй като същия не 

отговаря на поставените от Възложителя минимални изисквания. 

 

3. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Пе енд Пе инженеринг" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Етапите и начините на изпълнение на дейността са следните: Дейност 1-Оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти -Съгласно чл. 142, ал. 5 на ЗУТ оценката обхваща проверка за 

съответствие със:предвижданията на подробния устройствен план;правилата и нормативите за 

устройство на територията и т.н.Всички становища на експертите по отделните части на оценката 

ще се оформят в един Комплексен доклад, със заключение, дали инвестиционният проект отговаря 

на съществените изисквания към строежите.Оценката за съответствие на инвестиционните проекти 

се извършва като комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от 

ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ.Оценка за съответствие (включително 

оценка за съответствието на част „Конструктивна"), съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ като комплексен 
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доклад за съответствие със съществените изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ се прави за 

всяка от конкретно посочените сгради на територията на гр. Кърджали, одобрени по Националната 

програма, за които има разработен инвестиционен проект. Този инвестиционен проект подлежи на 

съгласуване и одобряване от общината и въз основа на него се издава разрешение за строеж. При 

извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания 

на строежите, изпълнителят отговаря за спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. 

Предвидени са специалисти за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти в съответствие с чл. 142. ал. 6. т.2 от ЗУТ. Всички становища на 

експертите по отделните части ще се оформят в един Комплексен доклад, в рамките на който ще се 

заключение; дали инвестиционният проект отговаря на съществените изисквания към 

строежите.Докладът от оценка на съответствието ще се изготви от следните 

специалисти:Специалист по част Конструктивна - експерта по част Конструктивна, ще направи 

оценка на съответствието на проект по част Конструктивна;Специалист по част Архитектурна - 

експерта по част Архитектурна, ще направи оценка на съответствието на проект по част 

Архитектурна;Специалист по част ОВК - експерта по част ОВК, ще направи оценка на 

съответствието на проект по част ЕЕ;Специалист по част Електро - експерта по част Електро, ще 

направи оценка на съответствието на проект по част Електро;Специалист по ВиК - експерта по част 

ВиК. ще направи оценка на съответствието на проект по част ВиК (ако има изготвен 

такъв);Специалист - Пожарна безопасност - експерта по част Пожарна безопасност, ще направи 

оценка на съответствието на проект по част ПБ.Съгласно последните изменение на ЗУТ, проектните 

разработки по част ПУСО - и част ПБЗ са с друг режим на одобрение и те не се включват в оценката 

за съответствие.Организацията на работа е следната:1.Получаване на изготвените проекти от страна 

на Възложителя.2.Подготовка на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти;3.Внасяне на проектите и изготвения доклад в общината за одобрение и издаване на 

разрешение за строеж.Дейност 2-Упражняване на строителен надзор -Дейностите, които ще 

извършим за изпълнение на поръчката са:Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за 

ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация), в следния задължителен обхват, 

регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ:законосъобразно започване на строежа;    пълнота  и правилно  

съставяне   на  актовете  и   протоколите  по  време  на строителството;изпълнение на строежите 

съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията за изпълнение  на строежа,  съгласно  

нормативните  актове  и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната 

среда по време на строителството; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на 

труд в строителството;Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и 

законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството.Изпълнителят извършва надзор по време на строителството 

върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие 

със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на 

строеж.Съгласно чл.168 от ЗУТ Изпълнителят ще съблюдава за:законосъобразно започване на 

строежа;осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството;спиране на строежи, които се изпълняват при условията на 

чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 и т.н.В изпълнение 

на своите задължения изпълнителят:упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от 

правоспособни физически лица, които са посочени в приложеният от нас ЕЕДОП, с доказан 

професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за 

оценяване на съответствието на проектите и за упражняване на строителен надзор. Екипът трябва да 

отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ;осигурява необходимата организация за ефективна 

надзорна дейност и комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на 

строежите, проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни 

проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ;по време на изпълнение на СМР осигурява 

постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части като представя пред 

възложителя доказателства за това на работните срещи, провеждани в присъствие на възложителя 

контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и 

количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват 

от строителя с акт (образец № 19). След извършените проверки на място и установено съответствие, 

подписва акта. За тази цел освен експертите надзорници са предвидени и лица - инвеститорски 

контрол, което е в обхвата на Дейност 3. Но дейностите които са в обхвата на Дейност 2 и Дейност 3 
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вървят успоредно, тъй като удостоверяването на действително извършените количества СМР, както 

и тяхното качество се правят едновременно и от експертите надзорници и от експертите -

инвеститорски контрол и т.н. Описание на последователността на изготвяне на изискуемата по 

закон документация за обекта, като е спазено изискването за технологично обусловената 

последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни 

дейности.Конкретни задължения, отговорности и функции на експерти, ангажирани с изпълнението 

на мерките по контрол и дейности по въвеждане на обекта в експлоатация: Ръководителя на екипа, 

ще създава и поддържа връзки с всички партньори, участващи в изпълнението на проекта, както и с 

други свързани проекти. Своевременно и ефективно ще изпълнява проекта в съответствие с 

Техническото задание и графика за изпълнение.Ръководителят на екип е отговорен за качеството на 

предоставяне на възложените на екипа дейности, разпределението на задачи и отговорности на 

членовете на екипа, свързани с изпълнението на процедурите по осигуряване на качеството, както и 

за наблюдението на процесите по осигуряване на качеството и извършване на коригиращи действия, 

при необходимост. Ръководителят екип ще гарантира, че всеки разход, за който строителят по 

договора  за  строителство иска  заплащане е  действително   извършен и е необходим.Създава 

вътрешната организация между отделните специалисти. Координира действията на екипа с 

изискванията на Възложителя. Осигурява достъп до сградата със съдействието на представител на 

Възложителя. Носи отговорност за сроковете и качеството на изпълнението на дейностите по 

договора. Извършва комуникация с останалите участници в инвестиционния процес.Координира 

първоначалния етап: Съставяне на Протокола за предаване и приемане на одобрения работен проект 

влязлото в сила разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж (Приложение № 1), 

съвместно с Възложителя, Строителя и Проектанта и т.н.Архитект -Извършва строителен надзор по 

част архитектурна. Създава техническа документация по част архитектурна и участва в 

изработването на окончателен доклад и техническия паспорт на сградата. Следи за точното 

прилагане на одобрения проект по част архитектурна, цветови решения видове фасадни мазилки, 

качество и др. Контролира качеството на вложените материали по фасадното оформление.Ще 

участва и изготвя всички документи, касаещи част Архитектура;Съставяне на акт за установяване на 

всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са 

постигнати изискванията на проекта (приложение № 12) - съставя се от строителя и технически 

правоспособните физически лица по съответните части към лицето, упражняващо строителен 

надзор с описаниточни действителни количества.Ще отговаря за всички дейности, свързани с част 

„Архитектура" и т.н. КОНСТРУКТОР- Извършва строителен надзор по част конструктивна.Създава 

техническа документация по част конструктивна. Участва в изработването на окончателния доклад. 

Участва в съставянето на техническия паспорт на сградата. Съставяне на акт за приемане на 

извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция 

(приложение № 7) - съставя се от строителя, проектанта по част "Конструктивна"и технически 

правоспособното физическо лице по част "Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен 

надзор, от Ръководителя на надзорния екип и т.н. Инженер ВиК-Ще отговаря за всички аспекти на 

организацията и ефективното упражняване на строителния надзор по ЗУТ при изпълнението на СМР 

по част В и К , както и за организацията на процеса на проверка отКонсултанта на работни чертежи 

и екзекутивна документация на Изпълнителите, издаването на технически указания при 

изпълнението на СМР по част ВиК, разглеждането и оценката на технически предложения на 

Изпълнителите и проектантите, организацията на проверката на доставките и оборудването, 

планирането и провеждането на изпитванията на готовите участъци и др. инженерни аспекти от 

изпълнението на проекта и т.н. ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР-Извършва строителен надзор по част Електро. 

Създава техническа документация по част Електро. Участва в изработването  на окончателния  

доклад.  Участва в съставянето на техническия паспорт на сградата. Ще приема извършените СМР. 

Разпореждане  на повторни  проби и изпитания,  в случай на необходимост.Ще проверява 

представените количествено стойностни сметки изготвени от строителя, количествено - спрямо 

изготвените и подписани Актове за скрити работи (Акт образец 12) и проектната документация и 

стойностно - проверка с офертното предложение на Строителя, както и съпоставка с фирмените 

показатели, по които се е извършило ценообразуването. ИНЖЕНЕР ОВК-Извършва строителен 

надзор по част ОВК и ЕЕ. Създава техническа документация по част ОВК и ЕЕ. Участва в  

изработването на окончателния доклад.Участва в съставянето  на техническия паспорт на 

сградата.Инженер по качеството на материалите- Извършва приемане на всички строителни 

материали и изделия, преди влагането им в строителството като одобрява представените декларации 

за съответствие и декларации  за експлоатационна годност на продуктите, като следи за 

съответствието им с предписаните технически характеристики в одобрения инвестиционен проект. 
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Ще следи за стриктното изпълнени на СМР. Ще проверява доставените материали от строителя дали 

отговарят на предписаните по проекта и сертификатите им за съответствие преди полагането 

(монтирането) им на строежа. ИНЖЕНЕР „ПОЖАРНА ТЕХНИКА И БЕЗОПАСНОСТ- Извършва 

строителен надзор по част Пожарна безопасност. Създава техническа документация по част 

Пожарна безопасност. Участва в изработването на окончателния доклад. Участва в съставянето на 

техническия паспорт на сградата. Ще отговаря за всички аспекти на организацията и ефективното 

упражняване на строителния надзор по ЗУТ при изпълнението  на СМР по част Пожарна 

безопасност, както и за организацията на процеса на проверка от Консултанта на работни чертежи и 

екзекутивна документация на Изпълнителите, издаването на технически указания при изпълнението 

на СМР по част Пожарна безопасност, разглеждането и оценката на технически предложения на 

Изпълнителите и проектантите, организацията на проверката на доставките и 

оборудването,планирането и провеждането на изпитванията на готовите участъци и др. инженерни 

аспекти от изпълнението на проекта. Координатор по безопасност и здраве.-Ще бъде лице по ЗБУТ 

при извършване на СМР през целия период на изпълнение на поръчката. Координира 

осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:вземане 

на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на 

етапите и видовете СМР;Ще следи за изпълнението и при необходимост щеискаме актуализация 

проекта част ПБЗ. Дейност 3-Упражняване на инвеститорски контрол -Възложителят е поставил 

изискване за упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството от трима 

експерти.В тази връзка в качеството ни на участник в процедурата, ние предвиждаме добре 

подготвени и обучени специалисти в тази областСледи за спазване на срока на изпълнение на 

предвидените строителни и монтажни работи, съобразно договора и при неговото забавяне или 

нарушаване своевременно уведомява възложителя; Контролира и следи финансовото изпълнение на 

договора;Измерва, проверява и приема количеството на действително изпълнените натурални 

видове строителни и монтажни работи, подлежащи на разплащане;Извършва контрол върху 

количеството и качеството на СМР на обекта, включително на влаганите материали в 

строителството;Извършва точно отчитане на количествата и видовете на изпълнените СМР на 

обекта;Извършва предварителен и текущ контрол върху съответствието на извършваните СМР на 

обекта и договорените  за изпълнение СМР, което включва задължително присъствие на обекта по 

време на строителството; Проверява,  коригира и подписва представените от Строителя протоколи 

за действително изпълнените натурални видове строителни и монтажни работи 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на  

„Пе енд Пе инженеринг" ЕООД 
Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Участникът предлага 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от 

него експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката.Предложена е 

адекватна организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и 

балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет 

на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и 

ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа.  

 

 
 

Обособена позиция 6 – Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.5; 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ГАРАНТ-ИНВЕСТ" АД 

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Ще извършим всички действия по преглед, проверка, оценка и изготвяне доклад за оценка на 

инвестиционния проект съгласно изискванията на чл. 142, ал. 5, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ, а имено 

проверка и заключение за съответствие с:Предвижланията на подробния устройствен план; 

Правилата и нормативите за устройство на територията;Изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 3 от 

ЗУТ; Оценка за съответствие на заложените в част „Конструктивна" решения за укрепване на 

конструкцията с констатациите и заключенията от извършеното обследване; Оценка за съответствие 

на проекта с екологичните, хигиенните, противопожарните и специфичните изисквания към 

проектите и т.н В резултат на извършените дейности ще бъде изработен пълен и точен 

инвестиционен проект, отговарящ на всички изисквания на Възложителя, на действащите 

приложими нормативни документи, със точна техническа спецификация както на необходимите 

продукти и материали, така и на технологията за изпълнение на строителството. ДЕЙНОСТ 2: Ще 

извършим строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от 

ЗУТ,изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

настроителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания 

къмстроежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови 

иподзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България, катоизвършим 

необходимидте дейности в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168.ал. 1 от ЗУТ, а 

именно:2.1.    Гарантиране законосъобразното започване на строежа чрез:участие в съставяне на 

протокол Образец 1 за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение на 

строеж за изпълнение на конкретния строеж;съставяне на протокол Образец 2 за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила 

разрешение за строеж в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ и т.н.;Ще следим хода на 

изпълнение на СМР и съответствието му с линейния календарен график за изпълнение на СМР, 

представен от Строителя и приет от Възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на 

СМР, при констатиране на изоставане от графика, ще предложим мерки за преодоляване на 

забавата. След съгласуване с Възложителя ще наредим извършването на изменения в графика или 

ще вземаме решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя.;Ще упражняваме на контрол 

върху всички видове СМР на строежа, за да се изпълнят съобразно одобрените инвестиционни 

проекти и технологочни изисквания, съгласно нормативните актове и техническите спецификации 

за пожарна безопасност и опазване на околната среда по време на строителството и т.н.; Съгласно 

изискванията на Възложителя, в екипа за изпълнение на поръчката предвиждаме за ДЕЙНОСТ 3: за 

инвеститорски контрол на строежа, съвместно с екипа надзорници да участват в съставянето на 

актовете и протоколите по време на строителството и ла контролират тяхното пълно, точно и 

правилно попълване;Съвместно с Инженера по качеството на материалите ла извършват контролни 

проверки по чл. 1696, ал. 1 от ЗУТ на доставените на строежа строителни материали и продукти, 

които ще се влагат в сградите при тяхното обновяване, за да се осигури спазването на изискването 

на чл. 169а, ал. 1, вкл.;Съвместно с Инженера по качеството на материалите да извършват проверки 

за съответствие на техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в 

представените от строителя сертификати и протоколи от изпитвания, със заложените в 

инвестиционния проект технически показатели и енергийни характеристики, както и с техническата 

документация за продуктите от офертата на строителя и от одобрената подробна количествено- 

стойностна сметка за съответната сграда.Съвмесно с Ръководителя на екипа да следят извършването 

на строителните работи в съответствие с проектните решения и техническите спецификации, с 

одобрените графици и изискванията за здравословен и безопасен труд и т.н.;ПОДХОД И 

ПРИНЦИПИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и КОМУНИКАЦИИ С ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В 

СТРОИТЕЛСТВОТО - СХЕМА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ВРЪЗКИ- 

Надзорния екип ще уведомява другите участници в строителния процес за взети решения писмено - 

лично, срещу подпис; с препоръчано писмо с обратна разписка; по факс или по електронен път при 

условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис като прилага към тях 

съответните приложения.С цел недопускане на промени, нарушения и проява на рискови фактори, 

за постигане на 100% резултат, специалистите по съответните части от Екипа ще са в постоянна 

връзка със Строителя, Проектанта и Възложителя (респективно, с техните представители) и ще 

контролират напълно изпълняваните СМР на строителната площадка и т.н.ЕТАПИ НА РАБОТА, 

КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ-Етап проектиране: Издаване 

заповед за сформирания екип със задължения и отговорности за изпълнение на задълженията по 
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договора, подписване на възлагателни протоколи с всеки член на екипа;Получаване на приети от 

Възложителя инвестиционни проекти, запознаване на всеки от екипа определен за оценка на 

съответствието на проектите и надзор при изпълнение на строителството, с представените 

инвестиционни проекти и т.н.; Етап подготовка на строителството- След получаване на РС и комплект 

от одобрените ИП, Ръководителят на екипа, подпомаган от експерти инвеститорски контрол, след 

снабдяване на всички необходими документи, подготвят законосъобразното започване на строежа, 

чрез изготвяне на; протокол за откриване на строителна площадка и т.н. Етап изпълнение на 

строителството- Екипът експерти по частите на инвестиционния проект упражнява контрол по време 

на извършване на всички демонтажни работи и строително-монтажни за влагане на предписаните 

продукти, спазване на одобрените технологии и опазване на околното пространство от замърсяване, 

спазване графиците за изпълнение на СМР на Строителя и изискванията на Възложителя; 

Специалистите в екипа извършват постоянен строителен надзор по всички части на 

инвестиционните проекти, както и контрол за недопускане на увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на изпълнение на строителството; Всеки експерт извършва контрол за спазването на 

одобрените проекти и заложените в тях спецификации на материалите, оборудването и 

съоръженията - недопускане изменение на проекта по време на строителството, ако промяната не е 

съгласувана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Проектанта и одобрена по законовия ред; Специалистът по 

качеството на материалите извършва контрол за съответствието на доставените на строежа продукти и 

материали, предназначени за влагане в строителството, с предписаните в инвестиционните проекти и 

действащите нормативи и т.н.; Етап завършване на строителството- Съответния експерт от екипа за 

надзор и експерт инвеститорски контрол вземат участие в комисии за провеждане на единични, 72-

часови проби и комплексни изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството и други нормативни документи;При 

допуснати несъществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти, експертите извършват 

контрол за изработване, заверка и предаване на екзекутивната документация на общинската 

администрация и Възложителя; Етап приключване на проекта-Целият екип изготвя окончателен 

доклад за оценка на годността на строежа за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 168, ал. 6 и 

допълване и/или изменение на Техническия паспорт на строежа, в изпълнение на чл. 1766 от ЗУТ и 

съгласно Наредба №5, регистриран от органа издал Разрешението за строеж и ги предава на 

Възложителя; Ръководителят на екипа и експерт инвеститорски контрол окомплектоват 

необходимите Документи и подготвят издаването на заповед за назначаване на Приемателна 

комисия /ПК/, придружена от необходимите документи, съгласно Наредба №2 от 31 юли 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;Ръководителят на 

екипа и експерт инвеститорски контрол вземат участие в ПК и запознават комисията с изпълнения 

строеж, с изготвената строителна документация, подписват и протоколите от заседанията на 

приемателната комисия, като строежът се приема при спазване на изискванията на нормативните 

актове и т.н.; Възможни рискове при реализацията на проекта. Проверки и контрол. Мониторинг на 

методите на изпълнение на главните видове СМР. Отчитане изпълнението на услугата- Процесът на 

отчитане изпълнението на договора ще включва поетапни доклади от ръководителя на екипа, за 

изпълнение на задълженията по настоящата обществена поръчка, предвидени в договора и 

техническата спецификация. На Възложителя, ще бъдат представени:Комплексен доклад за оценка 

на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите; 

Периодични доклади за прогреса на работите и т.н.; Окончателния доклад: законосъобразно 

започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото 

разрешение за строеж, подробно описание на предвиденото с подробния устройствен план 

застрояване; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и 

т.н. Заключителния доклад за изпълнението на договора ще включва обобщена информация относно 

изпълнението на договора за услуга и на договора за строителство съответстваща на изискванията 

на Възложителя. Всички доклали ще бъдат подготвени и съставени съгласно предоставен или 

съгласуван от Възложителя образец и ще бъдат представени в изискуемия брой хартиени 

екземпляра и на електронен носител. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА Задачи и отговорности на 

експертите, включени в екипа:Ръководителят на екипа поема отговорност и ще изпълняват следните 

задачи:осъществяване комуникацията между екипа за изпълнение на настоящата обществена 

поръчка с Възложителя и определения от него екип и с изпълнителя на инженеринга;координиране 

и контрол на процеса на проектиране; Задълбочено и подробно запознаване със съответната част на 

инвестиционния проект и извършване оценка за съответствие; участие в заверката на 

инвестиционния проект и изготвяне и съгласуване на Комплексния доклал за съответствие на 
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инвестиционния проект; подготовка и присъствие при откриване на строителната площадка и 

т.н.;Като Специалистът по безопасност и здраве ще отговаря и за:Задълбочено и подробно 

запознаване със част ПБЗ на инвестиционния проект и извършване оценка за съответствие; участие 

в заверката на инвестиционния проект и изготвяне на съответната част;контрол на организацията и 

изпълнението на мерките и дейностите предвидени в Плана за безопасност и здраве - наличието, 

познаването и изпълнението на инструкциите за безопасна и здравословна работа, осигуряване на 

необходимата почивка при подходящи битови условия и т.н. Инженерът по качеството на 

материалите ще има и следните задачи:доставка на основните материали от определените 

доставчици;входящ контрол на съответствието на доставените на строежа материали за влагане в 

строителството с техническите спецификации;Експертът Технически контрол по част Конструктивна 

ще извършва:задълбочено и подробно запознаване със част Конструктивна на инвестиционния 

проект и извършване оценка за съответствие;механично съпротивление и устойчивост;безопасност в 

случай на пожар; и т.н. Експертите Инвеститорски контрол ще извършват: Преглед и окомплектоване 

на документи за законосъобразното започване на строежите; Подпомагане при съставяне на актовете 

и протоколите по време на строителството; Проверка и систематизиране на съпровождащите 

документи за съответствие с изискванията на проектите, нормативните разпоредби и Възложителя 

на материали и продукти предназначени за влагане в строителството и т.н.;Техническите 

сътрудници. Схема на заетост на инженерно техническия екип. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 

„ГАРАНТ-ИНВЕСТ" АД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Участникът предлага 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от 

него експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката.Предложена е 

адекватна организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и 

балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет 

на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и 

ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа. 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на ДЗЗД „ГИ 

КОНСОРЦИУМ"  по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект:Оценката обхваща проверка за 

съответствие със:предвижданията на подробния устройствен план;правилата и нормативите за 

устройство на територията;изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2;взаимната съгласуваност между 

частите на проекта;пълнотата и структурното съответствие на инженерните 

изчисления;изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива.I. Етап на изпълнение на строежа - 

строителен надзор и авторски надзор по време на строителството:1 Предметът на настоящата 

обществена поръчка включва изпълнение на следните дейности: Упражняване на авторски надзор и 

строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на 

Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ. 2. Цели на 

Строителния надзор-Законосъобразното започване на строежа, в т.ч. отлагането координатно и по 

ниво на всички обекти на терена в съответствие с генералния план за строителство.Пълнота и 

правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба №3 от 

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

съобразно одобрения работен/технически проект и т.н.Контрол на количествата на изпълняваните 

СМР. Оценка на енергийна ефективност.Контрол по спазване на ПБЗ (план за безопасност и здраве) и 

календарните графици за изпълнение на обектите утвърдени от Възложителя..3. Дейности на 
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строителния надзор отнасящи се до постигането на Договорните цели и очакваните резултати-

Мобилизация и започване на работите. Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол 

по време на строителните дейности-Законосъобразното започване на строежа. Контрол по спазване 

на План за безопасност и здраве (ПБЗ) и календарните графици за изпълнение на обектите, 

утвърдени от Възложителя. Качество на влаганите строителни материали и изделия и 

съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови нормали и качествено 

изпълнение на строежа, съгласно одобрените от Възложителя работни проекти; Контрол на 

количествата на изпълняваните СМР; Контрол по спазването изискванията на ЗБУТ (безопасни 

условия на труд и пожаробезопасност);Пълно и правилно съставяне на актовете и протоколите по 

време на строителството, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството.По време на строителство Строителният надзор съставя й подписва 

актове и протоколи съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи. С 

актовете и протоколите се удостоверява спазването на изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 

2 от ЗУТ. Заверка на екзекутивната документация. Контрол по правилно водене на строителния 

дневник на изпълняваните строителни работи.Ежедневен контрол на строителния процес за 

съответствието на Строежа с действащите норми и правила за изпълнение на строително — 

монтажни работи и за спазване на изискванията по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и одобрения 

инвестиционен проект.След приключване на строително-монтажните работи Строителният надзор 

предприема следните дейности: Проверка и одобрение на изготвена екзекутивна документация от 

Строителя отразяваща несъществени отклонения от съгласуваните проекти.Екзекутивната 

документация включва комплект чертежи за действително извършени СМР. 4. Методи-Количествен 

контрол; Преработване на количествата. Поправяне на количествата; Качествен контрол; Контрол 

във времето; Контрол на строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР: 

Контролира извършването на СМР по вид, качество и стандарт съгласно Инвестиционния проект, 

Техническите спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби вкл. чрез техническо 

оборудване за изпитване и изследване, съгласно   посоченото   в   офертата. Контролира и приема 

извършените работи, включително осъществява непрекъснат надзор по време на изпълнение на 

специфични работи, включително контрол в складовете работните помещения на изпълнителя; 5. 

Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР Отчита хода на изпълнение на 

Договора и на извършените СМР като изготвя:  Месечен доклад до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който 

съдържа: Информация и оценка. 6. Инженер, Инвеститорски контрол: 1.Ще контролира количеството 

на изразходваните материали, механизация и възложените със заповед на Управителя услуги в 

строителните обекти. Приема и одобрява актовете за извършените СМР в съответствие със 

строителните стандарти и договори за възлагане и т.н. II. Заключителен етап: 1.Съставяне на 

окончателен доклад за въвеждане на строежа е експлоатация; 2. Изготвяне на технически паспорт на 

строежа съгласно изискванията на чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5 от 28.02.2006 г.III.Упражняване на 

строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните 

срокове; IV.Екип за строителен надзор:Задачи и отговорности на експертите: Ръководител екип и 

Строителен инженер (Инженер част „СК") Провеждане на редовни инспекции на Обекта, проверка 

качеството на изпълнените строително монтажни работи използваните материали; Упражняване 

Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.Информиране за 

напредъка на Работите Попълване Дневника на обекта;Приема работи подлежащи на скриване и 

подготовката на съответните Актове за скрити работи по Наредба № 3 на МРРБ; и т.н. Строителен 

инженер (Инженер част "СК") ще бъдена обекта на пълно работно време по време на целия 

строителен период, като присъствието му по дни ще е изцяло съобразено с видове работи, които ще 

се извършват на строежа, съгласно графика за изпълнение по договора за строителство.Провеждане 

на редовни инспекции на Обекта, проверка качеството на изпълнените строително монтажни работи 

и използваните материали;Контрол по изпълнението на строително монтажните работи, по качество 

и количество на използваните материали и по време;Упражнява Контрол на материалите и 

обор)Строителни продукти;Приема участие в лабораторни и полеви изпитвания на влаганите 

материали. Експерт (част "Архитектура" "ЕЛ, Пожарна безопасност, ОВК и Координатор по 

безопасност и здраве, Качество на материалите Информира за напредъка на Работите и попълва 

Дневника на обекта;Докладва във връзка със съответствието на изпълняваните работи с одобрената 

Работна програма; Приема работи подлежащи на скриване и подготовката на съответните Актове за 

скрити работи по Наредба №3 на МРРБ; Подписва всички необходими документи (относно 

строително - монтажните работи на проекта) съгласно Наредба № 3/31.07.2003 год. на МРРБ;Следи 

за спазването на одобрените методологии за изпълнение на отделните видове Работи и т.н Експерт 
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(част "Архитектура" "ЕЛ, Пожарна безопасност, ОВК и Координатор по безопасност и здраве, 

Качество на материалите)- Провеждане на редовни инспекции на Обекта, проверка качеството на 

изпълнените строително монтажни работи и използваните материали; Контрол по изпълнението на 

строително монтажните работи, по качество и количество на използваните материали и по време; 

Упражнява Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Информира за 

напредъка на Работите и попълва Дневника на обекта; Докладва във връзка със съответствието на 

изпълняваните работи с одобрената Работна програма.Предлагаме следната стратегия по отношение 

на изпълнението на договора:Планиране; Изпълнение; Проверка и т.н. Дейност 3 - упражняване на 

инвеститорски контрол - започва да тече от изпращане на възлагателно писмо от страна на 

Възложителя за започване на строителството и продължава до завършване на строителството на 

сградата до издаването на разрешение за ползване по реда на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите и гаранционните срокове. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

ДЗЗД „ГИ КОНСОРЦИУМ"   

Участникът е предложил всички дейности (включително по управляване изпълнението на 

договора с Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие 

с Техническата спецификация, но е допуснал несъществени непълноти/пропуски в 

описанието на етапите, задачите, последователността  на дейностите. Участникът е 

предложил разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него 

експерти от екипа /ключови и неключови/, но е допуснал несъществени 

непълноти/пропуски 

 

 

3. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Рафаилов Консулт" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Предвидени за изпълнение са следните дейности за всички обекти:Изготвяне на комплексни 

доклади за оценка на съответствието на предстоящите за изработване проекти в съответствие с чл. 

142, ал. 6 от ЗУТ.За дейностите на строителен надзор, Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 

от ЗУТ, чийто обхват е, както следва:отговорност за законосъобразно започване на 

строежа;отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството;отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни 

проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;отговорност за спазване на изискванията за 

здравословно и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка - определяне на 

правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа 

на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от Наредба № 2.КБЗ да изпълнява лично 

всички функции предвидени в Наредба № 2отговорност за недопускане на увреждане на трети лица 

и имоти вследствие на строителството;отговорност за годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация; отговорност за оценка на енергийната ефективност;Освен това, изпълнителят е 

длъжен:Да следи за хода на изпълнение на СМР съгласно графика на строителя, да оценява забавата 

и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива изменения, 

предлагани от изпълнителя.Да контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия, 

като изисква от Изпълнителя на строежа сертификати и протоколи от контролните изпитания за 

влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на безопасност.Да 

изготви окончателен доклад придружен с „Технически паспорт" до "Дирекцията за национален 

строителен контрол" относно готовността на строежа за въвеждане в експлоатация заедно с 

технически паспорт на обекта. Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до 

изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор.Да контролира 

отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни органи. При ненамеса на 

строителя за отстраняването им да информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Дирекцията за 

национален строителен контрол. В рамките на дейностите по строителен надзор ще бъдат 
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извършени услуги,както следва:услуги свързани с изготвяне на доклад за оценка на съответствието 

на работния проект, в съответствие с чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ;осъществяване на надзор върху 

изпълнението на строително-монтажните дейности в рамките на инвестиционния проект, 

включително: осъществяване на контрол върху законосъобразното започване на строежа; пълнотата и 

правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнението на 

строежите в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно изискванията по чл. 169, 

ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл. 1766 от ЗУТ и в 

обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, 

издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 

г.; координация на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация.Конкретни задачи 

на консултанта-В рамките на настоящата обществена поръчка Консултанта следва да извърши 

следните основни дейности:(1) да изготви Доклад за оценка на съответствие на работния проект. С 

оглед на горепосоченото оценката следва да обхваща проверка за съответствие на инвестиционния 

проект с:предвижданията на подробния устройствен план;правилата и нормативите за устройство на 

територията;енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;Изготвяне на 

комплексен доклад за оценка на съответствието съгласно изискванията на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ за 

обекти -Докладът от оценка на съответствието следва да съдържа като минимум следната 

информация:Оценка за съответствие за частите на проекта, съответно: Част „Енергийна 

ефективност", чийто обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за 

енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г.) и 

т.н. Консултантът на настоящата обществена поръчка изготвя „Окончателен доклад на лицето, 

упражняващо строителен надзор" по смисъла на ЗУТ и на Наредба № 2.Окончателният доклад 

трябва да бъде  съставен  на български  език,  подписан подпечатан от либето, упражняващо 

строителен надзор и подписан от технически правоспособните физически лица, определени за 

надзор на строежа по съответните проектни части.Упражняване на инвеститорски контрол върху 

строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради, одобрени за участие в „Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради". В изпълнение на своите задължения 

изпълнителят:Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на Възложителя;Да 

осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е необходимо;Да поиска съставяне на 

акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния процес има това задължение, но не 

го е изпълнил в срок;Следва да съблюдава извършването на строителните работи в съответствие с 

проектите и графиците.Инвеститорски контрол се осъществява във всички фази на проекта. 

Контролира качеството на работа на изпълнителя при изпълнение на строително монтажните работи 

на всеки етап от строителството без с това да пречи на производствената работа на последния и 

т.н.Специалистът по инвеститорски контрол следва да следи за изпълнението на проектните 

решения и техническите спецификации, както и за съобразяване с изискванията за безопасност. 

Други задължения към консултанта: Да започне изпълнението по договора, след получаване на 

писменото известие от страна на Възложителя за започване на изпълнението на договора;.Да 

изготвя тримесечни доклади за отчитане на извършената работа и окончателен доклад за 

изпълнението на договора и да ги представя на Възложителя в изискуемите срокове;Да не използва 

по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица, каквато и да било 

информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по 

повод изпълнението на договора за строителство; ПЛАН ЗА РАБОТА: Основни дейности на 

Консултанта: Дейност 1. Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на работния проект в 

съответствие с чл. 142, ал. 6 и 8 от ЗУТ; Дейност 2. Упражняване на строителен надзор; Дейност 3. 

Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите 

паспорти на строежите;Дейност 4. Упражняване на инвеститорски контрол; Дейност 5. Изпълнение 

на останалите задължения на Консултанта;Специфични дейности, свързани с изпълнение на 

поръчката; Координация на строителния процес до въвеждането на строежите в експлоатация-

Изисква от Изпълнителя на СМР и одобрява, изготвените от него програми и графици за:График за 

изпълнение на СМР.Програма за Управление на качеството на СМР.Програма за Управление на 

риска.Програма за безопасни и здравословни условия на труд. Програма за опазване на околната 

среда. Съгласуване на работната програма на Изпълнителя. Комуникация между страните по 

Договора СТРАТЕГИЯ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТСКАТА УСЛУГА:Концепция за 

изпълнение на консултантската услуга - Дейности при подготовката на строителството; 2.2. 
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Дейности в строителния период; 2.3. Надзор по финансовото състояние на Проекта; 2.4. Искове и 

Спорове; 2.5 Дейности по завършването и предаването на обекта; Акт № 15 по Наредба № 3 на 

МРРБ; Изготвяне на Технически паспорт. Концепция за организация на работната сила за 

качествено и в срок изпълнение на договора-Ключови експерти-Ръководител на екипа - строителен 

инженер;Специалист част „Архитекура";Специалист част „Електро";Специалист част 

„ВиК";Специалист част „ОВиК";Специалист по част „Здравословни и безопасни условия на 

труд";Специалист по качеството и съответствието на материалите;Специалист по част 

„ПАБ";Специалист по част ТК по част „Конструктивна";Специалист инвеститорски 

контрол;Краткосрочни експерти-За решаването на възникнали специфични въпроси за някои 

дейности, Консултанта е предвидил участието на специалисти по отделните видове работи. Те ще 

бъдат разположение на Ръководителя на екипа и в случай на необходимост ще го консултират. Те ще 

ограничават риска на екипа от вземане на решения, като ще отговарят пред Ръководителя на екипа за 

съответните предложения и консултации, които могат да бъдат използвани и от 

Възложителя.Разпределение на отговорностите и задълженията на ключовите експерти:Ръководител 

на екипа-Ще ръководи екипа и ще изпълнява отговорностите и задълженията, съгласно 

нормативните документи за строителство и задачите, възложени от Възложителя, като покаже, че 

екипа за Строителен надзор работи ефективно и изпълнява Услугите в съответствие с Договора. Той 

ще бъде постоянно на обекта, на пълно работно време през времетраенето на строителните работи 

през всички етапи на изпълнение на Проекта и ще е отговорен за осъществяването на пълен контрол 

при изпълнението и отчета на Работите. Ще участва при предаването на обекта според Българското 

законодателство;Ще мобилизира екипа си, като разпредели цялостната дейност между отделните 

специалисти. Ще е отговорен за законосъобразното започване на строителните работи и протичане 

на цялостния процес на изпълнение в съответствие с Договора и строителното законодателство. 

Специалист част Архитектура - Приема разпорежданията на Ръководителя на екипа по отношение 

контрола на строителството и задълженията на екипа; Контролира  работата  на  Изпълнителя по 

отношение  на  качеството  на изпълнените работи в съответствие с архитектурните проекти на 

сградата; Изисква от Строителя мостри за влаганите строителни материали и одобрява 

доставчиците; Специалист част ВиК - Запознава се с проекта; Контролиране изпълнението на 

строително монтажните работи по качество и количество на използваните материали; Провеждане 

редовни инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените строително - монтажни 

работи и използваните материали; Потвърждаване изпълнените строително-монтажни работи чрез 

измервания и тяхното съответствие с методите, описани в договора за работите.Докладва на 

Ръководителя на надзорния екип. Специалист част ОВК - Приема разпорежданията на Ръководителя 

на екипа по отношение контрола на строителството и задълженията на екипа; Контролира работата 

на Изпълнителя/ Строителя по отношение на качеството на изпълнените отоплителни инсталации и 

съоръжения; Контролира работата на Изпълнителя/ Строителя по отношение на качеството на 

изпълнените вентилационни инсталации и съоръжения; Изисква от Строителя и контролира 

лабораторните протоколи, сертификати, декларации за съответствие, актове за скрити работи и др. 

Специалист част Електро - Изпълнява дейности на строителен надзор, изпитване, пусковите 

дейности.Изисква, проверява и съгласува изготвените от Строителя Методологии и Технологии за 

изпълнение на отделните видове работи, одобрява предложените материали за съответствие с 

Техническите спецификации и стандарти, както и програмата и методите за провеждане на 

необходимите проби и изпитвания на мрежите;Изготвя доклади за напредъка на обекта;Изготвя и 

представя експертно становище/съвет за отстраняване на проблеми, свързани с част електро; 

Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - Изпълнява задълженията и 

отговорностите на Координатор по безопасност и здраве, съгласно чл. 5 (1) и (3) от Наредба №2 за 

минималните изисквания за ЗБУТ и указанията на Възложителя на строежа;Приема разпорежданията 

на Ръководителя на екипа;Контролира програмата на Изпълнителя за Безопасни и Здравословни 

условия на труд; Специалист по качеството и съответствието на материалите - Проверява и оценява 

лабораторията на Изпълнителя;Контролира работата на Изпълнителя по отношение на качеството 

на изпълнените работи - лабораторни протоколи, сертификати, декларации за съответствие и 

др;Проверка на проекта по отношение на част"Система по качеството";Контролира изпълнение на 

отделните видове СМР в съответствие със стандартите и техническите спецификации;Специалисти 

по инвеститорски контрол-Осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете 

и протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е 

необходимо;Поисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния 

процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок;Съблюдава извършването на строителните 

работи в съответствие с проектите и графиците.Установява съответствието само на действително 
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извършените работи с договорените единични цени; ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ; ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

„Рафаилов Консулт" ЕООД 
Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението на 

предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с Възложителя и за 

вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни), които са необходими за 

изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но е включил дейности, 

които не се отнасят към предмета на настоящата поръчка(..»Част „Енергийна ефективност", чийто 

обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, 

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради”).Подробно и ясно са описани етапите, задачите, 

последователността за извършването на всяка една от дейностите. Участникът е предложил 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него 

експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката. 

 

 

Обособена позиция 7 – Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.6 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД 

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
ДЕЙНОСТ 1-Оценка за съответствие на инвестиционните проекти; Оценката за съответствие на 

инвестиционните проекти ще се извърши като комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 

169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от 

ЗУТ.Инвестиционните проекти ще бъдат изработени в обхвата и съдържанието, съгласно 

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

проекти, друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части, в зависимост от 

допустимите и одобрени за финансиране дейности и специфичните изисквания на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и т.н. ДЕЙНОСТ 2: 

Упражняване на строителен надзор. Строителният надзор ще се изпълнява в задължителния обхват, 

съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови 

и подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България.Изпълнителят 

ще извърши надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от 

строителя на съответния обект, в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя 

като лице, упражняващо строителен надзор на строеж и т.н. ДЕЙНОСТ 3: Упражняване на 

инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи : Изпълнява функциите на 

инвеститорски контрол на Възложителя; Осъществява контрол относно пълното и правилно 

съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, 

там, където е необходимо; Изисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник 

в строителния процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок и т.н. Актовете и 

протоколите към съответните части на проекта се съставят от участниците в строителството както 

следва:В началото на строителството:По време на строителството;В  заключителен  етап  на  

строителството  при  изпълнение  на  настоящата поръчка, ще бъдат съставени и оформени следните 

актове и протоколи:Протокол приложение №17 за проведена 72 часова проба при експлоатационни 

условия. Изпълнителят ще организира провеждането на 72-часови проби при експлоатационни 

условия като част от процеса на подготовка за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на 

комисия, подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова 

проба при експлоатационни условия, след което ще бъде подписано Приложение № 17 към Наредба 

№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Окончателен 
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доклад на Строителния надзор;Технически паспорт на строежа; Внасяне на окончателния доклад в 

РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия.Участие в 

държавна приемателна комисия. Стратегия за управление на договора-Разработването на ясна 

стратегия за постигане целите по проекта е от изключително голямо значение. Стратегията създава 

рамка, която направлява основните и второстепенните действия, които са необходими за 

изпълнението на проекта и постигане на неговата цел. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФУНКЦИИТЕ НА 

КОНТРОЛ И ПРОВЕРКА НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ- За 

успешно управление на договора Изпълнителят ще осъществява: Ежедневен контрол на 

строителния процес; Контрол по правилното изпълнение на строителни работи. Контрол по 

качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните 

изисквания, стандарти.Контрол върху комплектоването на цялата необходима документация по 

времемна строителния процес. Заверка на екзекутивната документация, включително: Съдействие 

за издаване на всички необходими писмени становища. Контрол по спазване на Плана за 

безопасност и здраве (ПБЗ) и календарнит графици за изпълнение на обектите, утвърдени от 

Възложителя. Контрол по спазването изискванията на ЗБУТ (безопасни условия на труд и 

пожаробезопасност).Контрол по спазването на мерките по опазването на околната среда, 

предвидени в проекта, по време на строителството. Недопускане увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на строителството. Конкретни контролни дейности по инвеститорски контрол върху 

обекта. Предоставяне на техническа помощ и съдействие на Възложителя за управление на договора 

за строителство и последващите дейности за документално и финансово приключване на 

обекта.Отчетност. Вътрешен контрол при изпълнение на договора.Вътрешен контрол по проверка на 

извършения вече контрол при упражняване на Строителен надзор и Инвеститорски контрол ще се 

извърши съгласно Процедури за управление на качеството, в които са интегрирани Система за 

качество 180 9001:2008.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ-Участникът разполага, през 

целия период на изпълнение на поръчката, с лица, които да отговарят за извършването на услугата, 

вписани в списъка, чрез които упражнява дейността си, а именно:Ръководител екип - СТРОИТЕЛЕН 

ИНЖЕНЕР ПГС:изпълняващ функциите и на Експерт Инвеститорски контрол- Управление на 

Договора за услуги, включително координация на дейностите на екипа; Подпомагане на 

Възложителя при разрешаване на спорове с Изпълнителя на Договора за инженеринг;Комуникация и 

отговорност пред Възложителя и т.н. Експерт по част „Архитектура:Извършва Оценка на 

съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж. Предоставя експертни становища 

/съвети и отстранява проблеми по въпроси по част Архитектура по време на изпълнението.Провежда 

инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените СМР. Експерт по част „Конструкции", 

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПГС, съвместяващ функциите на Експерт Технически контрол по част 

конструктивна и Експерт инвеститорски контрол:•Извършва Оценка на съответствие на проекта за 

издаване на Разрешение за строеж.Експертът осъществява провеждане на контрол върху спазване на 

изискванията нормативната база, свързани с проектирането и изпълнение на СМР.Провежда 

инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените строително-монтажни работи в 

част„Конструкции" и т.н. Експерт по част „ОВК „- Извършва Оценка на съответствие на проекта за 

издаване на Разрешение за строеж.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на 

изпълнените строително-монтажни работи в част„ОВиК" и част „ЕЕ".За допуснати нарушения ще 

информира Ръководителя на екипа и ще дава указания на Строителя за тяхното отстраняване.Всички 

нередности допуснати на обектите се записват в заповедната книга за отстраняване от страна на 

Строителя и т.н.Експерт по част „Електроинсталации" , ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР-Извършва Оценка на 

съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.Предоставя експертни становища 

/съвети и отстранява проблеми по въпроси по част Електрическа по време на 

изпълнението.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените строително-

монтажни работи в част„Електрическа" и т.н.Експерт Инженер по качеството на материалите, 

изпълняващ функциите и на Експерт Инвеститорски контрол:Ще се запознае с проектната 

документация и техническото предложение на избрания Строител.Ще подготви изискванията за 

одобряване на източници за доставка на материали и др. в съответствие с действащите нормативни 

изисквания, които ще представи на Строителя след откриване на строителната площадкапровежда 

редовни инспекции на строежа и контрол по спазване на приети технологи за изпълнението на 

строително монтажните работи и качество на използваните материали и изделия в съответствие с 

одобрения строителен график и обектовите искания на Строителя. При необходимост след 

съгласуване с Възложителя и Ръководителя на екипа ще подготвя обектови инструкции до 

строителя и т.н. Експерт Инженер по част „Пожарна и аварийна безопасност"- Извършва Оценка 

на съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.Експертът осъществява 
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провеждане на контрол върху спазване на изискванията нормативната база, свързани с 

проектирането и изпълнение на СМР.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на 

изпълнените строително-монтажни работи в част „Пожарна и аварийна безопасност" и т.н. Експерт 

Инвеститорски контрол: Осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е 

необходимо; Изисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния 

процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок;Съблюдава извършването на строителните 

работи в съответствие с проектите и графиците.Осъществява Инвеститорски контрол във всички 

фази на проекта и т.н. 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

„ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД 

Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено. Участникът е предложил дейност и/или дейности, които не са относими  към 

предмета на конкретната поръчка (…….за проведена 72 часова проба при експлоатационни 

условия. Изпълнителят ще организира провеждането на 72-часови проби при експлоатационни 

условия като част от процеса на подготовка за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на 

комисия, подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова 

проба при експлоатационни условия…….). 
 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ГАРАНТ-ИНВЕСТ" АД 

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Ще извършим всички действия по преглед, проверка, оценка и изготвяне доклад за оценка на 

инвестиционния проект съгласно изискванията на чл. 142, ал. 5, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ, а имено 

проверка и заключение за съответствие с:Предвижланията на подробния устройствен план; 

Правилата и нормативите за устройство на територията;Изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 3 от 

ЗУТ; Оценка за съответствие на заложените в част „Конструктивна" решения за укрепване на 

конструкцията с констатациите и заключенията от извършеното обследване; Оценка за съответствие 

на проекта с екологичните, хигиенните, противопожарните и специфичните изисквания към 

проектите и т.н В резултат на извършените дейности ще бъде изработен пълен и точен 

инвестиционен проект, отговарящ на всички изисквания на Възложителя, на действащите 

приложими нормативни документи, със точна техническа спецификация както на необходимите 

продукти и материали, така и на технологията за изпълнение на строителството. ДЕЙНОСТ 2: Ще 

извършим строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от 

ЗУТ,изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

настроителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания 

къмстроежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови 

иподзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България, катоизвършим 

необходимидте дейности в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168.ал. 1 от ЗУТ, а 

именно:2.1.    Гарантиране законосъобразното започване на строежа чрез:участие в съставяне на 

протокол Образец 1 за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение на 

строеж за изпълнение на конкретния строеж;съставяне на протокол Образец 2 за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила 

разрешение за строеж в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ и т.н.;Ще следим хода на 

изпълнение на СМР и съответствието му с линейния календарен график за изпълнение на СМР, 

представен от Строителя и приет от Възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на 

СМР, при констатиране на изоставане от графика, ще предложим мерки за преодоляване на 

забавата. След съгласуване с Възложителя ще наредим извършването на изменения в графика или 

ще вземаме решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя.;Ще упражняваме на контрол 

върху всички видове СМР на строежа, за да се изпълнят съобразно одобрените инвестиционни 

проекти и технологочни изисквания, съгласно нормативните актове и техническите спецификации 

за пожарна безопасност и опазване на околната среда по време на строителството и т.н.; Съгласно 

изискванията на Възложителя, в екипа за изпълнение на поръчката предвиждаме за ДЕЙНОСТ 3: за 
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инвеститорски контрол на строежа, съвместно с екипа надзорници да участват в съставянето на 

актовете и протоколите по време на строителството и ла контролират тяхното пълно, точно и 

правилно попълване;Съвместно с Инженера по качеството на материалите ла извършват контролни 

проверки по чл. 1696, ал. 1 от ЗУТ на доставените на строежа строителни материали и продукти, 

които ще се влагат в сградите при тяхното обновяване, за да се осигури спазването на изискването 

на чл. 169а, ал. 1, вкл.;Съвместно с Инженера по качеството на материалите да извършват проверки 

за съответствие на техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в 

представените от строителя сертификати и протоколи от изпитвания, със заложените в 

инвестиционния проект технически показатели и енергийни характеристики, както и с техническата 

документация за продуктите от офертата на строителя и от одобрената подробна количествено- 

стойностна сметка за съответната сграда.Съвмесно с Ръководителя на екипа да следят извършването 

на строителните работи в съответствие с проектните решения и техническите спецификации, с 

одобрените графици и изискванията за здравословен и безопасен труд и т.н.;ПОДХОД И 

ПРИНЦИПИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и КОМУНИКАЦИИ С ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В 

СТРОИТЕЛСТВОТО - СХЕМА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ВРЪЗКИ- 

Надзорния екип ще уведомява другите участници в строителния процес за взети решения писмено - 

лично, срещу подпис; с препоръчано писмо с обратна разписка; по факс или по електронен път при 

условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис като прилага към тях 

съответните приложения.С цел недопускане на промени, нарушения и проява на рискови фактори, 

за постигане на 100% резултат, специалистите по съответните части от Екипа ще са в постоянна 

връзка със Строителя, Проектанта и Възложителя (респективно, с техните представители) и ще 

контролират напълно изпълняваните СМР на строителната площадка и т.н.ЕТАПИ НА РАБОТА, 

КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ-Етап проектиране: Издаване 

заповед за сформирания екип със задължения и отговорности за изпълнение на задълженията по 

договора, подписване на възлагателни протоколи с всеки член на екипа;Получаване на приети от 

Възложителя инвестиционни проекти, запознаване на всеки от екипа определен за оценка на 

съответствието на проектите и надзор при изпълнение на строителството, с представените 

инвестиционни проекти и т.н.; Етап подготовка на строителството- След получаване на РС и комплект 

от одобрените ИП, Ръководителят на екипа, подпомаган от експерти инвеститорски контрол, след 

снабдяване на всички необходими документи, подготвят законосъобразното започване на строежа, 

чрез изготвяне на; протокол за откриване на строителна площадка и т.н. Етап изпълнение на 

строителството- Екипът експерти по частите на инвестиционния проект упражнява контрол по време 

на извършване на всички демонтажни работи и строително-монтажни за влагане на предписаните 

продукти, спазване на одобрените технологии и опазване на околното пространство от замърсяване, 

спазване графиците за изпълнение на СМР на Строителя и изискванията на Възложителя; 

Специалистите в екипа извършват постоянен строителен надзор по всички части на 

инвестиционните проекти, както и контрол за недопускане на увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на изпълнение на строителството; Всеки експерт извършва контрол за спазването на 

одобрените проекти и заложените в тях спецификации на материалите, оборудването и 

съоръженията - недопускане изменение на проекта по време на строителството, ако промяната не е 

съгласувана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Проектанта и одобрена по законовия ред; Специалистът по 

качеството на материалите извършва контрол за съответствието на доставените на строежа продукти и 

материали, предназначени за влагане в строителството, с предписаните в инвестиционните проекти и 

действащите нормативи и т.н.; Етап завършване на строителството- Съответния експерт от екипа за 

надзор и експерт инвеститорски контрол вземат участие в комисии за провеждане на единични, 72-

часови проби и комплексни изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството и други нормативни документи;При 

допуснати несъществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти, експертите извършват 

контрол за изработване, заверка и предаване на екзекутивната документация на общинската 

администрация и Възложителя; Етап приключване на проекта-Целият екип изготвя окончателен 

доклад за оценка на годността на строежа за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 168, ал. 6 и 

допълване и/или изменение на Техническия паспорт на строежа, в изпълнение на чл. 1766 от ЗУТ и 

съгласно Наредба №5, регистриран от органа издал Разрешението за строеж и ги предава на 

Възложителя; Ръководителят на екипа и експерт инвеститорски контрол окомплектоват 

необходимите Документи и подготвят издаването на заповед за назначаване на Приемателна 

комисия /ПК/, придружена от необходимите документи, съгласно Наредба №2 от 31 юли 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;Ръководителят на 
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екипа и експерт инвеститорски контрол вземат участие в ПК и запознават комисията с изпълнения 

строеж, с изготвената строителна документация, подписват и протоколите от заседанията на 

приемателната комисия, като строежът се приема при спазване на изискванията на нормативните 

актове и т.н.; Възможни рискове при реализацията на проекта. Проверки и контрол. Мониторинг на 

методите на изпълнение на главните видове СМР. Отчитане изпълнението на услугата- Процесът на 

отчитане изпълнението на договора ще включва поетапни доклади от ръководителя на екипа, за 

изпълнение на задълженията по настоящата обществена поръчка, предвидени в договора и 

техническата спецификация. На Възложителя, ще бъдат представени:Комплексен доклад за оценка 

на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите; 

Периодични доклади за прогреса на работите и т.н.; Окончателния доклад: законосъобразно 

започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото 

разрешение за строеж, подробно описание на предвиденото с подробния устройствен план 

застрояване; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и 

т.н. Заключителния доклад за изпълнението на договора ще включва обобщена информация относно 

изпълнението на договора за услуга и на договора за строителство съответстваща на изискванията 

на Възложителя. Всички доклали ще бъдат подготвени и съставени съгласно предоставен или 

съгласуван от Възложителя образец и ще бъдат представени в изискуемия брой хартиени 

екземпляра и на електронен носител. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА Задачи и отговорности на 

експертите, включени в екипа:Ръководителят на екипа поема отговорност и ще изпълняват следните 

задачи:осъществяване комуникацията между екипа за изпълнение на настоящата обществена 

поръчка с Възложителя и определения от него екип и с изпълнителя на инженеринга;координиране 

и контрол на процеса на проектиране; Задълбочено и подробно запознаване със съответната част на 

инвестиционния проект и извършване оценка за съответствие; участие в заверката на 

инвестиционния проект и изготвяне и съгласуване на Комплексния доклал за съответствие на 

инвестиционния проект; подготовка и присъствие при откриване на строителната площадка и 

т.н.;Като Специалистът по безопасност и здраве ще отговаря и за:Задълбочено и подробно 

запознаване със част ПБЗ на инвестиционния проект и извършване оценка за съответствие; участие 

в заверката на инвестиционния проект и изготвяне на съответната част;контрол на организацията и 

изпълнението на мерките и дейностите предвидени в Плана за безопасност и здраве - наличието, 

познаването и изпълнението на инструкциите за безопасна и здравословна работа, осигуряване на 

необходимата почивка при подходящи битови условия и т.н. Инженерът по качеството на 

материалите ще има и следните задачи:доставка на основните материали от определените 

доставчици;входящ контрол на съответствието на доставените на строежа материали за влагане в 

строителството с техническите спецификации;Експертът Технически контрол по част Конструктивна 

ще извършва:задълбочено и подробно запознаване със част Конструктивна на инвестиционния 

проект и извършване оценка за съответствие;механично съпротивление и устойчивост;безопасност в 

случай на пожар; и т.н. Експертите Инвеститорски контрол ще извършват: Преглед и окомплектоване 

на документи за законосъобразното започване на строежите; Подпомагане при съставяне на актовете 

и протоколите по време на строителството; Проверка и систематизиране на съпровождащите 

документи за съответствие с изискванията на проектите, нормативните разпоредби и Възложителя 

на материали и продукти предназначени за влагане в строителството и т.н.;Техническите 

сътрудници. Схема на заетост на инженерно техническия екип. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 

„ГАРАНТ-ИНВЕСТ" АД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Участникът предлага 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от 

него експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката.Предложена е 

адекватна организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и 

балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет 

на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и 

ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа. 



 58 

 

3. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на ДЗЗД „ГИ 

КОНСОРЦИУМ" по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект:Оценката обхваща проверка за 

съответствие със:предвижданията на подробния устройствен план;правилата и нормативите за 

устройство на територията;изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2;взаимната съгласуваност между 

частите на проекта;пълнотата и структурното съответствие на инженерните 

изчисления;изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива.I. Етап на изпълнение на строежа - 

строителен надзор и авторски надзор по време на строителството:1 Предметът на настоящата 

обществена поръчка включва изпълнение на следните дейности: Упражняване на авторски надзор и 

строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на 

Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ. 2. Цели на 

Строителния надзор-Законосъобразното започване на строежа, в т.ч. отлагането координатно и по 

ниво на всички обекти на терена в съответствие с генералния план за строителство.Пълнота и 

правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба №3 от 

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

съобразно одобрения работен/технически проект и т.н.Контрол на количествата на изпълняваните 

СМР. Оценка на енергийна ефективност.Контрол по спазване на ПБЗ (план за безопасност и здраве) и 

календарните графици за изпълнение на обектите утвърдени от Възложителя.3. Дейности на 

строителния надзор отнасящи се до постигането на Договорните цели и очакваните резултати-

Мобилизация и започване на работите. Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол 

по време на строителните дейности-Законосъобразното започване на строежа. Контрол по спазване 

на План за безопасност и здраве (ПБЗ) и календарните графици за изпълнение на обектите, 

утвърдени от Възложителя. Качество на влаганите строителни материали и изделия и 

съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови нормали и качествено 

изпълнение на строежа, съгласно одобрените от Възложителя работни проекти; Контрол на 

количествата на изпълняваните СМР; Контрол по спазването изискванията на ЗБУТ (безопасни 

условия на труд и пожаробезопасност);Пълно и правилно съставяне на актовете и протоколите по 

време на строителството, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството.По време на строителство Строителният надзор съставя й подписва 

актове и протоколи съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи. С 

актовете и протоколите се удостоверява спазването на изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 

2 от ЗУТ. Заверка на екзекутивната документация. Контрол по правилно водене на строителния 

дневник на изпълняваните строителни работи.Ежедневен контрол на строителния процес за 

съответствието на Строежа с действащите норми и правила за изпълнение на строително — 

монтажни работи и за спазване на изискванията по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и одобрения 

инвестиционен проект.След приключване на строително-монтажните работи Строителният надзор 

предприема следните дейности: Проверка и одобрение на изготвена екзекутивна документация от 

Строителя отразяваща несъществени отклонения от съгласуваните проекти.Екзекутивната 

документация включва комплект чертежи за действително извършени СМР. 4. Методи-Количествен 

контрол; Преработване на количествата. Поправяне на количествата; Качествен контрол; Контрол 

във времето; Контрол на строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР: 

Осъществява непрекъснат надзор по време на строителството по специалностите конструкции, 

пътно строителство, геодезия, количества, качество, комуникации и др.Контролира извършването на 

СМР по вид, качество и стандарт съгласно Инвестиционния проект, Техническите спецификации, 

както и всички приложими Законови разпоредби вкл. чрез техническо оборудване за изпитване и 

изследване, съгласно   посоченото   в   офертата. Контролира и приема извършените работи, 

включително осъществява непрекъснат надзор по време на изпълнение на специфични работи, 

включително контрол в складовете работните помещения на изпълнителя по Договора за 

реконструкция/рехабилитация на Строежа и неговите подизпълнители;5. Отчитане хода на 

изпълнение на Договора и на извършените СМР Отчита хода на изпълнение на Договора и на 

извършените СМР като изготвя:  Месечен доклад до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който съдържа: Информация 

и оценка. 6. Инженер, Инвеститорски контрол: 1.Ще контролира количеството на изразходваните 

материали, механизация и възложените със заповед на Управителя услуги в строителните обекти. 
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Приема и одобрява актовете за извършените СМР в съответствие със строителните стандарти и 

договори за възлагане и т.н. II. Заключителен етап: 1.Съставяне на окончателен доклад за въвеждане 

на строежа е експлоатация; 2. Изготвяне на технически паспорт на строежа съгласно изискванията 

на чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5 от 28.02.2006 г.III.Упражняване на строителен надзор по време на 

отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове; IV.Екип за строителен 

надзор:Задачи и отговорности на експертите: Ръководител екип и Строителен инженер (Инженер част 

„СК") Провеждане на редовни инспекции на Обекта, проверка качеството на изпълнените 

строително монтажни работи използваните материали; Упражняване Контрол на материалите и 

оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на строителните продукти.Информиране за напредъка на Работите Попълване 

Дневника на обекта;Приема работи подлежащи на скриване и подготовката на съответните Актове 

за скрити работи по Наредба № 3 на МРРБ; и т.н. •Строителен инженер (Инженер част "СК") ще бъдена 

обекта на пълно работно време по време на целия строителен период, като присъствието му по дни 

ще е изцяло съобразено с видове работи, които ще се извършват на строежа, съгласно графика за 

изпълнение по договора за строителство.Провеждане на редовни инспекции на Обекта, проверка 

качеството на изпълнените строително монтажни работи и използваните материали;Контрол по 

изпълнението на строително монтажните работи, по качество и количество на използваните 

материали и по време;Упражнява Контррл на материалите и обор)Строителни продукти;Приема 

участие в лабораторни и полеви изпитвания на влаганите материали. Експерт (Инженер част 

"Архитектура" "ЕЛ, Пожарна безопасност, ОВК и Координатор по безопасност и здраве, Качество на 

материалите Информира за напредъка на Работите и попълва Дневника на обекта;Докладва във 

връзка със съответствието на изпълняваните работи с одобрената Работна програма; Приема работи 

подлежащи на скриване и подготовката на съответните Актове за скрити работи по Наредба №3 на 

МРРБ; Подписва всички необходими документи (относно строително - монтажните работи на 

проекта) съгласно Наредба № 3/31.07.2003 год. на МРРБ;Следи за спазването на одобрените 

методологии за изпълнение на отделните видове Работи и т.н Експерт (Инженер част "Архитектура" 

"ЕЛ, Пожарна безопасност, ОВК и Координатор по безопасност и здраве, Качество на материалите)- 

Провеждане на редовни инспекции на Обекта, проверка качеството на изпълнените строително 

монтажни работи и използваните материали; Контрол по изпълнението на строително монтажните 

работи, по качество и количество на използваните материали и по време; Упражнява Контрол на 

материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените 

изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Информира за напредъка на 

Работите и попълва Дневника на обекта; Докладва във връзка със съответствието на изпълняваните 

работи с одобрената Работна програма.Предлагаме следната стратегия по отношение на 

изпълнението на договора:Планиране; Изпълнение; Проверка и т.н. Дейност 3 - упражняване на 

инвеститорски контрол - започва да тече от изпращане на възлагателно писмо от страна на 

Възложителя за започване на строителството и продължава до завършване на строителството на 

сградата до издаването на разрешение за ползване по реда на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите и гаранционните срокове. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 1 точки по показателя ПНИП на 

ДЗЗД „ГИ КОНСОРЦИУМ"   

Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено. Предложни за изпълнение са дейности, които не  са относими  към предмета на 

конкретната поръчка(напр: Упражняване на авторски надзор; непрекъснат надзор по време на 

строителството по специалностите конструкции, пътно строителство, геодезия и т.н.) , допуснати 

са грешки в последователността на дейностите, етапите, задачите. Участникът единствено 

схематично е представил разпределението на задачите и отговорностите между 

предлаганите от него експерти от екипа. 
 

 

4. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „СД Консулт ООД” по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
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Оценка за съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на 

част „Конструктивна", съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ), с комплексен доклад за съответствие със 

съществените изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 

5 от ЗУТ:Предвижданията на действащия ПУП;Правилата и нормативите за устройство на 

територията;Изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;Взаимната съгласуваност между частите на 

проекта и т.н.;2. Упражняване на строителен надзор на СМР:Участва в съставяне на протокол 

Образец 1 за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение на строеж за 

изпълнение на конкретния строеж;Съставя протокол Образец 2 за откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила разрешение за 

строеж. В 3 (три) дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, 

а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни 

органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за заверената 

заповедна книга;Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят 

по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице 

извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът.Осигурява 

необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и на своя екип по 

отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с изпълнението на 

строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ 

и т.н.; 3. Упражняване на инвеститорски контрол на СМР -Упражнява инвеститорски контрол по 

изпълнението на строително-монтажните работи на обекта, чрез специалистите по съответните 

части, включени в списъка на правоспособните физически лица;Упражнява пълен контрол по време 

на строителството, в съответствие с разпоредбите на чл. 168, ал. 1 от ЗУТ;Като представител на 

Възложителя извършва проверка на качеството на използваните строителните материали, следи и 

контролира правилността на технологичната строителна операция и на качеството на изпълнените 

СМР;Информира Възложителя за хода на строителството и изпълнението на възложените му 

дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни 

разпореждания от страна на Възложителя и т.н ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИЯ 

ПРОДУКТ Изпълнителят предоставя на Възложителя:Комплексен доклад от оценка за 

съответствието на инвестиционния проект на всяка сграда, за която Изпълнителят е извършил 

оценката;Актуализиран технически паспорт на всяка сграда, за която е упражнил строителен надзор 

по време на строителството;Окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, 

ал. б от ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи за всяка сграда, за която 

Изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на строителството;Окончателен доклад за 

инвеститорски контрол. Строителен надзор по приемане на изпълнените работи в 

инженеринга.Ръководителят на проекта проверява всички представени документи и след като се 

увери в съответствието им с действително извършеното на място, одобрява подписания констативен 

протокол. Одобреният от ръководителя на проекта Констативен протокол се счита за основание за 

искане на плащане по реда на договора между Общината и Финансиращата организация.Преди 

извършване на междинно плащане, консултантът, упражняващ строителния надзор изготвя 

междинен доклад, доказващ напредъка на проекта.След окончателното приключване на СМР 

консултантът, упражняващ строителния надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя. Други 

специфични изисквания/. Предложение относно управление на договора, включително процедури за 

контрол с цел качественото и навременно изпълнение на поръчката Надзор на качеството на 

материалите за строителния процес-1. Общи и специфични изисквания към строителните продукти. 

Като дейности за осъществяване на нашата методология ние предвиждаме следните основни стъпки 

при реализирането и:Изследване и проучване;Обмисляне;Предполагане;Проверяване;Преценка и 

реализация.Взаимодействие с участниците в строителния процес: При взаимоотношенията си с 

Консултанта и проектантите, Изпълнителят на СМР трябва точно да спазва разпоредбите на ЗУТ и 

съответните подзаконови актове относно независимия строителен надзор, разпоредбите на договора 

и да изпълнява точно и своевременно инструкциите на Консултанта в рамките на правомощията на 

последния. Взаимодействието на Изпълнителя на СМР с Възложителя и проектантите ще се 

осъществява чрез Консултанта, който ще преценява по целесъобразност и според нормативните 

изисквания кога даден проблем може да се реши от него, а кога е необходимо да се ангажира 

проектант. Мерки за превенция и управление на потенциални рискове(идентифицирани от 

възложителя с методиката за оценка на офертите) 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 1 точка по показателя ПНИП на 

„СД Консулт ООД” 
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Участникът е предложил всички дейности (включително по управляване изпълнението на 

договора с Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие 

с Техническата спецификация, но е допуснал съществени непълноти/пропуски в описанието 

на етапите, задачите, последователността  на дейностите Участникът не е предложил 

разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него експерти от екипа. 

Липсва информация относно разпределението и отговорностите на отделните експерти 
 

5. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Стройконтрол КК” ЕООД 

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ С ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ, 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ-След издаването на инвестиционния 

проект Консултантът ще направи окончателна оценка на съответствието в обхват съгласно 

изискванията на чл.142, ал.4 от ЗУТ и обхваща съответствието на проекта с: годността на строежа за 

въвеждане в експлоатация:оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания; оценката за 

енергийна ефективност- икономия на енергия и топлосъхранение; за достъпна среда за населението, 

включително за хората с увреждания, определени с наредба на министъра на регионалното развитие 

и благоустройството. взаимната съгласуваност между частите на проекта; пълнотата и структурното 

съответствие на инженерните изчисления: изискванията за устройство, безопасна експлоатация и 

технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; специфичните 

изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива. При 

констатиране на несъответствия се издава доклад за несъответствие и проекта се връща за 

отстраняване на несъответствията.При констатиране на съответствие на инвестиционния проект със 

съществените изисквания към строежите Консултантът издава комплексен доклад съгласно 

изискванията на чл.142, ал.6, т. 2 от ЗУТ. Строителен надзор:За провеждането на строителен надзор 

на обекта Консултантът предлага екип от експерти притежаващи необходимото образование, 

квалификация и опит съгласно изискванията на чл.167,ал.2, т.З от ЗУТ. ЕКИПЪТ ОТ ЕКСПЕРТИ 

КОЙТО ЩЕ ОТГОВАРЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ЗАДАЧАТА И ОТГОВОРНОСТИ КАКТО 

СЛЕДВА: Ръководител екип: Отговорности; Отговаря за цялостната дейност по консултирането и 

СН на възложения му обект. Отговаря за пълноценното участие на всеки специалист от екипа му в 

изпълнение функциите им па консултант.Отговаря за провеждането консултиране и строителен 

надзор по неговата специалност. Отговаря за контактите между екипа и ръководството на 

фирмата.Организира цялостната дейност на екипа и т.н.Пълномощия-Има право да организира 

дейността на екипа по провеждане на консултантска дейност и (СН), в съответствие с внедрената 

във фирмата "Системата за управление на качеството". Има права в съответствие с Закона за 

устройство на територията и наредбите към него засягащи консултантската дейност (СН). 

Упълномощен е да представлява фирмата по техническата част на изпълнението на строежа. и 

т.н.Взаимодействия с Главния експерт-Съвместно сформират екипи от надзорници за всеки отделен 

Договор. Предлага минимално необходимо време за извършване на надзора. Представя периодични 

доклади относно състоянието на работите по всеки Договор. Съвместно обобщават докладите на 

надзорниците по всяка отделна част и изготвят предложение за окончателен доклад пред 

одобряващия орган.С Експерта-Изисква доклади относно състоянието на работите по съответния 

Договор и изпълнението на договорните отношения с контрагента. Изисква предложения за доклад 

до одобряващия орган по съответната част.Експерт-Отговорности-Отговаря по специалността си за 

консултантската дейност (СН) на възложения му обект.Длъжен е своевременно да се отзове на 

покана ог страна на Клиента, Проектанта или Строителя при настъпване на извънредни 

ситуации.Организира дейността си съобразно действащата нормативна база.Отговаря за контактите 

с Клиента и преките ръководители на изпълнителите на проекта или строежа и 

т.н.Пълномощия=Има права в съответствие Закона за устройство на територията. Упълномощен е да 

представлява фирмата по техническата част на изпълнението на строежа по съответната 

специалност. и т.н.Взаимодействия С Главния експерт-При поискване докладва за състоянието на 

строежа по съответната част. Докладва за неспазване на договорените условия с контрагента и за 

забелязани груби нарушения на нормите за проектиране и строителство. Докладва за спиране на 
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строежа.С Ръководител екипа-Докладва за състоянието на строежа по съответната част. Докладва за 

неспазване на договорените условия с контрагента и за забелязани хруби нарушения на нормите за 

проектиране и строителство. Докладва за спиране на строежа. Представя проект на доклада до 

одобряващия орган по съответната част.Административен персонал-отговаря за:архивира входящата 

кореспонденция в Дневник входяща поща (хартиен и/или магнитен носител);архивира изходящата 

поща в Дневник изходяща поща (хартиен и/или магнитен носител); приема телефонните обаждания 

в офиса и ги пренасочва по предназначение; изпълнява функциите на информационна поща, като 

постоянно присъстващ сътрудник; регистриране на не пренасочените обаждания в запис с 

последващо предаване по адрес и т.н.Започване на строителството- Консултантът открива 

строителната площадка и определя линия и ниво на строежа в присъствие на необходимите 

представители, като съставя за това протокол обр.2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството. Заповедна книга на строежа- В срок от три дни 

след подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и даване на строителна 

линия и ниво Консултантът заверява Заповедна книга на строежа, освен в случаите, в които 

разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството. Тогава Заповедната книга се заверява и регистрира от ДНСК в 3-

дневен срок.Закриване на СМР-При изпълнение на строителни и монтажни работи, които подлежат 

на закриване при изпълнението на технологично следващите ги СМР и техните количества, качество 

и точност не могат да бъдат определени след закриването им се извършва проверка за отразяване на 

количествата вложени материали. За резултатите от проверката се съставя Акт за установяване на 

всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са 

постигнати изискванията на проекта и т.н.Спиране на строителството;Продължаване на 

строителството-След отстраняване на причините довели до спиране на Строителните и монтажните 

работи се съставя 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 т. 10 

други случаи.Установяване на щети при бедствия; Предаване на строежа -След завършване на 

необходимите проби и изпитвания и като се докаже, че строежът изпълнява изискванията на чл.169, 

ал.1 и 2 от ЗУТ Консултантът на основание чл. 176, ал. 1 от ЗУТ изготвя констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (част, етап от иего). С този акт се извършва 

предаването на строежа и строителната документация ог Сроителя на Клиента и т.н.Технически 

паспорт на строежа- След съставяне на този акт Консултантът съставя технически паспорт на 

строежа съгласно изискванията на чл. 176а от ЗУТ в обхват и съдържание съгласно Наредба № 5 от 

28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите а именно:Техническият паспорт на 

строеж обхваща следните части:А. "Основни характеристики на строежа" съдържа следните 

раздели:А. 1.1. "Идентификационни данни и параметри", с данни за:А.1.2. населено място, община, 

област, кадастрален район, номер на поземления имот. вид (сграда или съоръжение), адрес;А. 1.3. 

вид на собствеността и т.н. На основание на подписания акт за установяване на годността на 

строежа за въвеждане в експлоатация Консултантът изготвя окончателен доклад до Клиента 

съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ. Инвеститорски контрол- Основните задължения са:Контрол на 

количеството на изразходваните материали, механизация и възложените със заповед на Управителя 

услуги в строителните обекти .Приемане и одобряване актовете за извършените СМР в съответствие 

със строителните стандарти и договори за възлагане.Ръководство и организация на дейността по 

осъществяване контрол на качеството на извършените СМР и т.н.Основните отговорности, присъщи 

за длъжността са както следва:Отговаря за нормалното функциониране на системата за контрол 

върху качеството на строителните работи и влаганите суровини и материали.Отговаря за допуснати 

вреди от влагането на некачествени материали поради занижен контрол.Отговаря за безопасните 

условия на труд при осъществяване контрола върху качеството на продукцията. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 
„Стройконтрол КК”ЕООД 
Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено. Предложни за изпълнение са дейности, които не  са относими  към предмета на 

конкретната поръчка(напр: Упражняване на авторски надзор; непрекъснат надзор по време на 

строителството по специалностите конструкции, пътно строителство, геодезия и т.н.) , допуснати 

са грешки в последователността на дейностите, етапите, задачите. Участникът единствено 
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схематично е представил разпределението на задачите и отговорностите между 

предлаганите от него експерти от екипа. 
 

 

 Обособена позиция 8 – Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.9; 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Стройконтрол КК”ЕООД 

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ С ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ, 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ-След издаването на инвестиционния 

проект Консултантът ще направи окончателна оценка на съответствието в обхват съгласно 

изискванията на чл.142, ал.4 от ЗУТ и обхваща съответствието на проекта с: годността на строежа за 

въвеждане в експлоатация:оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания; оценката за 

енергийна ефективност- икономия на енергия и топлосъхранение; за достъпна среда за населението, 

включително за хората с увреждания, определени с наредба на министъра на регионалното развитие 

и благоустройството. взаимната съгласуваност между частите на проекта; пълнотата и структурното 

съответствие на инженерните изчисления: изискванията за устройство, безопасна експлоатация и 

технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; специфичните 

изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива. При 

констатиране на несъответствия се издава доклад за несъответствие и проекта се връща за 

отстраняване на несъответствията.При констатиране на съответствие на инвестиционния проект със 

съществените изисквания към строежите Консултантът издава комплексен доклад съгласно 

изискванията на чл.142, ал.6, т. 2 от ЗУТ. Строителен надзор:За провеждането на строителен надзор 

на обекта Консултантът предлага екип от експерти притежаващи необходимото образование, 

квалификация и опит съгласно изискванията на чл.167,ал.2, т.З от ЗУТ. ЕКИПЪТ ОТ ЕКСПЕРТИ 

КОЙТО ЩЕ ОТГОВАРЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ЗАДАЧАТА И ОТГОВОРНОСТИ КАКТО 

СЛЕДВА: Ръководител екип: Отговорности; Отговаря за цялостната дейност по консултирането и 

СН на възложения му обект. Отговаря за пълноценното участие на всеки специалист от екипа му в 

изпълнение функциите им па консултант.Отговаря за провеждането консултиране и строителен 

надзор по неговата специалност. Отговаря за контактите между екипа и ръководството на 

фирмата.Организира цялостната дейност на екипа и т.н.Пълномощия-Има право да организира 

дейността на екипа по провеждане на консултантска дейност и (СН), в съответствие с внедрената 

във фирмата "Системата за управление на качеството". Има права в съответствие с Закона за 

устройство на територията и наредбите към него засягащи консултантската дейност (СН). 

Упълномощен е да представлява фирмата по техническата част на изпълнението на строежа. и 

т.н.Взаимодействия с Главния експерт-Съвместно сформират екипи от надзорници за всеки отделен 

Договор. Предлага минимално необходимо време за извършване на надзора. Представя периодични 

доклади относно състоянието на работите по всеки Договор. Съвместно обобщават докладите на 

надзорниците по всяка отделна част и изготвят предложение за окончателен доклад пред 

одобряващия орган.С Експерта-Изисква доклади относно състоянието на работите по съответния 

Договор и изпълнението на договорните отношения с контрагента. Изисква предложения за доклад 

до одобряващия орган по съответната част.Експерт-Отговорности-Отговаря по специалността си за 

консултантската дейност (СН) на възложения му обект.Длъжен е своевременно да се отзове на 

покана ог страна на Клиента, Проектанта или Строителя при настъпване на извънредни 

ситуации.Организира дейността си съобразно действащата нормативна база.Отговаря за контактите 

с Клиента и преките ръководители на изпълнителите на проекта или строежа и 

т.н.Пълномощия=Има права в съответствие Закона за устройство на територията. Упълномощен е да 

представлява фирмата по техническата част на изпълнението на строежа по съответната 

специалност. и т.н.Взаимодействия С Главния експерт-При поискване докладва за състоянието на 

строежа по съответната част. Докладва за неспазване на договорените условия с контрагента и за 
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забелязани груби нарушения на нормите за проектиране и строителство. Докладва за спиране на 

строежа.С Ръководител екипа-Докладва за състоянието на строежа по съответната част. Докладва за 

неспазване на договорените условия с контрагента и за забелязани хруби нарушения на нормите за 

проектиране и строителство. Докладва за спиране на строежа. Представя проект на доклада до 

одобряващия орган по съответната част.Административен персонал-отговаря за:архивира входящата 

кореспонденция в Дневник входяща поща (хартиен и/или магнитен носител);архивира изходящата 

поща в Дневник изходяща поща (хартиен и/или магнитен носител); приема телефонните обаждания 

в офиса и ги пренасочва по предназначение; изпълнява функциите на информационна поща, като 

постоянно присъстващ сътрудник; регистриране на не пренасочените обаждания в запис с 

последващо предаване по адрес и т.н.Започване на строителството- Консултантът открива 

строителната площадка и определя линия и ниво на строежа в присъствие на необходимите 

представители, като съставя за това протокол обр.2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството. Заповедна книга на строежа- В срок от три дни 

след подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и даване на строителна 

линия и ниво Консултантът заверява Заповедна книга на строежа, освен в случаите, в които 

разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството. Тогава Заповедната книга се заверява и регистрира от ДНСК в 3-

дневен срок.Закриване на СМР-При изпълнение на строителни и монтажни работи, които подлежат 

на закриване при изпълнението на технологично следващите ги СМР и техните количества, качество 

и точност не могат да бъдат определени след закриването им се извършва проверка за отразяване на 

количествата вложени материали. За резултатите от проверката се съставя Акт за установяване на 

всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са 

постигнати изискванията на проекта и т.н.Спиране на строителството;Продължаване на 

строителството-След отстраняване на причините довели до спиране на Строителните и монтажните 

работи се съставя 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 т. 10 

други случаи.Установяване на щети при бедствия; Предаване на строежа -След завършване на 

необходимите проби и изпитвания и като се докаже, че строежът изпълнява изискванията на чл.169, 

ал.1 и 2 от ЗУТ Консултантът на основание чл. 176, ал. 1 от ЗУТ изготвя констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (част, етап от иего). С този акт се извършва 

предаването на строежа и строителната документация ог Сроителя на Клиента и т.н.Технически 

паспорт на строежа- След съставяне на този акт Консултантът съставя технически паспорт на 

строежа съгласно изискванията на чл. 176а от ЗУТ в обхват и съдържание съгласно Наредба № 5 от 

28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите а именно:Техническият паспорт на 

строеж обхваща следните части:А. "Основни характеристики на строежа" съдържа следните 

раздели:А. 1.1. "Идентификационни данни и параметри", с данни за:А.1.2. населено място, община, 

област, кадастрален район, номер на поземления имот. вид (сграда или съоръжение), адрес;А. 1.3. 

вид на собствеността и т.н. На основание на подписания акт за установяване на годността на 

строежа за въвеждане в експлоатация Консултантът изготвя окончателен доклад до Клиента 

съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ. Инвеститорски контрол- Основните задължения са:Контрол на 

количеството на изразходваните материали, механизация и възложените със заповед на Управителя 

услуги в строителните обекти .Приемане и одобряване актовете за извършените СМР в съответствие 

със строителните стандарти и договори за възлагане.Ръководство и организация на дейността по 

осъществяване контрол на качеството на извършените СМР и т.н.Основните отговорности, присъщи 

за длъжността са както следва:Отговаря за нормалното функциониране на системата за контрол 

върху качеството на строителните работи и влаганите суровини и материали.Отговаря за допуснати 

вреди от влагането на некачествени материали поради занижен контрол.Отговаря за безопасните 

условия на труд при осъществяване контрола върху качеството на продукцията. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 
„Стройконтрол КК”ЕООД 
Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено. Предложни за изпълнение са дейности, които не  са относими  към предмета на 

конкретната поръчка(напр: Упражняване на авторски надзор; непрекъснат надзор по време на 

строителството по специалностите конструкции, пътно строителство, геодезия и т.н.) , допуснати 

са грешки в последователността на дейностите, етапите, задачите. Участникът единствено 
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схематично е представил разпределението на задачите и отговорностите между 

предлаганите от него експерти от екипа. 
 

 

 

Обособена позиция 9 – Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.8;  

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД 

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
ДЕЙНОСТ 1-Оценка за съответствие на инвестиционните проекти, в изпълнение на  Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"; Оценката за съответствие 

на инвестиционните проекти ще се извърши като комплексен доклад за съществените изисквания по 

чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от 

ЗУТ.Инвестиционните проекти ще бъдат изработени в обхвата и съдържанието, съгласно 

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

проекти, друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части, в зависимост от 

допустимите и одобрени за финансиране дейности и специфичните изисквания на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и т.н. ДЕЙНОСТ 2: 

Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с 

обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, в изпълнение на 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради". 

Строителният надзор ще се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на ЗУТ, 

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

строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови 

нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България.Изпълнителят ще извърши 

надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на 

съответния обект, в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, 

упражняващо строителен надзор на строеж и т.н. ДЕЙНОСТ 3: Упражняване на инвеститорски 

контрол върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради. одобрени за участие в „Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради": Изпълнява функциите на 

инвеститорски контрол на Възложителя; Осъществява контрол относно пълното и правилно 

съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, 

там, където е необходимо; Изисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник 

в строителния процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок и т.н. Актовете и 

протоколите към съответните части на проекта се съставят от участниците в строителството както 

следва:В началото на строителството:По време на строителството;В  заключителен  етап  на  

строителството  при  изпълнение  на  настоящата поръчка, ще бъдат съставени и оформени следните 

актове и протоколи:Протокол приложение №17 за проведена 72 часова проба при експлоатационни 

условия. Изпълнителят ще организира провеждането на 72-часови проби при експлоатационни 

условия като част от процеса на подготовка за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на 

комисия, подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова 

проба при експлоатационни условия, след което ще бъде подписано Приложение № 17 към Наредба 

№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Окончателен 

доклад на Строителния надзор;Технически паспорт на строежа; Внасяне на окончателния доклад в 

РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия.Участие в 

държавна приемателна комисия. Стратегия за управление на договора-Разработването на ясна 

стратегия за постигане целите по проекта е от изключително голямо значение. Стратегията създава 

рамка, която направлява основните и второстепенните действия, които са необходими за 

изпълнението на проекта и постигане на неговата цел. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФУНКЦИИТЕ НА 
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КОНТРОЛ И ПРОВЕРКА НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ- За 

успешно управление на договора Изпълнителят ще осъществява: Ежедневен контрол на 

строителния процес; Контрол по правилното изпълнение на строителни работи. Контрол по 

качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните 

изисквания, стандарти.Контрол върху комплектоването на цялата необходима документация по 

времемна строителния процес. Заверка на екзекутивната документация, включително: Съдействие 

за издаване на всички необходими писмени становища. Контрол по спазване на Плана за 

безопасност и здраве (ПБЗ) и календарнит графици за изпълнение на обектите, утвърдени от 

Възложителя. Контрол по спазването изискванията на ЗБУТ (безопасни условия на труд и 

пожаробезопасност).Контрол по спазването на мерките по опазването на околната среда, 

предвидени в проекта, по време на строителството. Недопускане увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на строителството. Конкретни контролни дейности по инвеститорски контрол върху 

обекта. Предоставяне на техническа помощ и съдействие на Възложителя за управление на договора 

за строителство и последващите дейности за документално и финансово приключване на 

обекта.Отчетност. Вътрешен контрол при изпълнение на договора.Вътрешен контрол по проверка на 

извършения вече контрол при упражняване на Строителен надзор и Инвеститорски контрол ще се 

извърши съгласно Процедури за управление на качеството, в които са интегрирани Система за 

качество 180 9001:2008.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ-Участникът разполага, през 

целия период на изпълнение на поръчката, с лица, които да отговарят за извършването на услугата, 

вписани в списъка, чрез които упражнява дейността си, а именно:Ръководител екип - СТРОИТЕЛЕН 

ИНЖЕНЕР ПГС:изпълняващ функциите и на Експерт Инвеститорски контрол- Управление на 

Договора за услуги, включително координация на дейностите на екипа; Подпомагане на 

Възложителя при разрешаване на спорове с Изпълнителя на Договора за инженеринг;Комуникация и 

отговорност пред Възложителя и т.н. Експерт по част „Архитектура:Извършва Оценка на 

съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж. Предоставя експертни становища 

/съвети и отстранява проблеми по въпроси по част Архитектура по време на изпълнението.Провежда 

инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените СМР. Експерт по част „Конструкции", 

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПГС, съвместяващ функциите на Експерт Технически контрол по част 

конструктивна и Експерт инвеститорски контрол:Извършва Оценка на съответствие на проекта за 

издаване на Разрешение за строеж.Експертът осъществява провеждане на контрол върху спазване на 

изискванията нормативната база, свързани с проектирането и изпълнение на СМР.Провежда 

инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените строително-монтажни работи в 

част„Конструкции" и т.н. Експерт по част „ОВК „- Извършва Оценка на съответствие на проекта за 

издаване на Разрешение за строеж.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на 

изпълнените строително-монтажни работи в част„ОВиК" и част „ЕЕ".За допуснати нарушения ще 

информира Ръководителя на екипа и ще дава указания на Строителя за тяхното отстраняване.Всички 

нередности допуснати на обектите се записват в заповедната книга за отстраняване от страна на 

Строителя и т.н.Експерт по част „Електроинсталации" , ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР-Извършва Оценка на 

съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.Предоставя експертни становища 

/съвети и отстранява проблеми по въпроси по част Електрическа по време на 

изпълнението.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените строително-

монтажни работи в част„Електрическа" и т.н.Експерт Инженер по качеството на материалите, 

изпълняващ функциите и на Експерт Инвеститорски контрол:Ще се запознае с проектната 

документация и техническото предложение на избрания Строител.Ще подготви изискванията за 

одобряване на източници за доставка на материали и др. в съответствие с действащите нормативни 

изисквания, които ще представи на Строителя след откриване на строителната площадкапровежда 

редовни инспекции на строежа и контрол по спазване на приети технологи за изпълнението на 

строително монтажните работи и качество на използваните материали и изделия в съответствие с 

одобрения строителен график и обектовите искания на Строителя. При необходимост след 

съгласуване с Възложителя и Ръководителя на екипа ще подготвя обектови инструкции до 

строителя и т.н. Експерт Инженер по част „Пожарна и аварийна безопасност"- Извършва Оценка 

на съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.Експертът осъществява 

провеждане на контрол върху спазване на изискванията нормативната база, свързани с 

проектирането и изпълнение на СМР.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на 

изпълнените строително-монтажни работи в част „Пожарна и аварийна безопасност" и т.н. Експерт 

Инвеститорски контрол: Осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е 

необходимо; Изисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния 
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процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок;Съблюдава извършването на строителните 

работи в съответствие с проектите и графиците.Осъществява Инвеститорски контрол във всички 

фази на проекта и т.н. 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

„ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД 

Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено. Участникът е предложил дейност и/или дейности, които не са относими  към 

предмета на конкретната поръчка (…….за проведена 72 часова проба при експлоатационни 

условия. Изпълнителят ще организира провеждането на 72-часови проби при експлоатационни 

условия като част от процеса на подготовка за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на 

комисия, подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова 

проба при експлоатационни условия…….). 
 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
1. Подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението на предмета на поръчката 

(включително по управляване изпълнението на договора с Възложителя и за вътрешен контрол, 

комуникация с Възложителя и заинтересованите страни), които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Изпълнението на Дейност 1 включва: Оценка 

за съответствие {включително оценка за съответствието на част „Конструктивна"), съгласно чл. 

142, ал. 10 от ЗУТ като комплексен доклад за съответствие със съществените изисквания по чл. 169 

ал. 5, ал. 3 от ЗУТ се прави за всяка от конкретно посочените сгради на територията на гр. 

Кърджали, одобрени по Националната програма, за които има разработен инвестиционен проект. 

Този инвестиционен проект подлежи на съгласуване и одобряване от общината и въз основа на него 

се издава разрешение за строеж. При извършване на оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания на строежите, изпълнителят отговаря за спазване на 

изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. В тази връзка оценката за съответствие обхваща проверка за 

съответствие с:Предвижданията на подробния устройствен план;Правилата и нормативите за 

устройство на територията;Изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3; Взаимната съгласуваност между частите 

на проектите и т.н; Методологията за изпълнение на тази дейност е показана в графичен вид в 

следващата схема:Консултанта в лицето на РЪКОВОДИТЕЛЯ ЕКИП приема изготвения комплект 

работни проекти и ги разпределя между съответните квалифицирани специалисти - всички 

специалисти са от заверения списък от МРРБ към удостоверението за изпълнение на дейността на 

дружеството. Нашето предложение и методология за изпълнение на Дейност 1 от настоящата 

обществена поръчка е съобразена изцяло с разпоредбите на сега действащия ЗУТ.От практиката ни 

до момента в изготвяне на комплексни доклади и строителен надзор на обекти, финансирани по 

Националната програма, сме установили, че много важен момент при изготвяне на доклада е 

проверката върху част „Сметна документация". Основните проблеми при изпълнението на строежи 

финансирани по Националната програма са включването на дейности в проектната разработка, 

които не са предмет на финансиране и не са допустими разходи по програмата, а в същото време се 

пропускат съществени дейности, които са допустими, но не са включени в проектите и съответно в 

част „Сметна документация".Затова на този етап е много важно изготвената част „Сметна 

документация" да бъде разгледана детайлно от специалистите и в случай, че се установи пропуск 

или неточност, то същата да бъде коригирана и отстранена още на етапа на изпълнението на 

Дейност 1. Изпълнението на Дейност 2 включва:Упражняване на строителен надзор върху 

строителните и монтажни работи -Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, 

съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови 

и подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България. Съгласно 

чл.168 ЗУТ Изпълнителят ще носи отговорност за: законосъобразно започване на строежа; 

осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по 
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време на строителството;3.спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и 

чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и т.н.; В изпълнение на 

своите задължения изпълнителят:упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от 

правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, 

необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за 

упражняване на строителен надзор.Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл.166, ал.З и ал.4 

и чл.167, ал.1,т.2 от ЗУТ;осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и 

комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежите, 

проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и 

изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ; по време на изпълнение на СМР осигурява постоянно 

присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части като представя пред възложителя 

доказателства за това на работните срещи, провеждани в присъствие на възложителя; присъства на 

всички заседания/срещи между участниците в инвестиционния процес, независимо по чие искане 

или работен план-график се провеждат, като всеки път докладва за основните дейности (видове 

работи) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ строителен надзор по 

строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и 

съответно необходимите мерки за решаването им; извършва необходимите проверки и носи 

отговорност за: спазване на изискванията за здравословният безопасни условия на труд. актуализира 

техническите паспорти на сградите преди въвеждането им в експлоатация по реда на Наредба № 5 от 

2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание. 

Актуализираният технически паспорт на всяка сграда, за която изпълнителят е упражнил строителен 

надзор, се предава на възложителя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е 

придружен с електронен носител. В съответствие с това, в качеството ни на Консултант, ние ще 

следим за обекта да бъдат съставени следните задължителни документи, както и ще изискаме и 

други допълнителни, които смятаме, че ще са необходими за правилното отчитане на изпълнените 

работи.Технологията и методологията за изпълнение са следните:Съставяне на Протокол   обр.1 за 

предаване и приемане на одобрения  проект и разрешение  за строеж за изпълнение  на конкретния 

строеж;  Подготовка и съставяне на Протокол 2 за откриване на строителна площадка на строежа. 

Изпращане на писмени уведомления в седемдневен срок от заверката на заповедната книга до 

общината, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен 

контрол, подготовка на информационна табела по ПБЗ.Контрол при изпълнението на всички видове 

строително монтажни работи, предвидени по проект, които ще се съпътстват и с подписване и/или 

отказ от подписване на всички необходими актове и протоколи съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в следната последователност. 

Съставяне съвместно със страните по Договора и подписване на Констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа (част, етап от него) - Акт № 15;Съставяне на Окончателния 

доклад, който се изготвя и се представя на Възложителя в съответствие с §3, ал.1 и 2 от 

„Допълнителните разпоредби" към Наредба №2 от 31.07.2003.Г за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България иминимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в изпълнение на чл. 4, т.2 от Наредба № 2 на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството в изпълнение на разпоредбите на 

ЗУТ; Изготвяне на актуализация на технически паспорт на строежа съгласно чл. 176а и чл.176б от 

ЗУТ и съгласно Наредба №5 / 28.12.2006г. Новите обстоятелства се отразяват в 

паспорта.Изпълнението на дейност 3 включва: Упражняване на инвеститорски контрол. 

Инвеститорският контрол по време на строителството ще се упражнява от определените лица 

посочени в нашето предложение. Методологията за изпълнение на дейността, се изразява в: 

правилното и точно замерване и отчитане на действително извършените строително ремонтни и 

монтажни работи на обекта коректно и прецизно съставяне и оформяне на отчетните документи 

свързани с отчитане на действително изпълнени СМР; Стратегията ни за изпълнение на тази дейност 

е следната:  В качеството ни на упражняващи функциите на инвеститорски контрол, специалистите 

ни ще изискват от строителите своевременно съставяне на подробни количествени сметки за всички 

видове работи, които са изпълнени на обекта, като същите ще трябва да бъдат направени в детайли с 

фиксирани размери за всеки вид работа - дължина, височина, брой подобни части и т.н. Механизми 

за управление на договора и контрол. Подробно и ясно описание на етапите, 

задачите,последователността за извършването на всяка една от дейностите, посочени в 

списъка.Основен Етап I - Изпълнение на дейност 1 - Оценка за съответствие на инвестиционните 

проекти Съпътстващи етапи:Етап 1.1. - Получаване на изготвените работни проекти; Етап 1.2. - 

Разглеждане на работните проекти; Етап 1.3. - Подготовка и представяне на Доклада за оценка на 



 69 

съответствието на инвестиционните проекти. Етап II - Изпълнение на дейност 2 - Упражняване на 

строителен надзор върху строителните и монтажни работи :Съпътстващи етапи: Етап 2.1. - 

Получаване на необходимите документи от страна на Възложителя; Етап 2.2. - Получаване на 

необходимите документи от страна на Изпълнителя-Строител;Етап 2.3. - Получаване на уведомление 

за започване на строителството и откриване на строителна площадка; Етап 2.4. -Откриване на 

строителна площадка; Етап 2.5. -Изпълнение на предвидените СМР;Етап 2.6. -Приемане и отчитане 

на изпълнените СМР; Етап 2.7. -Въвеждане в експлоатация на строежа; Етап III - Изпълнение на 

дейност 3 - Упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи 

Съпътстващи етапи:Етап 3.1. - Постоянни проверки, замерване и отчитане на действително 

извършени СМР на строежа;Етап 3.2. - Съставяне на подробни количествени сметки за действително 

извършените СМР по утвърден образец ;Етап 3.3. - Съставяне и подписване на протокола за 

отчитане на действително извършени СМР (т.н. обр. 19) Изпълнението на Дейност 2 и Дейност 3 - 

вървят паралелно и едновременно.Контрола върху количествата и качествата на изпълняваните СМР 

се отчитат едновременно и от специалистите надзорници по съответните проектни части и от 

специалистите упражняващи функции на инвеститорски контрол. Особено важно, дори 

задължително е при отчитането на строителните работи, които подлежат на закриване да присъстват 

всички специалисти, и ние в качеството ни на консултант ще прилагаме именно това. Задълженията 

на инвеститорския контрол по време на строителството:Следи за спазване на срока на изпълнение на 

предвидените строителни и монтажни работи, съобразно договора за строителство и при неговото 

забавяне или нарушаване своевременно уведомява възложителя;Контролира и следи финансовото 

изпълнение на договора за строителството и т.н Разпределение на задачите между експертите: 

Дейност №1Отговорно лице - Ръководителя на екипа- Ръководителят на екипа носи пълна 

отговорност за целия надзорен екип, който ще работи по договора. Той е отговорен за цялостната 

дейност на консултанта, както и за своевременното разпределение на задачите към съответните 

експерти. Той осигурява всеки един експерт, както и провежда комуникацията помежду и. Изисква 

от отделните експерти отчетност за напредъка на проекта по съответната част.Специалисти, които се 

включват в изпълнение на Дейност 1: Архитект; Конструктор (в нашия случай това е ръководителя 

на екипа) Конструктор с Технически контрол по част Конструктивна; о  Електроинженер; о ВиК 

инженер; Инженер ОВК - ЕЕ; Инженер Пожарна безопасност.Специалистите разглеждат проектите  

и дават  своите  становища на ръководителя на екипа;Ръководителя на екипа - обобщава крайния 

резултат и подготвя комплексния доклад.Дейност №2-Отговорно лице - Ръководителя на екипа- 

След получаване на влязлото в сила Разрешение за строеж от страна на общината, Ръководителя на 

екипа мобилизира надзорния екип и съответно разпределя задачите между експертите: Специалисти, 

които се включват в изпълнение на Дейност 2: Ръководителя на екипа - той изпълнява функциите на 

Конструктор, Инженер по материали и Координатор по безопасност и здраве: Архитект; 

Електроинженер; ВиК инженер; Инженер ОВК - ЕЕ; Инженер Пожарна безопасност. Дейност №3•   

Отговорно лице - Ръководителя на екипа-Специалисти-инвеститорски контрол. Организационната 

структура на екипа упражняващ строителен надзор Ръководител екип - Инженер-конструктор-

Ръководителят на екипа носи пълна отговорност за надзорния екип, който ще работи по договора. 

Той е отговорен за цялостната дейност на консултанта упражняващ строителен надзор, както и за 

своевременното разпределение на задачите към съответните експерти. Той:Осигурява присъствието 

на всеки един експерт на обекта; Осъществява координацията и комуникацията помежду 

им;Организира срещите с възложител, строител и проектант и т.н. По отношение на част 

„Конструктивна":Контролира изпълнението на строително монтажните работи по качество и 

количество на използваните материали, и по време на част „Конструктивна";Провежда редовни 

инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените строително - монтажни работи и 

използваните материали по част „Конструктивна" и т.н. Архитект-Контролира спазването на 

одобреният работен проект; Контролира изпълнението на строително монтажните работи по 

качество и количество на използваните материали по част „Архитектурна";Провежда редовни 

инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените строително - монтажни работи и 

използваните материали по част „Архитектурна";Контрол и участие в съставянето всички 

необходими документи (относно строително - монтажните работи на проекта), съгласно Наредба 

№3/31.07.2003 год. наМРРБ и т.н.;ЕлектроинженерКонтролиране изпълнението на строително 

монтажните работи по качество и количество на използваните материали, и по време на част 

„Електрическа"Провеждане редовни инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените 

строително - монтажни работи и използваните материали по част „Електрическа";Контрол и участие 

в съставянето всички необходими документи (относно строително - монтажните работи на проекта), 

съгласно Наредба№3/31.07.2003 год. на МРРБ и т.н.; Инженер Ви К при необходимост Контролиране 
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изпълнението на строително монтажните работи по качество и количество на използваните 

материали, и по време на част „ВиК"; Провеждане редовни инспекции на обекта, проверяване 

качеството на изпълнените строително - монтажни работи и използваните материали по част „ВиК"; 

Контрол и участие в съставянето всички необходими документи (относно строително - монтажните 

работи на проекта), съгласно Наредба №3/31.07.2003 год. на МРРБ и т.н.;Инженер ОВК- 

Контролиране изпълнението на строително монтажните работи покачество и количество на 

използваните материали, и по време на част „ЕЕ"; Експерт - Специалист по безопасност и здраве-

Координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ; 

Координира осъществяването на изискванията за Закона за здравословни и безопасни условия на 

труда и на плана за безопасност и здраве, от изпълнителя по Договора за строителство и т.нЕксперт 

по контрол на качеството на материалите-Упражнява контрол по изпълнението на строително-

монтажните работи по време и качество на вложените материали; Съблюдава напредъка на 

работите, сравнявайки ги с действителната работна програма; Докладва на ръководителя за 

действително извършените работи, които подлежат на заплащане; Експерт - пожарна безопасност--

Специалиста по пожарна безопасност ще съблюдава спазването на изискванията на нормативната 

уредба за пожарна безопасност на строежа 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Участникът предлага 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от 

него експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката.Предложена е 

адекватна организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и 

балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет 

на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и 

ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа.  
 

3. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Пе енд Пе инженеринг" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Етапите и начините на изпълнение на дейността са следните: Дейност 1-Оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти -Съгласно чл. 142, ал. 5 на ЗУТ оценката обхваща проверка за 

съответствие със:предвижданията на подробния устройствен план;правилата и нормативите за 

устройство на територията и т.н.Всички становища на експертите по отделните части на оценката 

ще се оформят в един Комплексен доклад, със заключение, дали инвестиционният проект отговаря 

на съществените изисквания към строежите.Оценката за съответствие на инвестиционните проекти 

се извършва като комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от 

ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ.Оценка за съответствие (включително 

оценка за съответствието на част „Конструктивна"), съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ като комплексен 

доклад за съответствие със съществените изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ се прави за 

всяка от конкретно посочените сгради на територията на гр. Кърджали, одобрени по Националната 

програма, за които има разработен инвестиционен проект. Този инвестиционен проект подлежи на 

съгласуване и одобряване от общината и въз основа на него се издава разрешение за строеж. При 

извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания 

на строежите, изпълнителят отговаря за спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. 

Предвидени са специалисти за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти в съответствие с чл. 142. ал. 6. т.2 от ЗУТ. Всички становища на 

експертите по отделните части ще се оформят в един Комплексен доклад, в рамките на който ще се 

заключение; дали инвестиционният проект отговаря на съществените изисквания към 

строежите.Докладът от оценка на съответствието ще се изготви от следните 

специалисти:Специалист по част Конструктивна - експерта по част Конструктивна, ще направи 
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оценка на съответствието на проект по част Конструктивна;Специалист по част Архитектурна - 

експерта по част Архитектурна, ще направи оценка на съответствието на проект по част 

Архитектурна;Специалист по част ОВК - експерта по част ОВК, ще направи оценка на 

съответствието на проект по част ЕЕ;Специалист по част Електро - експерта по част Електро, ще 

направи оценка на съответствието на проект по част Електро;Специалист по ВиК - експерта по част 

ВиК. ще направи оценка на съответствието на проект по част ВиК (ако има изготвен 

такъв);Специалист - Пожарна безопасност - експерта по част Пожарна безопасност, ще направи 

оценка на съответствието на проект по част ПБ.Съгласно последните изменение на ЗУТ, проектните 

разработки по част ПУСО - и част ПБЗ са с друг режим на одобрение и те не се включват в оценката 

за съответствие.Организацията на работа е следната:1.Получаване на изготвените проекти от страна 

на Възложителя.2.Подготовка на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти;3.Внасяне на проектите и изготвения доклад в общината за одобрение и издаване на 

разрешение за строеж.Дейност 2-Упражняване на строителен надзор -Дейностите, които ще 

извършим за изпълнение на поръчката са:Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за 

ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация), в следния задължителен обхват, 

регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ:законосъобразно започване на строежа;    пълнота  и правилно  

съставяне   на  актовете  и   протоколите  по  време  на строителството;изпълнение на строежите 

съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията за изпълнение  на строежа,  съгласно  

нормативните  актове  и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната 

среда по време на строителството; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на 

труд в строителството;Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и 

законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството.Изпълнителят извършва надзор по време на строителството 

върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие 

със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на 

строеж.Съгласно чл.168 от ЗУТ Изпълнителят ще съблюдава за:законосъобразно започване на 

строежа;осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството;спиране на строежи, които се изпълняват при условията на 

чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 и т.н.В изпълнение 

на своите задължения изпълнителят:упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от 

правоспособни физически лица, които са посочени в приложеният от нас ЕЕДОП, с доказан 

професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за 

оценяване на съответствието на проектите и за упражняване на строителен надзор. Екипът трябва да 

отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ;осигурява необходимата организация за ефективна 

надзорна дейност и комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на 

строежите, проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни 

проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ;по време на изпълнение на СМР осигурява 

постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части като представя пред 

възложителя доказателства за това на работните срещи, провеждани в присъствие на възложителя 

контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и 

количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват 

от строителя с акт (образец № 19). След извършените проверки на място и установено съответствие, 

подписва акта. За тази цел освен експертите надзорници са предвидени и лица - инвеститорски 

контрол, което е в обхвата на Дейност 3. Но дейностите които са в обхвата на Дейност 2 и Дейност 3 

вървят успоредно, тъй като удостоверяването на действително извършените количества СМР, както 

и тяхното качество се правят едновременно и от експертите надзорници и от експертите -

инвеститорски контрол и т.н. Описание на последователността на изготвяне на изискуемата по 

закон документация за обекта, като е спазено изискването за технологично обусловената 

последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни 

дейности.Конкретни задължения, отговорности и функции на експерти, ангажирани с изпълнението 

на мерките по контрол и дейности по въвеждане на обекта в експлоатация: Ръководителя на екипа, 

ще създава и поддържа връзки с всички партньори, участващи в изпълнението на проекта, както и с 

други свързани проекти. Своевременно и ефективно ще изпълнява проекта в съответствие с 

Техническото задание и графика за изпълнение.Ръководителят на екип е отговорен за качеството на 

предоставяне на възложените на екипа дейности, разпределението на задачи и отговорности на 

членовете на екипа, свързани с изпълнението на процедурите по осигуряване на качеството, както и 
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за наблюдението на процесите по осигуряване на качеството и извършване на коригиращи действия, 

при необходимост. Ръководителят екип ще гарантира, че всеки разход, за който строителят по 

договора  за  строителство иска  заплащане е  действително   извършен и е необходим.Създава 

вътрешната организация между отделните специалисти. Координира действията на екипа с 

изискванията на Възложителя. Осигурява достъп до сградата със съдействието на представител на 

Възложителя. Носи отговорност за сроковете и качеството на изпълнението на дейностите по 

договора. Извършва комуникация с останалите участници в инвестиционния процес.Координира 

първоначалния етап: Съставяне на Протокола за предаване и приемане на одобрения работен проект 

влязлото в сила разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж (Приложение № 1), 

съвместно с Възложителя, Строителя и Проектанта и т.н.Архитект -Извършва строителен надзор по 

част архитектурна. Създава техническа документация по част архитектурна и участва в 

изработването на окончателен доклад и техническия паспорт на сградата. Следи за точното 

прилагане на одобрения проект по част архитектурна, цветови решения видове фасадни мазилки, 

качество и др. Контролира качеството на вложените материали по фасадното оформление.Ще 

участва и изготвя всички документи, касаещи част Архитектура;Съставяне на акт за установяване на 

всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са 

постигнати изискванията на проекта (приложение № 12) - съставя се от строителя и технически 

правоспособните физически лица по съответните части към лицето, упражняващо строителен 

надзор с описаниточни действителни количества.Ще отговаря за всички дейности, свързани с част 

„Архитектура" и т.н. КОНСТРУКТОР- Извършва строителен надзор по част конструктивна.Създава 

техническа документация по част конструктивна. Участва в изработването на окончателния доклад. 

Участва в съставянето на техническия паспорт на сградата. Съставяне на акт за приемане на 

извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция 

(приложение № 7) - съставя се от строителя, проектанта по част "Конструктивна"и технически 

правоспособното физическо лице по част "Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен 

надзор, от Ръководителя на надзорния екип и т.н. Инженер ВиК-Ще отговаря за всички аспекти на 

организацията и ефективното упражняване на строителния надзор по ЗУТ при изпълнението на СМР 

по част В и К , както и за организацията на процеса на проверка отКонсултанта на работни чертежи 

и екзекутивна документация на Изпълнителите, издаването на технически указания при 

изпълнението на СМР по част ВиК, разглеждането и оценката на технически предложения на 

Изпълнителите и проектантите, организацията на проверката на доставките и оборудването, 

планирането и провеждането на изпитванията на готовите участъци и др. инженерни аспекти от 

изпълнението на проекта и т.н. ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР-Извършва строителен надзор по част Електро. 

Създава техническа документация по част Електро. Участва в изработването  на окончателния  

доклад.  Участва в съставянето на техническия паспорт на сградата. Ще приема извършените СМР. 

Разпореждане  на повторни  проби и изпитания,  в случай на необходимост.Ще проверява 

представените количествено стойностни сметки изготвени от строителя, количествено - спрямо 

изготвените и подписани Актове за скрити работи (Акт образец 12) и проектната документация и 

стойностно - проверка с офертното предложение на Строителя, както и съпоставка с фирмените 

показатели, по които се е извършило ценообразуването. ИНЖЕНЕР ОВК-Извършва строителен 

надзор по част ОВК и ЕЕ. Създава техническа документация по част ОВК и ЕЕ. Участва в  

изработването на окончателния доклад.Участва в съставянето  на техническия паспорт на 

сградата.Инженер по качеството на материалите- Извършва приемане на всички строителни 

материали и изделия, преди влагането им в строителството като одобрява представените декларации 

за съответствие и декларации  за експлоатационна годност на продуктите, като следи за 

съответствието им с предписаните технически характеристики в одобрения инвестиционен проект. 

Ще следи за стриктното изпълнени на СМР. Ще проверява доставените материали от строителя дали 

отговарят на предписаните по проекта и сертификатите им за съответствие преди полагането 

(монтирането) им на строежа. ИНЖЕНЕР „ПОЖАРНА ТЕХНИКА И БЕЗОПАСНОСТ- Извършва 

строителен надзор по част Пожарна безопасност. Създава техническа документация по част 

Пожарна безопасност. Участва в изработването на окончателния доклад. Участва в съставянето на 

техническия паспорт на сградата. Ще отговаря за всички аспекти на организацията и ефективното 

упражняване на строителния надзор по ЗУТ при изпълнението  на СМР по част Пожарна 

безопасност, както и за организацията на процеса на проверка от Консултанта на работни чертежи и 

екзекутивна документация на Изпълнителите, издаването на технически указания при изпълнението 

на СМР по част Пожарна безопасност, разглеждането и оценката на технически предложения на 

Изпълнителите и проектантите, организацията на проверката на доставките и 

оборудването,планирането и провеждането на изпитванията на готовите участъци и др. инженерни 
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аспекти от изпълнението на проекта. Координатор по безопасност и здраве.-Ще бъде лице по ЗБУТ 

при извършване на СМР през целия период на изпълнение на поръчката. Координира 

осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:вземане 

на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на 

етапите и видовете СМР;Ще следи за изпълнението и при необходимост щеискаме актуализация 

проекта част ПБЗ. Дейност 3-Упражняване на инвеститорски контрол -Възложителят е поставил 

изискване за упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството от трима 

експерти.В тази връзка в качеството ни на участник в процедурата, ние предвиждаме добре 

подготвени и обучени специалисти в тази областСледи за спазване на срока на изпълнение на 

предвидените строителни и монтажни работи, съобразно договора и при неговото забавяне или 

нарушаване своевременно уведомява възложителя; Контролира и следи финансовото изпълнение на 

договора;Измерва, проверява и приема количеството на действително изпълнените натурални 

видове строителни и монтажни работи, подлежащи на разплащане;Извършва контрол върху 

количеството и качеството на СМР на обекта, включително на влаганите материали в 

строителството;Извършва точно отчитане на количествата и видовете на изпълнените СМР на 

обекта;Извършва предварителен и текущ контрол върху съответствието на извършваните СМР на 

обекта и договорените  за изпълнение СМР, което включва задължително присъствие на обекта по 

време на строителството; Проверява,  коригира и подписва представените от Строителя протоколи 

за действително изпълнените натурални видове строителни и монтажни работи 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на  

„Пе енд Пе инженеринг" ЕООД 
Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Участникът предлага 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от 

него експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката.Предложена е 

адекватна организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и 

балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет 

на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и 

ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа.  

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЕВРО БИЛД КОНСУЛТ" 

ООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Начин на изпълнение и организация на експертите, на които е възложено изпълнението на поръчката 

(ПНИ) - Посочване на пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон 

документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност 

на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с 

графика за изпълнение. Подготвителни дейности, предхождащи доклада за оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти: запознаване с проектната разработка, текущото 

състояние на обекта, предвидените и допустимите дейности, съгласно техническото задание. 

Подготвителни дейности, предхождащи строително монтажните работи: Организиране на среща 

преди започване на строителството; Преглед и одобрение на работната програма; Преглед на плана 

за безопасност и здраве и т.н. Приложение № 1; Протокол образец 1; Приложение № 2; Протокол 

образец 2; Приложение № 4; Образец 4 Заповедна книга на строежа; Приложение № 7; Акт Образец 

7 и т.н. Окончателен доклад се съставя от Консултанта и се предоставя на Възложителя, съгласно § 

3(1) и (2) от „Допълнителните разпоредби" към Наредба №2 от 31.07.2003г за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България* и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Пълно описание на всички 

дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-
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монтажни работи на обекта, в съответствие с графика за изпълнение. Упражняване на строителен 

надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за 

ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ:законосъобразно 

започване на строежа; осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете 

и протоколите по време на строителството и т.н. Съгласуване и подписване на всички актове и 

протоколи по време на строителството. Откриване на строителната. Изпълняване функциите на 

координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал.З от Наредба № 

2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени 

в посочената Наредба. Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, 

за издаване на Разрешение за ползването му, включително актуализация на технически паспорт за 

строежа,съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Актуализация на 

техническия паспорт: Ръководителят на екипа ще осъществява координацията между всички 

експерти при актуализиране на отделните части на техническия паспорт на строеж, по реда на 

Наредба №5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Контрол на 

строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ при извършване на оценката на съответствието на 

инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор. Ще се следи за наличие на 

документи за качеството на влаганите материали, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 

2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България в 

съответствие с основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) 

№ 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни 

продукт. Докладът за оценка на съответствието на инвестиционния проект ще съдържа като 

минимум следната информация: Оценка на част Конструктивна/ конструктивно становище.Оценка 

на Част „Архитектурна" ;Оценка на Част Електро .Оценка на Част ОВК.Оценка на Част 

Газификация /ако е приложимо/ -Оценка на Част Пожарна безопасност.Оценка на Част Енергийна 

ефективност - Оценката за съответствието на Част Енергийна ефективност ще включва: Преглед и 

проверка на:Входящите данни, свързани с външните и вътрешните климатични условия; 

функционалното предназначение на сградата; специфичните режими на отопляване/охлаждане и 

вентилация в зависимост от експлоатационните режими на сградата и т.н. Организация за 

обезпечаване срока на Договора- Обезпечаване на всички дейности с конкретни задължения и 

отговорности на експертите в екипа; Функции   за   изпълнение   на   задачите   на   всеки   от   

отделните   специалисти   по специалности: Структура и организация на консултантския екип: 

Ръководител надзорен екип- Осъществяване на пълен контрол при изпълнението на работите от 

строителите заедно със специалистите от Консултантския екип в съответствие с Договорите и 

българското законодателство;Да мобилизира екипа за строителен надзор;Да отговаря за 

законосъобразното започване на строителните работи;Да задължава строителя да предприема 

всички необходими мерки, свързани със здравето, безопасността и опазването на околната среда;Да 

дава указания на строителя по важни въпроси, отнасящи се до работите по Договора за 

Строителството и т.н. Експерт част „Архитектура”-Експертът по част „Архитектура" ще участва в 

изготвянето на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект (когато е приложимо) 

и ще извършва посещения на обекта с оглед качественото изпълнение на строителните работи по 

изграждането на сградите.Експертът ще съставя съвместно със строителя и другите участници в 

инвестиционния процес всички изискващи се актове и протоколи по Наредба №3 от 2003г. на МРРБ 

и други документи съгласно нормативната уредба. Експерт част "Конструктивна"-Експертът част 

"Конструктивна" ще участва в изготвянето на доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционния проект (когато е приложимо) и ще извършва посещения на обекта с оглед 

качественото изпълнение на СМР. Ще съставя съвместно със строителя и другите участници в 

инвестиционния процес всички изискващи се актове и протоколи по Наредба №3 от 2003 г. на МРРБ 

и други документи съгласно нормативната уредба.Ще следи за навременното съставяне на 

бетоновия и монтажен дневник и изисква необходимите удостоверения на заварчиците. След 

физическото завършване на обекта консултанта по част „Конструктивна" ще участва в изготвянето и 

надлежното оформяне на акт обр.15, окончателния доклад на Консултанта и техническия 

паспорт.Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни изпитвания и 72-часови 

проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация. Експертът част„ОВК"- 

Изготвя оценка за съответствие по част „ОВК" и частите, имащи отношение към котелната и 

отоплителна инсталация, съгласно чл. 142, ал. 5 на ЗУТ.Своевременно запознаване с техническия 

проект, заданието за проектиране, както и всички други изходни документи, необходими за 

законосъобразно изпълнение на строителството.Своевременно информиране на Ръководител обект 
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за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване. 

Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни изпитания и 72-часови проби, 

доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация; Експерт част "Електрическа"-Ще 

участва при провеждане на 72-часовите проби на ел.инсталациите. Ще изисква от строителя 

своевременно организиране на замервания и изпитвания, провеждани от акредитирана лаборатория. 

След завършването на обекта ще участва в изготвянето и оформянето на акт обр.15, окончателния 

доклад на Консултанта и техническия паспорт;Изготвя оценка за съответствие по част „Електро" 

съгласно чл. 142, ал. 5 на ЗУТ и т.н. Координатор по безопасност и здраве-Експертът по част „План 

за безопасност и здраве" /Координатор по безопасност и здраве/ ще участва в изготвянето на доклад 

за оценка на съответствието на инвестиционния проект (когато е приложимо) и по време на 

строителството ще присъства на обекта, като ще следи за спазване на Наредба №2 за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Ще контролира провеждането на 

встъпителен и ежедневен инструктаж по безопасност и здраве и по видове СМР.Експерт по 

качеството на материалите- Приема разпорежданията на ръководителя на екипа по отношение 

контрола на строителството и задълженията на екипа;Проверява и оценява предложените от 

Изпълнителя материали и доставчици. Експерт „Пожарна техника и безопасност-Осъществява 

контрол за изпълнението на част „Пожарна безопасност", съгласно проектната 

документация.Контролира работата на Изпълнителя/ Строителя по отношение всички аспекти на 

строителството във връзка с удовлетворяване изискванията на строителните правила и норми в 

областта на пожарната безопасност;Експерти инвеститорски контрол-По време на строителството 

ще контролират изпълнението на строително-монтажните работи. Ще следят за качеството и 

количеството на вложените в строителството материали.Ще изисква използването на строителни 

материали в съответствие с действащите стандарти. Ще проверява съответствието на сертификатите 

и удостоверява, че използваните материали отговарят на националните и международните 

стандарти, а при необходимост препоръчва използването на други стандарти след одобрение от 

Възложителя.Ще удостоверява изпълнените количества и ще оформя изискващите се документи по 

договора, като води ежедневни записи на извършените работи с контрол на  направените разходи. 

Описание на всички стъпки и мерки по упражняването на контрол. 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 
„ЕВРО БИЛД КОНСУЛТ" ООД 
Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено, напр. техническия паспорт е само споменат. Участникът е предложил дейности, 

които не са относими  към предмета на конкретната поръчка („Оценката за съответствието на 

Част Енергийна ефективност”,. „…….Участие при провеждане на всички единични проби, 

комплексни изпитания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация ……”). 

 

 

Обособена позиция 10 – Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.17; 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ" АД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Описание на конкретните методи и похвати на работа на дружеството: Стриктно спазване на 

техническите спецификации, изискванията на Възложителя и нормативната уредба; Спазване на 

времевия график за изпълнение на дейностите; Екип; Непрекъснат диалог и партньорство; Фокус 

върху ключовите резултати; Приоритизация на дейностите; Гъвкавост и отзивчивост. В изпълнение 

на своите задължения, Консултанта ще извършва и редовни и месечни срещи с цел решаване на 

всички възникнали проблеми.Описание на всички дейности, които консултанта ще изпълни: 

Изпълнение на Дейност 1 - Оценка за съответствие на инвестиционните проекти, в изпълнение на 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради";Оценката за 
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съответствие на инвестиционните проекти се извършва като комплексен доклад за съществените 

изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от 

ЗУТ. Оценка за съответствие (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна"), 

съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ като комплексен доклад за съответствие със съществените 

изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ се прави за всяка от конкретно посочените сгради на 

територията на гр. Кърджали, При извършване на оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания на строежите, изпълнителят отговаря за спазване на 

изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. В тази връзка оценката за съответствие обхваща проверка за 

съответствие с:Предвижданията на подробния устройствен план и т.н.Изпълнение на Дейност 2-

Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с 

обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени за 

участие;Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на 

ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови 

актове в областта на енергийната ефективност в България. Съгласно чл.168 ЗУТ Изпълнителят ще 

носи отговорност за:законосъобразно започване на строежа; осъществяване на контрол относно 

пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;спиране на 

строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл.225, ал. 2 и в нарушение на 

изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;осъществяване на контрол относно спазване на 

изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;недопускане на 

увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;В изпълнение на своите задължения 

изпълнителят: упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни 

физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за 

осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за упражняване на 

строителен надзор.Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл.166, ал.З и ал.4 и чл.167, ал.1,т.2 

от ЗУТ; осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и 

на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с 

изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 

169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ; по време на изпълнение на СМР осигурява постоянно присъствие на 

експертите от своя екип по всички проектни части като представя пред възложителя доказателства 

за това на работните срещи, провеждани в присъствие на възложителя и т.н.Актуализира 

техническите паспорти на сградите преди въвеждането им в експлоатация по реда на Наредба № 5 от 

2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание. 

Актуализираният технически паспорт на всяка сграда, за която изпълнителят е упражнил строителен 

надзор, се предава на възложителя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е 

придружен с електронен носител съответстващ на хартиения;Изготвя окончателен доклад до 

Възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след приключване на СМР. Докладът се представя на 

хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е придружен е електронен носител във 

формат пдф, съответстващ на хартиения.Изпълнение на Дейност 3-По време на целия строителен 

процес от откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация 

Изпълнителят ще осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно: Отсъствие 

на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и 

КСС;съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидени в проектосметната 

документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.; У 

съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от 

договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове. Начини и етапи на изпълнение на 

дейностите, предмет на поръчката, които Консултанта ще извърши:Етап I – Организационен-

1.Мобилизация на екипа;2.Организира съвместно с възложителя съставянето на Протокол обр. 1 за 

предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж: за изпълнение на конкретния 

строеж и т.н. Етап II - упражняване на постоянен контрол:3.Организира откриването на 

строителната площадка на конкретния обект- съставяне на Протокол 2 за откриване на строителна 

площадка на строежа. Съставя се от Консултанта с участието на: Съответните технически 

правоспособни лица от строителния надзор по съответните части; Възложител, Строител, Служител 

по чл.223, ал.2 от ЗУТ от общината и Проектанти по съответните части;4.Заверка на Заповедната 

книга (Образец 4) на конкретния строеж: в тридневен срок от подписването на Протокол 2 .5. 

Осъществява постоянен контрол при изпълнението на всички видове строително монтажни работи 

на конкретния строеж:Контрола се осъществява върху всички предвидени по проект работи, които 
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ще се съпътстват и с подписване и/или отказ от подписване на всички необходими актове и 

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

строителството.- Метод за работа при установяване на несъответствие на строителните материали и 

изделия с техническите изисквания на проекта и контрол при подмяната и корекцията им.6. Участва 

и контролира изготвяне на екзекутивна документация съгласно ЗУТ; Етап 3- Заключителен- 

Подготвя и организира подписване на Констативен акт (приложение15) за установяване годността 

за приемане на строеж по чл.176 ал.1 от ЗУТ;условията на чл. 176а и чл. 176 б от ЗУТ и Наредба № 

5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;Съставя и внас пред компетентния орган 

окончателен доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на 

специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба за 

въвеждане в експлоатация на строежа.За изпълнение на конкретната задача, ще бъдат осигурени 

следните експерти: Ръководител надзорен екип- Осигурява присъствието на всеки един експерт на 

обекта; Осъществява координацията и комуникацията помежду им; Организира срещите с 

възложител, строител и проектант.Изисква от отделните експерти отчетност за напредъка на 

проекта по съответната част; Основните ангажименти включват: Подпомагане на Възложителя при 

разрешаване на спорове с Изпълнителя на договора за строителство и инженеринг; 

Административно управление на Договора, включително координация на дейностите на екипа; 

Комуникация и отговорност пред Възложителя и т.н.; Архитект- Контролиране изпълнението  на 

строително монтажните работи  по част „Архитектурна ";Наблюдаване изпълнението на 

строително-монтажните работи като ги сравнява с действителната работна програма.Докладва на 

Ръководителя на надзорния екип и т.н.; Конструктор- Контролиране изпълнението на строително 

монтажните работи по част„Конструктивна "; Наблюдаване  изпълнението на строително-

монтажните работи като ги сравнява с действителната работна програма. Докладва на Ръководителя 

на надзорния и т.н; Конструктор с ТК; Електроинженер; Инженер „ВиК"; Инженер „ОВиК"; 

Специалист по ЗБУТ;Специалист по качество на материалите; Специалист пожарна безопасност. 

Приложена е Йерархичната схема (подчиненост вътре в екипа) както и Схема на йерархичните 

връзки с останалите участници в строителния процес и заинтересовани институции. Начини за 

контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с 

изискванията на техническата документация: Ще разрешим начало на ремонтните работи след 

изпълнен демонтаж: на всички предвидени съоръжения, оборудване, компрометирани настилки и 

облицовки. Последователност на изпълнение на Екстериорните работи: Ремонт на покрив; направа 

на скеле; монтаж: на дограма - прозорци; изкърпват на компрометирана външна мазилка; полагане 

на топлоизолационни плоскости на лепилен разтвор и дюбелиране;шпакловка върху стъклофибърна 

мрежа и поставени ръбоохранители иводооткапващи лайсни; и т.н.Последователността на 

изпълнение на отделните видове СМР, включени в част „ Архитектура ";Последователността на 

изпълнение на отделните видове СМР за изпълнение на стоманобетонови работи, включени в част 

„Конструктивна"  и т.н 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 

„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ" АД 
Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението на 

предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с Възложителя и за 

вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни), които са необходими за 

изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Участникът подробно и 

ясно е описал етапите, задачите, последователността за извършването на всяка една от дейностите, 

посочени в списъка. Предложена е адекватна организационна структура- екипът от експерти е много 

добре разпределен и балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането 

на предмет на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. 

Подробно и ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ТЮРЕС КОНСУЛТ" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 
Съдържание на предложението: 
ДЕЙНОСТ 1: Оценката за съответствие на инвестиционните проекти се извършва като комплексен 

доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на 

чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. Оценка за съответствие (включително оценка за съответствието на част 

„Конструктивна"), съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ като комплексен доклад за съответствие със 



 78 

съществените изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ се прави за всяка от конкретно посочените 

сгради на територията на гр. Кърджали, одобрени по Националната   програма,   за   които   има   разработен   

инвестиционен   проект.   Този инвестиционен проект подлежи на съгласуване и одобряване от 

общината и въз основа на него се издава разрешение за строеж. Оценката за съответствие обхваща 

проверка за съответствие с:Предвижданията на подробния устройствен план; Правилата и 

нормативите за устройство на територията; Изискванията по чл.169, ал.1 и 3; Взаимната 

съгласуваност между частите на проектите; Пълнотата и структурното съответствие на инженерните 

изчисления; Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; Други специфични изисквания към 

определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива и т.н;Всички 

документи - графични и текстови, на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от 

съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата консултант, извършила оценката 

за съответствие. Докладът за оценка на съответствието се подписва от управителя на фирмата 

консултант и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката. ДЕЙНОСТ 2: 

Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на ЗУТ, 

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

строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови 

нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България.Изпълнителят извършва надзор 

по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния 

обект, в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо 

строителен надзор на строеж.Съгласно чл.168 ЗУТ Изпълнителят носи отговорност за: законосъобразно 

започване на строежа; осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството; спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 

224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; В съответствие с 

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

изпълнителят следва да:участва в съставяне на протокол Образец 1 за предаване и приемане на одобрения 

инвестиционен проект и разрешение на строеж за изпълнение на конкретния строеж; съставя протокол 

Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при 

влязло в сила разрешение за строеж. В 3 (три) дневен срок от съставянето на този протокол заверява 

Заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината, 

специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) 

за заверената заповедна книга;подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се 

съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител или лице 

извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът. В изпълнение на своите 

задължения изпълнителят:упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни 

физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за 

осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за упражняване на 

строителен надзор.Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл.166, ал.З и ал.4 и чл. 167, ал. 1 ,т.2 

от ЗУТ;осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и на своя 

екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с изпълнението на 

строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ;-

контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и 

количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват 

от строителя с акт (образец №19). и т.н ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Изпълнителят предоставя на 

възложителя: Комплексен доклад от оценка за съответствието на инвестиционния проект на всяка сграда, за 

която изпълнителят е извършил оценката. Актуализиран технически паспорт на всяка сграда, за 

която е упражнилстроителен надзор по време на строителството.Окончателен доклад до 

възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на строителните и 

монтажни работи за всяка сграда, за която изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на 

строителството. ДЕЙНОСТ 3: Упражняване на инвеститорски контрол В изпълнение на своите 

задължения изпълнителят:Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на Възложителя;Да 

осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е необходимо;Да поиска съставяне на 

акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния процес има това задължение, но не 

го е изпълнил в срок; Следва да съблюдава извършването на строителните работи в съответствие с 

проектите и графиците. Инвеститорски контрол се осъществява във всички фази на проекта. 

Контролира   качеството на работа на изпълнителя при изпълнение на строително- монтажните 
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работи на всеки етап от строителството без с това да пречи на производствената работа на 

последния. МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, ПРЕДПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ 

И В ДОКЛАДИТЕ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: Конкретни задачи на 

консултанта: Консултанта следва да извърши следните основни дейности:(1) да изготви Доклад за 

оценка на съответствие на работния проект за обекти във връзка с реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията Оценката 

на съответствието следва да бъде проведена съгласно разпоредбата на чл. 142, ал. 5 и ал. 11 на ЗУТ. 

С оглед на горепосоченото оценката следва да обхваща проверка за съответствие на 

инвестиционния проект с: предвижданията на подробния устройствен план;правилата и нормативите за 

устройство на територията;изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал.2, в т. ч.: и т.н. Изготвяне на комплексен доклад 

за оценка на съответствието съгласно изискванията на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ . Всички становища на 

експертите по отделните части на оценката следва да се оформят в един Комплексен доклад, в рамките на 

който се прави заключение, дали инвестиционният проект отговаря на съществените изисквания към 

строежите. Накрая се предлага одобрението му по реда на чл. 145 от ЗУТ от главния архитект на общината 

и издаване на разрешение за строеж. Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на 

Възложителя; Да осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите 

по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е необходимо; -    Да поиска 

съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния процес има това 

задължение, но не го е изпълнил в срок; Следва да съблюдава извършването на строителните работи в 

съответствие с проектите и графиците.Инвеститорски контрол се осъществява във всички фази на 

проекта. Контролира   качеството   на   работа   на   изпълнителя   при   изпълнение   на строително- 

монтажните работи на всеки етап от строителството без с това да пречи на производствената работа на 

последния.Следи качеството на строително-монтажните работи да съответствува на изискванията на 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", подаденото 

Техническо предложение и установените в БДС норми и другите технически нормативни изисквания; 

Установява съответствието само на действително извършените работи с договорените единични цени; 

Удостоверява с подписа си в акт обр.19, обема и стойността на извършените и приети от него СМР и 

доставки. За всеки един от обектите във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Кърджали да извърши: 

Дейност 1: Да изготви Доклад за оценка на съответствие на работния проект за обекти; Дейност 2: 

Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 

(до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от 

ЗУТ: Дейност 2.1.: Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на 

строителството; Дейност 2.2: Откриване на строителната площадка и определяне на строителната 

линия и ниво; Дейност 2.3: Заверка на Заповедната книга на строежа; Дейност 2.4: Изпълняване 

функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството ; Дейност 7: 

Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет; Дейност 2.5: Изготвяне 

на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за 

ползването му, включително технически паспорт за строежа; Дейност 2.6: Внасяне на окончателните 

доклади в Общинската администрация.;Дейност 2.7: Контрол на строителните продукти по чл. 169а, 

ал. 1 ЗУТ; Дейност 3 - Упражняване на инвеститорски контрол - Оптимизиране на всички дейности по 

Проекта и планиране на средствата за обезпечаване на неговата реализация;- Осигуряване на ритмичност 

на Строителния и Финансовия процес, които са в тясна връзка помежду си и са важна предпоставка за 

реализиране на Проекта и т.н. Последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за 

обекта Основни строително-монтажни работи-Подготовка на работната площадка; Дейности по 

мерките за внедряване на енергийна ефективност-а) Топлинно изолиране на външните стени със 

съпътстващи СМР; б) Топлинно изолиране на под със съпътстващи СМР; в) Топлинно изолиране на 

покрива на сградата със съпътстващи СМР; г) Подмяна на старата дограма със система от РУС профил и 

стъклопакет; д) Подмяна на хидроизолацията на покрива Разпределение на човешките ресурси-

Разполагаме със солидна основа от познания в областта, която ще ангажираме, за да отговорим на 

изискванията на проекта в най-висока степен. Разполагаме с квалифициран персонал с богат опит в 

областта на строителния надзор. Конкретно за изпълнение на поръчката сме предвидили следния 

екип:Ръководител на екипа -Да създаде организация и координация от такова естество, които да позволяват 

срочното разработване на Доклада за оценка на съответствието за Работния проект;-Да съдейства на 

Възложителя за получаването и влизането в сила на Разрешението за строеж;-Да създава организация и 

координация от такова естество, които да позволяват срочното разработване на Доклада за оценка 

на съответствието за съществени изменения на проектно сметните документации с цел вписване на 

забележки в случай на необходимост;-Да мобилизира екипа за строителен надзор и осигури същия 
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да действа в обхвата на задълженията регламентирани с чл. 168 на ЗУТ и т.н.;Експерт по част 

„Архитектураи"-Изготвяне на становища;-Участие при получаване на становища от съответните 

компетентни органи;-Ще контролира качественото изпълнение на СМР по внедряване на мерките за 

енергийна ефективност в съответствие с проекта и всички изисквания и норми, количеството на 

използваните материали;-Провеждане инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените 

строително - монтажни работи и използваните материали и т.н.Специалистът по част 

„Конструкции" ще следи и контролира; -Изготвяне на становища; -Участие при получаване на 

становища от съответните компетентни органи;-Ще контролира качественото изпълнение на изкопните, 

кофражни, армировъчни и бетонови работи в съответствие с проекта и всички изисквания и норми, 

количеството на използваните материали;-Провеждане инспекции на обекта, проверяване качеството 

на изпълнените строително - монтажни работи и използваните материали и т.н.Експерт по част 

«ОВиК»-Специалистът по част „ОиВ" ще следи и контролира изпълнението на предвидените видове 

работи в проекта.-Ще контролира качественото изпълнение на видовете работи в съответствие с 

всички изисквания и норми. Експерт по част «ЕЛ»Специалистът по част „ЕЛ" ще следи и 

контролира изпълнението на предвидените видове работи в проекта.-Ще контролира качественото 

изпълнение на видовете работи в съответствие с всички изисквания и норми.и т.н. Експерт по 

«Качеството»-Изяснява вида и съдържанието на документацията, която трябва да съпровожда 

доставените и вложени строителни материали и продукти;-Всяка партида материали да е 

придружена със съответните декларации за съответствие, придружени с товарителници към тях, 

доказващи доставеното количество и т.н.; Експерт по част «ПБ»-Специалистът по част „ПБ" ще следи и 

контролира изпълнението на предвидените видове работи в проекта.-Ще контролира качественото 

изпълнение на видовете работи в съответствие с всички изисквания и норми.- Ще извършва 

необходимите замервания и съответните изчисления на количествата на извършените работи и 

т.н.Експерт - „Специалист по безопасност и здраве"- правоспособно лице с квалификация, професионален 

опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и 

здравословно изпълнение на СМР, -контрол за спазване на изискванията на Наредба №2/2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;-контрол върху монтажа на 

информационни табели ит.н.; Експерт по «Технически контрол по част конструктивна»-Ще контролира 

качественото изпълнение на видовете работи в съответствие с всички изисквания и норми.- Ще 

извършва необходимите замервания и съответните изчисления на количествата на извършените работи. 

Експерт «Инвеститорски контрол»- Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на 

Възложителя; Да осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите 

по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е необходимо;Да поиска 

съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния процес има това 

задължение, но не го е изпълнил в срок; Следва да съблюдава извършването на строителните работи в 

съответствие с проектите и графиците и т.н 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 
„ТЮРЕС КОНСУЛТ" ЕООД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението на 

предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с Възложителя и за 

вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни), които са необходими 

за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Участникът подробно и 

ясно е описал етапите, задачите, последователността за извършването на всяка една от дейностите, 

посочени в списъка. Предложена е адекватна организационна структура- екипът от експерти е 

много добре разпределен и балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по 

реализирането на предмет на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата 

спецификация. Подробно и ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа 

        

Обособена позиция 11 – Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр. Кърджали, кв. Възрожденци, блок №23; 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Евроконтрол 

Инженеринг"ООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 
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Съдържание на предложението: 
Конкретните наши отговорности са извършване на: Оценка за съответствие (включително оценка за 

съответствието на част "Конструктивна", съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ) - като комплексен доклад 

за всяка от сградите, обект на интервенция по Програмата. Упражняване на строителен надзор: 

Изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния 

процес, регламентирани в чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ. 

Упражняване на инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и 

съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали.Оценка за 

съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на част 

„Конструктивна", съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ), с комплексен доклад за съответствие със 

съществените изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 

5 от ЗУТ: Предвижданията на действащия ПУП; Правилата и нормативите за устройство на 

територията; Изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и т.н Упражняване на строителен надзор на 

СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: Изпълнителят 

извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от 

строителя на съответния обект, е съответствие със законовите правомощия и задължения на 

Изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж. В съответствие с изискванията 

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

изпълнение на своите задължения Изпълнителят осигурява постоянно присъствие на експертите от 

своя екип по всички проектни части като представя пред Възложителя доказателства за това на 

работните заседания, провеждани в присъствие на Възложителя;Контролира чрез необходимите 

проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и количества СМР на строежа, 

които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с акт (образец № 

19). След извършените проверки на място и установено съответствие, подписва акта;Контролира 

качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по компетентност нарушаването 

на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в 

заповедната книга на строежа и т.н. 3. Упражняване на инвеститорски контрол на СМР за 

обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: Изпълнителят извършва 

инвеститорски контрол по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват 

от строителя на съответния обект: Упражнява инвеститорски контрол по изпълнението на 

строително-монтажните работи на обекта, чрез специалистите по съответните части, включени в 

списъка на правоспособните физически лица; Упражнява пълен контрол по време на 

строителството, в съответствие с разпоредбите на чл. 168, ал. 1 от ЗУТ и т.н.ИЗИСКВАНЕ ЗА 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ Изпълнителят предоставя на Възложителя:Комплексен 

доклад от оценка за съответствието на инвестиционния проект на всяка сграда, за която 

Изпълнителят е извършил оценката;Актуализиран технически паспорт на всяка сграда, за която е 

упражнил строителен надзор по време на строителството;Окончателен доклад до Възложителя, 

съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни 

работи за всяка сграда, за която Изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на 

строителството;Окончателен доклад за инвеститорски контрол.Оценката на съответствието следва 

да бъде проведена съгласно разпоредбата на чл. 142, ал. 5 на ЗУТ. С оглед на горепосоченото 

оценката следва да обхваща проверка за съответствие на инвестиционния проект с:предвижданията 

на подробния устройствен план;правилата и нормативите за устройство на 

територията;изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2, в т. ч.:носимоспособност; безопасност при 

пожар;хигиена, опазване на здравето и живота на хората;безопасна експлоатация;защита от шум и 

опазване на околната среда;изпълнение на проектирането в съответствие с изискванията на 

нормативните актове; инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;  

физическа защита на строежите.и т.н.Оценката на отделните части на проекта се извършва 

задължително за съответствие с изискванията на Наредба № 4 към ЗУТ за обхвата и съдържанието 

на инвестиционните проекти, нормите на проектиране, други нормативни актове (наредби, 

правилници и т.н.), които имат отношение към проекта. Предложение относно управление на 

договора, включително процедури за контрол с цел качественото и навременно изпълнение на 

поръчката. Надзор на качеството на материалите за строителния процес; Специфични технически 

изисквания към топлофизичните характеристики на строителните продукти за постигане на 

енергоспестяващия ефект в сградите.Изготвяне на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 

ЗУТ за въвеждане на строежите в експлоатация. Предложение относно предвидената организация за 

изпълнение на работата, мобилизация и разпределение на предвидените ресурсик: консултанта 

определя правата и задълженията на всеки експерт от екипа за срока на изпълнение на СМР.За 
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изпълнение на гореописанат поръчка, фирма „Евроконтрол Инженеринг"ООД, ще се запознае в 

детайли с одобреният проект и количествени сметки. Ще обсъди със избраният изпълните - подхода 

ни за работа и линейният график и технология за изпълнение. Предвиждаме ежедневно посещение 

на обектите от строителният надзор/ специалисти по части „Архитектурна", „ОВК", „Електро", 

„ВиК" „Конструктивна", „Енергийна ефективност. Изпълнителят действа лоялно и като 

добросъвестен съветник. Планиране на работата - планиране, планиране и пак планиране - основа за  

постигане в максимална степен целите и задачите на проекта.В Договора за СМР са предвидени 

изисквания за отчети за напредъка и други отчети, които Изпълнителят на СМР трябва периодично 

да изготвя и предава на Консултанта.При всички случаи на разногласие между Изпълнителя на СМР 

и проектантите, проблемът ще се решава от Консултанта. При всички случаи на разногласие между 

Изпълнителя на СМР и Консултанта, проблемът ще се отнася за решаване от 

Възложителя.Съвещанията ще се свикват в основната база на Изпълнителя на СМР. Мерки за 

превенция и управление на потенциални рискове (идентифицирани от възложителя с методиката за 

оценка на офертите). 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 1 точка по показателя ПНИП на 

„Евроконтрол Инженеринг"ООД 

Предложението за изпълнение е общо и не представя спецификите на обекта, като същото 

представялва описание на процеса на надзор като цяло. В техническото предложение на 

участника не е посочена последователността за извършването на всяка една от дейностите. 

Допуснати са съществени непълноти/пропуски в описанието на етапите, задачите и 

последователността  на дейностите. Участникът не е включил екип от експерти в своето 

техническо предложение и съответно не е предложил разпределение на задачите и 

отговорностите на екипа 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ИНТКОНС" ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
КОНКРЕТНИ МЕТОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪОТВЕТНАТА ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА- ДЕЙНОСТ 1-Оценка за 

съответствие на инвестиционните проекти, "; Оценката за съответствие на инвестиционните проекти 

ще се извърши като комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от 

ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ.Инвестиционните проекти ще бъдат 

изработени в обхвата и съдържанието, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, друга свързана подзаконова нормативна 

уредба по приложимите части, в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности и 

специфичните изисквания на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради и т.н. ДЕЙНОСТ 2: Упражняване на строителен надзор. Строителният надзор ще се 

изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 

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

на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на 

енергийната ефективност в България.Изпълнителят ще извърши надзор по време на строителството 

върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие 

със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на 

строеж и т.н. ДЕЙНОСТ 3: Упражняване на инвеститорски контрол: Изпълнява функциите на 

инвеститорски контрол на Възложителя; Осъществява контрол относно пълното и правилно 

съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, 

там, където е необходимо; Изисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник 

в строителния процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок и т.н. Актовете и 

протоколите към съответните части на проекта се съставят от участниците в строителството както 

следва:В началото на строителството:По време на строителството;В  заключителен  етап  на  

строителството  при  изпълнение  на  настоящата поръчка, ще бъдат съставени и оформени следните 

актове и протоколи:Протокол приложение №17 за проведена 72 часова проба при експлоатационни 

условия. Изпълнителят ще организира провеждането на 72-часови проби при експлоатационни 
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условия като част от процеса на подготовка за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на 

комисия, подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова 

проба при експлоатационни условия, след което ще бъде подписано Приложение № 17 към Наредба 

№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Окончателен 

доклад на Строителния надзор;Технически паспорт на строежа; Внасяне на окончателния доклад в 

РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия.Участие в 

държавна приемателна комисия. Стратегия за управление на договора-Разработването на ясна 

стратегия за постигане целите по проекта е от изключително голямо значение. Стратегията създава 

рамка, която направлява основните и второстепенните действия, които са необходими за 

изпълнението на проекта и постигане на неговата цел. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФУНКЦИИТЕ НА 

КОНТРОЛ И ПРОВЕРКА НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ- За 

успешно управление на договора Изпълнителят ще осъществява: Ежедневен контрол на 

строителния процес; Контрол по правилното изпълнение на строителни работи. Контрол по 

качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните 

изисквания, стандарти.Контрол върху комплектоването на цялата необходима документация по 

времемна строителния процес. Заверка на екзекутивната документация, включително: Съдействие 

за издаване на всички необходими писмени становища. Контрол по спазване на Плана за 

безопасност и здраве (ПБЗ) и календарнит графици за изпълнение на обектите, утвърдени от 

Възложителя. Контрол по спазването изискванията на ЗБУТ (безопасни условия на труд и 

пожаробезопасност).Контрол по спазването на мерките по опазването на околната среда, 

предвидени в проекта, по време на строителството. Недопускане увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на строителството. Конкретни контролни дейности по инвеститорски контрол върху 

обекта. Предоставяне на техническа помощ и съдействие на Възложителя за управление на договора 

за строителство и последващите дейности за документално и финансово приключване на 

обекта.Отчетност. Вътрешен контрол при изпълнение на договора.Вътрешен контрол по проверка на 

извършения вече контрол при упражняване на Строителен надзор и Инвеститорски контрол ще се 

извърши съгласно Процедури за управление на качеството, в които са интегрирани Система за 

качество 180 9001:2008.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ-Участникът разполага, през 

целия период на изпълнение на поръчката, с лица, които да отговарят за извършването на услугата, 

вписани в списъка, чрез които упражнява дейността си, а именно:Ръководител екип - СТРОИТЕЛЕН 

ИНЖЕНЕР ПГС:изпълняващ функциите и на Експерт Инвеститорски контрол- Управление на 

Договора за услуги, включително координация на дейностите на екипа; Подпомагане на 

Възложителя при разрешаване на спорове с Изпълнителя на Договора за инженеринг;Комуникация и 

отговорност пред Възложителя и т.н. Експерт по част „Архитектура:Извършва Оценка на 

съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж. Предоставя експертни становища 

/съвети и отстранява проблеми по въпроси по част Архитектура по време на изпълнението.Провежда 

инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените СМР. Експерт по част „Конструкции", 

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПГС, съвместяващ функциите на Експерт Технически контрол по част 

конструктивна и Експерт инвеститорски контрол:•Извършва Оценка на съответствие на проекта за 

издаване на Разрешение за строеж.Експертът осъществява провеждане на контрол върху спазване на 

изискванията нормативната база, свързани с проектирането и изпълнение на СМР.Провежда 

инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените строително-монтажни работи в 

част„Конструкции" и т.н. Експерт по част „ОВК „- Извършва Оценка на съответствие на проекта за 

издаване на Разрешение за строеж.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на 

изпълнените строително-монтажни работи в част„ОВиК" и част „ЕЕ".За допуснати нарушения ще 

информира Ръководителя на екипа и ще дава указания на Строителя за тяхното отстраняване.Всички 

нередности допуснати на обектите се записват в заповедната книга за отстраняване от страна на 

Строителя и т.н.Експерт по част „Електроинсталации" , ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР-Извършва Оценка на 

съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.Предоставя експертни становища 

/съвети и отстранява проблеми по въпроси по част Електрическа по време на 

изпълнението.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените строително-

монтажни работи в част„Електрическа" и т.н.Експерт Инженер по качеството на материалите, 

изпълняващ функциите и на Експерт Инвеститорски контрол:Ще се запознае с проектната 

документация и техническото предложение на избрания Строител.Ще подготви изискванията за 

одобряване на източници за доставка на материали и др. в съответствие с действащите нормативни 

изисквания, които ще представи на Строителя след откриване на строителната площадкапровежда 

редовни инспекции на строежа и контрол по спазване на приети технологи за изпълнението на 

строително монтажните работи и качество на използваните материали и изделия в съответствие с 
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одобрения строителен график и обектовите искания на Строителя. При необходимост след 

съгласуване с Възложителя и Ръководителя на екипа ще подготвя обектови инструкции до 

строителя и т.н. Експерт Инженер по част „Пожарна и аварийна безопасност"- Извършва Оценка 

на съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.Експертът осъществява 

провеждане на контрол върху спазване на изискванията нормативната база, свързани с 

проектирането и изпълнение на СМР.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на 

изпълнените строително-монтажни работи в част „Пожарна и аварийна безопасност" и т.н. Експерт 

Инвеститорски контрол: Осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е 

необходимо; Изисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния 

процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок;Съблюдава извършването на строителните 

работи в съответствие с проектите и графиците.Осъществява Инвеститорски контрол във всички 

фази на проекта и т.н. 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

„ИНТКОНС" ЕООД 

Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено, напр. техническия паспорт е само споменат. Участникът е предложил дейност 

и/или дейности, които не са относими  към предмета на конкретната поръчка (…….за 

проведена 72 часова проба при експлоатационни условия. Изпълнителят ще организира 

провеждането на 72-часови проби при експлоатационни условия като част от процеса на подготовка 

за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на комисия, подготвяне на заповед на 

Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни 

условия…….). 

 

3. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ИнтерНорм" ДЗЗД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Описание на отделните дейности-Дейност 1: Съгласно чл. 142, ал. 4 на ЗУТ всички части на 

инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за 

съответствието им с основните изисквания към строежите.Оценка на част Конструктивна/ 

конструктивно становище. Изпълнява се от експерт по част „Конструктивна" - физическо лице, 

упражняващо технически контрол по част „Конструктивна".Оценка на Част „Архитектурна" - 

Изпълнява се от експерт по част „Архитектурна". Оценка на Част Електро - Изпълнява се от експерт 

по част „Електро". Оценка на Част ВиК - Изпълнява се от експерт по част „ВиК". Оценка на Част 

ОВК- Изпълнява се от експерт по част „ОВК". Оценка на Част Пожарна безопасност - Изпълнява се 

от експерт по част „Пожарна безопасност".Оценка на Част Енергийна ефективност - Изпълнява се от 

експерт по част „ОВК" посочен в удостоверението за вписване в публичния регистър на АУЕР.    

Заключителни   дейности   -  предаване   на   комплексния   доклад   за   оценка   на съответствието на 

Възложителя. Дейност 2 - Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни 

работи- законосъобразно започване на строежа; осъществяване на контрол относно пълнота и 

правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; спиране на строежи, 

които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 ЗУТ и в нарушение на 

изискванията на чл. 169, ал. 1-3 ЗУТ. Подготвителни дейности, предхождащи строително 

монтажните работи: Запознаване с проекта и проектните материали, Проверка за законосъобразно 

разрешение за строеж, Проверка на организационната готовност на Изпълнителя. Изготвяне на 

Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за 

ползването му, включително актуализация на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 

от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Очаквани резултати: Изготвен окончателен доклад 

за строежа съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. Актуализация на техническия паспорт: Ръководителят на 

екипа ще осъществява координацията между всички експерти при актуализиране на отделните части 

на техническия паспорт на строеж, по реда на Наредба №5 от 28 ^декември 2006 г. за техническите 

паспорти на строежите, както следва: Част А "Основни характеристики на строежа";Част Б "Мерки 

за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти";Част В "Указания и инструкции за 
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безопасна експлоатация". Изготвяне на окончателен доклад до възложителя: Съгласно изискванията 

на § 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2/2003 г. окончателният доклад трябва да бъде 

съставен, подписан и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от 

технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните 

проектни части. Докладът задължително следва да съдържа оценка за законосъобразно започване и 

изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за 

строеж, както и подробно описание на предвиденото с подробрия устройствен план 

застрояване.След завършването на Работите по Проекта и преди издаването на Акт 16 по Наредба № 

3, Консултантът   ще   изготви   и   представи   на  Възложителя  Технически   паспорт   на   

обектите. Дейност 3 упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи:Подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за 

оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, 

съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството.Искане за съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в 

строителния процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок.Съблюдаване извършването на 

строителните работи в съответствие с проектите и графиците. Последователността на дейностите е 

отразена в Приложение 3- Линеен График. Предложение за дейността по управление на 

изпълнението на договора-Взаимоотношения Възложител - Консултант и Инвеститорски контрол; 

Взаимоотношения Консултант и инвеститорски контрол - Изпълнител на строителството; 

Взаимоотношения Консултант и инвеститорски контрол - външни институции. Мерки и дейности за 

вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни. Предложение за 

разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на 

дейностите по договора. Разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите експерти 

от екипа: Ръководител екип: Ръководи и координира дейността на останалите експерти в екипа; Ще 

мобилизира екипа си, като разпредели цялостната дейност между отделните специалисти. Ще е 

отговорен за законосъобразното започване на строителните работи и протичане на цялостния процес 

на изпълнение в съответствие с Договора и строителното законодателство; Отговоря за съставянето 

на актовете и протоколите по време на строителството и т.н. Експерт по част конструктивна: 

Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за проектиране, както и всички други 

изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение на строителството. Своевременно 

информиране на Възложителя за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на предложения 

за тяхното отстраняване. Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените 

инвестиционни проекти и техническите спецификации; Участие при провеждане на всички 

единични проби, комплексни изпитвания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа ьа 

въвеждане в експлоатация и т.н.Експерт по част Архитектурна- Своевременно запознаване с 

техническия проект, заданието за проектиране, както и всички други изходни документи, 

необходими за законосъобразно изпълнение на строителството. Своевременно информиране на 

Ръководител обект за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното 

отстраняване.Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни 

проекти и техническите спецификации по част „Архитектурна" и т.н.Експерт по част „ОВК"- 

Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за проектиране, както и всички други 

изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение на строителството. Своевременно 

информиране на Ръководител обект за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на 

предложения за тяхното отстраняване; Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с 

одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации по част „ОВК"; Съгласуване на 

актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и приложимите подзаконови 

актове.Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни изпитвания и 72-часови 

проби, доказващи годността на строежа ьа въвеждане в експлоатация. Експерт по част Електро- 

Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за проектиране, както и всички други 

изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение на строителството.Своевременно 

информиране на Ръководител обект за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на 

предложения за тяхното отстраняване; Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с 

одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации по част „Електро"; Съгласуване 

на актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и приложимите подзаконови 

актове и т.н. Експерт по качеството и съответствието на материалите- Приема разпорежданията на 

ръководителя на екипа по отношение контрола на строителството и задълженията на екипа; 

Проверява и оценява предложените от Изпълнителя материали и доставчици.Контролира работата 

на Изпълнителя по отношение на качеството на изпълнените работи -лабораторни протоколи, 
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сертификати, декларации за съответствие и др.; Участие при провеждане на всички единични проби, 

комплексни изпитвания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа ьа въвеждане в 

експлоатация.Експерт по част по част „Пожарна безопасност"-Осъществява контрол за изпълнението 

на част „Пожарна безопасност", съгласно проектната документация. Контролира работата на 

Изпълнителя/ Строителя по отношение всички аспекти на строителството във връзка с 

удовлетворяване изискванията на строителните правила и норми в областта на пожарната 

безопасност; Проверява декларациите за съответствие и сертификатите за качество на влаганите в 

строежа материали и полуфабрикати и изделия по отношение изискванията на нормите в областта 

на Противопожарната охрана; Експерт по част „ПБЗ" и Координатор по безопасност и здраве-следи 

за наличието на одобрен проект част „ПБЗ " преди откриването на строителната площадка.Контрол 

и съблюдаване на общите принципи съгласно ЗЗБУТ. Координация на изискванията по спазване на 

ЗЗБУТ и т.н.Експерт технически контрол по част конструктивна:Своевременно запознаване с 

техническия проект, заданието за проектиране, както и всички други изходни документи, 

необходими за законосъобразно изпълнение на строителството.Своевременно информиране на 

Възложителя за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното 

отстраняване. Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни изпитвания и 72-

часови проби, доказващи годността на строежа ьа въвеждане в експлоатация; За изпълнение на 

дейност 3 - Упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи във 

връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени за 

участие в „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", 

предвиждаме следните експерти: Експерт инвеститорски контрол 1 - Инженер ОВК; Експерт 

инвеститорски контрол 2 - Строителен инженер, специалност „ССС"; Експерт инвеститорски 

контрол 3 - Строителен инженер, специалност „ХТС". 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

„ИнтерНорм" ДЗЗД 

Участникът е предложил всички дейности (включително по управляване изпълнението на 

договора с Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие 

с Техническата спецификация. Участникът е предложил дейност и/или дейности, които не  

са относими  към предмета на конкретната поръчка(Оценка на Част Енергийна ефективност 

- Изпълнява се от експерт по част „ОВК" посочен в удостоверението за вписване в 

публичния регистър на АУЕР.) (Участие при провеждане на всички единични проби, 

комплексни изпитвания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация). Комисията следва да отбележи, че оценката на Част Енергийна ефективност 

не е предмет на настоящата обществена поръчка. 

 

 

4. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на ДЗЗД „ГИ 

КОНСОРЦИУМ"  по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект:Оценката обхваща проверка за 

съответствие със:предвижданията на подробния устройствен план;правилата и нормативите за 

устройство на територията;изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2;взаимната съгласуваност между 

частите на проекта;пълнотата и структурното съответствие на инженерните 

изчисления;изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива.I. Етап на изпълнение на строежа - 

строителен надзор и авторски надзор по време на строителството:1 Предметът на настоящата 

обществена поръчка включва изпълнение на следните дейности: Упражняване на авторски надзор и 

строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на 

Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ. 2. Цели на 

Строителния надзор-Законосъобразното започване на строежа, в т.ч. отлагането координатно и по 

ниво на всички обекти на терена в съответствие с генералния план за строителство.Пълнота и 

правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба №3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Изпълнение на строежа 
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съобразно одобрения работен/технически проект и т.н.Контрол на количествата на изпълняваните 

СМР. Оценка на енергийна ефективност.Контрол по спазване на ПБЗ (план за безопасност и здраве) и 

календарните графици за изпълнение на обектите утвърдени от Възложителя..3. Дейности на 

строителния надзор отнасящи се до постигането на Договорните цели и очакваните резултати-

Мобилизация и започване на работите. Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол 

по време на строителните дейности-Законосъобразното започване на строежа. Контрол по спазване 

на План за безопасност и здраве (ПБЗ) и календарните графици за изпълнение на обектите, 

утвърдени от Възложителя. Качество на влаганите строителни материали и изделия и 

съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови нормали и качествено 

изпълнение на строежа, съгласно одобрените от Възложителя работни проекти; Контрол на 

количествата на изпълняваните СМР; Контрол по спазването изискванията на ЗБУТ (безопасни 

условия на труд и пожаробезопасност);Пълно и правилно съставяне на актовете и протоколите по 

време на строителството, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството.По време на строителство Строителният надзор съставя й подписва 

актове и протоколи съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи. С 

актовете и протоколите се удостоверява спазването на изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 

2 от ЗУТ. Заверка на екзекутивната документация. Контрол по правилно водене на строителния 

дневник на изпълняваните строителни работи.Ежедневен контрол на строителния процес за 

съответствието на Строежа с действащите норми и правила за изпълнение на строително — 

монтажни работи и за спазване на изискванията по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и одобрения 

инвестиционен проект.След приключване на строително-монтажните работи Строителният надзор 

предприема следните дейности: Проверка и одобрение на изготвена екзекутивна документация от 

Строителя отразяваща несъществени отклонения от съгласуваните проекти.Екзекутивната 

документация включва комплект чертежи за действително извършени СМР. 4. Методи-Количествен 

контрол; Преработване на количествата. Поправяне на количествата; Качествен контрол; Контрол 

във времето; Контрол на строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР: 

Контролира извършването на СМР по вид, качество и стандарт съгласно Инвестиционния проект, 

Техническите спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби вкл. чрез техническо 

оборудване за изпитване и изследване, съгласно   посоченото   в   офертата. Контролира и приема 

извършените работи, включително осъществява непрекъснат надзор по време на изпълнение на 

специфични работи, включително контрол в складовете работните помещения на изпълнителя; 5. 

Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР Отчита хода на изпълнение на 

Договора и на извършените СМР като изготвя:  Месечен доклад до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който 

съдържа: Информация и оценка. 6. Инженер, Инвеститорски контрол: 1.Ще контролира количеството 

на изразходваните материали, механизация и възложените със заповед на Управителя услуги в 

строителните обекти. Приема и одобрява актовете за извършените СМР в съответствие със 

строителните стандарти и договори за възлагане и т.н. II. Заключителен етап: 1.Съставяне на 

окончателен доклад за въвеждане на строежа е експлоатация; 2. Изготвяне на технически паспорт на 

строежа съгласно изискванията на чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5 от 28.02.2006 г.III.Упражняване на 

строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните 

срокове; IV.Екип за строителен надзор:Задачи и отговорности на експертите: Ръководител екип и 

Строителен инженер (Инженер част „СК") Провеждане на редовни инспекции на Обекта, проверка 

качеството на изпълнените строително монтажни работи използваните материали; Упражняване 

Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.Информиране за 

напредъка на Работите Попълване Дневника на обекта;Приема работи подлежащи на скриване и 

подготовката на съответните Актове за скрити работи по Наредба № 3 на МРРБ; и т.н. Строителен 

инженер (Инженер част "СК") ще бъдена обекта на пълно работно време по време на целия 

строителен период, като присъствието му по дни ще е изцяло съобразено с видове работи, които ще 

се извършват на строежа, съгласно графика за изпълнение по договора за строителство.Провеждане 

на редовни инспекции на Обекта, проверка качеството на изпълнените строително монтажни работи 

и използваните материали;Контрол по изпълнението на строително монтажните работи, по качество 

и количество на използваните материали и по време;Упражнява Контрол на материалите и 

обор)Строителни продукти;Приема участие в лабораторни и полеви изпитвания на влаганите 

материали. Експерт (част "Архитектура" "ЕЛ, Пожарна безопасност, ОВК и Координатор по 

безопасност и здраве, Качество на материалите Информира за напредъка на Работите и попълва 

Дневника на обекта;Докладва във връзка със съответствието на изпълняваните работи с одобрената 

Работна програма; Приема работи подлежащи на скриване и подготовката на съответните Актове за 
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скрити работи по Наредба №3 на МРРБ; Подписва всички необходими документи (относно 

строително - монтажните работи на проекта) съгласно Наредба № 3/31.07.2003 год. на МРРБ;Следи 

за спазването на одобрените методологии за изпълнение на отделните видове Работи и т.н Експерт 

(част "Архитектура" "ЕЛ, Пожарна безопасност, ОВК и Координатор по безопасност и здраве, 

Качество на материалите)- Провеждане на редовни инспекции на Обекта, проверка качеството на 

изпълнените строително монтажни работи и използваните материали; Контрол по изпълнението на 

строително монтажните работи, по качество и количество на използваните материали и по време; 

Упражнява Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Информира за 

напредъка на Работите и попълва Дневника на обекта; Докладва във връзка със съответствието на 

изпълняваните работи с одобрената Работна програма.Предлагаме следната стратегия по отношение 

на изпълнението на договора:Планиране; Изпълнение; Проверка и т.н. Дейност 3 - упражняване на 

инвеститорски контрол - започва да тече от изпращане на възлагателно писмо от страна на 

Възложителя за започване на строителството и продължава до завършване на строителството на 

сградата до издаването на разрешение за ползване по реда на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите и гаранционните срокове. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

ДЗЗД „ГИ КОНСОРЦИУМ"   

Участникът е предложил всички дейности (включително по управляване изпълнението на 

договора с Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие 

с Техническата спецификация, но е допуснал несъществени непълноти/пропуски в 

описанието на етапите, задачите, последователността  на дейностите. Участникът е 

предложил разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него 

експерти от екипа /ключови и неключови/, но е допуснал несъществени 

непълноти/пропуски 

 

5. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ТЮРЕС КОНСУЛТ" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
ДЕЙНОСТ 1: Оценката за съответствие на инвестиционните проекти се извършва като комплексен 

доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на 

чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. Оценка за съответствие (включително оценка за съответствието на част 

„Конструктивна"), съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ като комплексен доклад за съответствие със 

съществените изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ се прави за всяка от конкретно посочените 

сгради на територията на гр. Кърджали, одобрени по Националната   програма,   за   които   има   разработен   

инвестиционен   проект.   Този инвестиционен проект подлежи на съгласуване и одобряване от 

общината и въз основа на него се издава разрешение за строеж. Оценката за съответствие обхваща 

проверка за съответствие с:Предвижданията на подробния устройствен план; Правилата и 

нормативите за устройство на територията; Изискванията по чл.169, ал.1 и 3; Взаимната 

съгласуваност между частите на проектите; Пълнотата и структурното съответствие на инженерните 

изчисления; Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; Други специфични изисквания към 

определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива и т.н;Всички 

документи - графични и текстови, на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от 

съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата консултант, извършила оценката 

за съответствие. Докладът за оценка на съответствието се подписва от управителя на фирмата 

консултант и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката. ДЕЙНОСТ 2: 

Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на ЗУТ, 

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

строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови 

нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България.Изпълнителят извършва надзор 

по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния 
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обект, в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо 

строителен надзор на строеж.Съгласно чл.168 ЗУТ Изпълнителят носи отговорност за: законосъобразно 

започване на строежа; осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството; спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 

224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; В съответствие с 

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

изпълнителят следва да:участва в съставяне на протокол Образец 1 за предаване и приемане на одобрения 

инвестиционен проект и разрешение на строеж за изпълнение на конкретния строеж; съставя протокол 

Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при 

влязло в сила разрешение за строеж. В 3 (три) дневен срок от съставянето на този протокол заверява 

Заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината, 

специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) 

за заверената заповедна книга;подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се 

съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител или лице 

извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът. В изпълнение на своите 

задължения изпълнителят:упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни 

физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за 

осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за упражняване на 

строителен надзор.Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл.166, ал.З и ал.4 и чл. 167, ал. 1 ,т.2 

от ЗУТ;осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и на своя 

екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с изпълнението на 

строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ;-

контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и 

количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват 

от строителя с акт (образец №19). и т.н ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Изпълнителят предоставя на 

възложителя: Комплексен доклад от оценка за съответствието на инвестиционния проект на всяка сграда, за 

която изпълнителят е извършил оценката. Актуализиран технически паспорт на всяка сграда, за 

която е упражнилстроителен надзор по време на строителството.Окончателен доклад до 

възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на строителните и 

монтажни работи за всяка сграда, за която изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на 

строителството. ДЕЙНОСТ 3: Упражняване на инвеститорски контрол В изпълнение на своите 

задължения изпълнителят:Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на Възложителя;Да 

осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е необходимо;Да поиска съставяне на 

акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния процес има това задължение, но не 

го е изпълнил в срок; Следва да съблюдава извършването на строителните работи в съответствие с 

проектите и графиците. Инвеститорски контрол се осъществява във всички фази на проекта. 

Контролира   качеството на работа на изпълнителя при изпълнение на строително- монтажните 

работи на всеки етап от строителството без с това да пречи на производствената работа на 

последния. МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, ПРЕДПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ 

И В ДОКЛАДИТЕ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: Конкретни задачи на 

консултанта: Консултанта следва да извърши следните основни дейности:(1) да изготви Доклад за 

оценка на съответствие на работния проект за обекти във връзка с реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията Оценката 

на съответствието следва да бъде проведена съгласно разпоредбата на чл. 142, ал. 5 и ал. 11 на ЗУТ. 

С оглед на горепосоченото оценката следва да обхваща проверка за съответствие на 

инвестиционния проект с: предвижданията на подробния устройствен план;правилата и нормативите за 

устройство на територията;изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал.2, в т. ч.: и т.н. Изготвяне на комплексен доклад 

за оценка на съответствието съгласно изискванията на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ . Всички становища на 

експертите по отделните части на оценката следва да се оформят в един Комплексен доклад, в рамките на 

който се прави заключение, дали инвестиционният проект отговаря на съществените изисквания към 

строежите. Накрая се предлага одобрението му по реда на чл. 145 от ЗУТ от главния архитект на общината 

и издаване на разрешение за строеж. Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на 

Възложителя; Да осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите 

по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е необходимо; -    Да поиска 

съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния процес има това 

задължение, но не го е изпълнил в срок; Следва да съблюдава извършването на строителните работи в 

съответствие с проектите и графиците.Инвеститорски контрол се осъществява във всички фази на 
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проекта. Контролира   качеството   на   работа   на   изпълнителя   при   изпълнение   на строително- 

монтажните работи на всеки етап от строителството без с това да пречи на производствената работа на 

последния.Следи качеството на строително-монтажните работи да съответствува на изискванията на 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", подаденото 

Техническо предложение и установените в БДС норми и другите технически нормативни изисквания; 

Установява съответствието само на действително извършените работи с договорените единични цени; 

Удостоверява с подписа си в акт обр.19, обема и стойността на извършените и приети от него СМР и 

доставки. За всеки един от обектите във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Кърджали да извърши: 

Дейност 1: Да изготви Доклад за оценка на съответствие на работния проект за обекти; Дейност 2: 

Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 

(до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от 

ЗУТ: Дейност 2.1.: Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на 

строителството; Дейност 2.2: Откриване на строителната площадка и определяне на строителната 

линия и ниво; Дейност 2.3: Заверка на Заповедната книга на строежа; Дейност 2.4: Изпълняване 

функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството ; Дейност 7: 

Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет; Дейност 2.5: Изготвяне 

на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за 

ползването му, включително технически паспорт за строежа; Дейност 2.6: Внасяне на окончателните 

доклади в Общинската администрация.;Дейност 2.7: Контрол на строителните продукти по чл. 169а, 

ал. 1 ЗУТ; Дейност 3 - Упражняване на инвеститорски контрол - Оптимизиране на всички дейности по 

Проекта и планиране на средствата за обезпечаване на неговата реализация;- Осигуряване на ритмичност 

на Строителния и Финансовия процес, които са в тясна връзка помежду си и са важна предпоставка за 

реализиране на Проекта и т.н. Последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за 

обекта Основни строително-монтажни работи-Подготовка на работната площадка; Дейности по 

мерките за внедряване на енергийна ефективност-а) Топлинно изолиране на външните стени със 

съпътстващи СМР; б) Топлинно изолиране на под със съпътстващи СМР; в) Топлинно изолиране на 

покрива на сградата със съпътстващи СМР; г) Подмяна на старата дограма със система от РУС профил и 

стъклопакет; д) Подмяна на хидроизолацията на покрива Разпределение на човешките ресурси-

Разполагаме със солидна основа от познания в областта, която ще ангажираме, за да отговорим на 

изискванията на проекта в най-висока степен. Разполагаме с квалифициран персонал с богат опит в 

областта на строителния надзор. Конкретно за изпълнение на поръчката сме предвидили следния 

екип:Ръководител на екипа -Да създаде организация и координация от такова естество, които да позволяват 

срочното разработване на Доклада за оценка на съответствието за Работния проект;-Да съдейства на 

Възложителя за получаването и влизането в сила на Разрешението за строеж;-Да създава организация и 

координация от такова естество, които да позволяват срочното разработване на Доклада за оценка 

на съответствието за съществени изменения на проектно сметните документации с цел вписване на 

забележки в случай на необходимост;-Да мобилизира екипа за строителен надзор и осигури същия 

да действа в обхвата на задълженията регламентирани с чл. 168 на ЗУТ и т.н.;Експерт по част 

„Архитектураи"-Изготвяне на становища;-Участие при получаване на становища от съответните 

компетентни органи;-Ще контролира качественото изпълнение на СМР по внедряване на мерките за 

енергийна ефективност в съответствие с проекта и всички изисквания и норми, количеството на 

използваните материали;-Провеждане инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените 

строително - монтажни работи и използваните материали и т.н.Специалистът по част 

„Конструкции" ще следи и контролира; -Изготвяне на становища; -Участие при получаване на 

становища от съответните компетентни органи;-Ще контролира качественото изпълнение на изкопните, 

кофражни, армировъчни и бетонови работи в съответствие с проекта и всички изисквания и норми, 

количеството на използваните материали;-Провеждане инспекции на обекта, проверяване качеството 

на изпълнените строително - монтажни работи и използваните материали и т.н.Експерт по част 

«ОВиК»-Специалистът по част „ОиВ" ще следи и контролира изпълнението на предвидените видове 

работи в проекта.-Ще контролира качественото изпълнение на видовете работи в съответствие с 

всички изисквания и норми. Експерт по част «ЕЛ»Специалистът по част „ЕЛ" ще следи и 

контролира изпълнението на предвидените видове работи в проекта.-Ще контролира качественото 

изпълнение на видовете работи в съответствие с всички изисквания и норми.и т.н. Експерт по 

«Качеството»-Изяснява вида и съдържанието на документацията, която трябва да съпровожда 

доставените и вложени строителни материали и продукти;-Всяка партида материали да е 

придружена със съответните декларации за съответствие, придружени с товарителници към тях, 

доказващи доставеното количество и т.н.; Експерт по част «ПБ»-Специалистът по част „ПБ" ще следи и 
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контролира изпълнението на предвидените видове работи в проекта.-Ще контролира качественото 

изпълнение на видовете работи в съответствие с всички изисквания и норми.- Ще извършва 

необходимите замервания и съответните изчисления на количествата на извършените работи и 

т.н.Експерт - „Специалист по безопасност и здраве"- правоспособно лице с квалификация, професионален 

опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и 

здравословно изпълнение на СМР, -контрол за спазване на изискванията на Наредба №2/2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;-контрол върху монтажа на 

информационни табели ит.н.; Експерт по «Технически контрол по част конструктивна»-Ще контролира 

качественото изпълнение на видовете работи в съответствие с всички изисквания и норми.- Ще 

извършва необходимите замервания и съответните изчисления на количествата на извършените работи. 

Експерт «Инвеститорски контрол»- Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на 

Възложителя; Да осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите 

по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е необходимо;Да поиска 

съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния процес има това 

задължение, но не го е изпълнил в срок; Следва да съблюдава извършването на строителните работи в 

съответствие с проектите и графиците и т.н 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 
„ТЮРЕС КОНСУЛТ" ЕООД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението на 

предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с Възложителя и за 

вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни), които са необходими 

за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Участникът подробно и 

ясно е описал етапите, задачите, последователността за извършването на всяка една от дейностите, 

посочени в списъка. Предложена е адекватна организационна структура- екипът от експерти е 

много добре разпределен и балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по 

реализирането на предмет на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата 

спецификация. Подробно и ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа 

 

6. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на офертата на „Рафаилов 

Консулт" ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Предвидени за изпълнение са следните дейности за всички обекти:Изготвяне на комплексни 

доклади за оценка на съответствието на предстоящите за изработване проекти в съответствие с чл. 

142, ал. 6 от ЗУТ.За дейностите на строителен надзор, Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 

от ЗУТ, чийто обхват е, както следва:отговорност за законосъобразно започване на 

строежа;отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството;отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни 

проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;отговорност за спазване на изискванията за 

здравословно и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка - определяне на 

правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа 

на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от Наредба № 2.КБЗ да изпълнява лично 

всички функции предвидени в Наредба № 2отговорност за недопускане на увреждане на трети лица 

и имоти вследствие на строителството;отговорност за годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация; отговорност за оценка на енергийната ефективност;Освен това, изпълнителят е 

длъжен:Да следи за хода на изпълнение на СМР съгласно графика на строителя, да оценява забавата 

и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива изменения, 

предлагани от изпълнителя.Да контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия, 

като изисква от Изпълнителя на строежа сертификати и протоколи от контролните изпитания за 

влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на безопасност.Да 

изготви окончателен доклад придружен с „Технически паспорт" до "Дирекцията за национален 

строителен контрол" относно готовността на строежа за въвеждане в експлоатация заедно с 

технически паспорт на обекта. Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не 

водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор.Да 

контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни органи. 
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При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

Дирекцията за национален строителен контрол. В рамките на дейностите по строителен надзор 

ще бъдат извършени услуги,както следва:услуги свързани с изготвяне на доклад за оценка на 

съответствието на работния проект, в съответствие с чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ;осъществяване на 

надзор върху изпълнението на строително-монтажните дейности в рамките на инвестиционния 

проект, включително: осъществяване на контрол върху законосъобразното започване на строежа; 

пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 

изпълнението на строежите в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно 

изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно 

чл. 1766 от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите 

паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., 

ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.; координация на строителния процес до въвеждането на обекта в 

експлоатация.Конкретни задачи на консултанта-В рамките на настоящата обществена поръчка 

Консултанта следва да извърши следните основни дейности:(1) да изготви Доклад за оценка на 

съответствие на работния проект. С оглед на горепосоченото оценката следва да обхваща проверка за 

съответствие на инвестиционния проект с:предвижданията на подробния устройствен 

план;правилата и нормативите за устройство на територията;енергийна ефективност - икономия на 

енергия и топлосъхранение;Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието съгласно 

изискванията на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ за обекти -Докладът от оценка на съответствието следва да 

съдържа като минимум следната информация:Оценка за съответствие за частите на проекта, 

съответно: Част „Енергийна ефективност", чийто обхват и съдържание са определени съгласно 

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради 

(ДВ, бр. 5 от 2005 г.) и т.н. Консултантът на настоящата обществена поръчка изготвя „Окончателен 

доклад на лицето, упражняващо строителен надзор" по смисъла на ЗУТ и на Наредба № 

2.Окончателният доклад трябва да бъде  съставен  на български  език,  подписан подпечатан от 

либето, упражняващо строителен надзор и подписан от технически правоспособните физически 

лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части.Упражняване на 

инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени за участие в „Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради". В изпълнение на своите 

задължения изпълнителят:Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на Възложителя;Да 

осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е необходимо;Да поиска съставяне на 

акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния процес има това задължение, но не 

го е изпълнил в срок;Следва да съблюдава извършването на строителните работи в съответствие с 

проектите и графиците.Инвеститорски контрол се осъществява във всички фази на проекта. 

Контролира качеството на работа на изпълнителя при изпълнение на строително монтажните работи 

на всеки етап от строителството без с това да пречи на производствената работа на последния и 

т.н.Специалистът по инвеститорски контрол следва да следи за изпълнението на проектните 

решения и техническите спецификации, както и за съобразяване с изискванията за безопасност. 

Други задължения към консултанта: Да започне изпълнението по договора, след получаване на 

писменото известие от страна на Възложителя за започване на изпълнението на договора;.Да 

изготвя тримесечни доклади за отчитане на извършената работа и окончателен доклад за 

изпълнението на договора и да ги представя на Възложителя в изискуемите срокове;Да не използва 

по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица, каквато и да било 

информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по 

повод изпълнението на договора за строителство; ПЛАН ЗА РАБОТА: Основни дейности на 

Консултанта: Дейност 1. Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на работния проект в 

съответствие с чл. 142, ал. 6 и 8 от ЗУТ; Дейност 2. Упражняване на строителен надзор; Дейност 3. 

Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите 

паспорти на строежите;Дейност 4. Упражняване на инвеститорски контрол; Дейност 5. Изпълнение 

на останалите задължения на Консултанта;Специфични дейности, свързани с изпълнение на 

поръчката; Координация на строителния процес до въвеждането на строежите в експлоатация-

Изисква от Изпълнителя на СМР и одобрява, изготвените от него програми и графици за:График за 

изпълнение на СМР.Програма за Управление на качеството на СМР.Програма за Управление на 

риска.Програма за безопасни и здравословни условия на труд. Програма за опазване на околната 

среда. Съгласуване на работната програма на Изпълнителя. Комуникация между страните по 

Договора СТРАТЕГИЯ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТСКАТА УСЛУГА:Концепция за 

изпълнение на консултантската услуга - Дейности при подготовката на строителството; 2.2. 

Дейности в строителния период; 2.3. Надзор по финансовото състояние на Проекта; 2.4. Искове и 

Спорове; 2.5 Дейности по завършването и предаването на обекта; Акт № 15 по Наредба № 3 на 

МРРБ; Изготвяне на Технически паспорт. Концепция за организация на работната сила за 

качествено и в срок изпълнение на договора-Ключови експерти-Ръководител на екипа - строителен 

инженер;Специалист част „Архитекура";Специалист част „Електро";Специалист част 

„ВиК";Специалист част „ОВиК";Специалист по част „Здравословни и безопасни условия на 

труд";Специалист по качеството и съответствието на материалите;Специалист по част 

„ПАБ";Специалист по част ТК по част „Конструктивна";Специалист инвеститорски 

контрол;Краткосрочни експерти-За решаването на възникнали специфични въпроси за някои 

дейности, Консултанта е предвидил участието на специалисти по отделните видове работи. Те ще 

бъдат разположение на Ръководителя на екипа и в случай на необходимост ще го консултират. Те ще 

ограничават риска на екипа от вземане на решения, като ще отговарят пред Ръководителя на екипа за 

съответните предложения и консултации, които могат да бъдат използвани и от 

Възложителя.Разпределение на отговорностите и задълженията на ключовите експерти:Ръководител 

на екипа-Ще ръководи екипа и ще изпълнява отговорностите и задълженията, съгласно 

нормативните документи за строителство и задачите, възложени от Възложителя, като покаже, че 

екипа за Строителен надзор работи ефективно и изпълнява Услугите в съответствие с Договора. Той 

ще бъде постоянно на обекта, на пълно работно време през времетраенето на строителните работи 

през всички етапи на изпълнение на Проекта и ще е отговорен за осъществяването на пълен контрол 

при изпълнението и отчета на Работите. Ще участва при предаването на обекта според Българското 

законодателство;Ще мобилизира екипа си, като разпредели цялостната дейност между отделните 

специалисти. Ще е отговорен за законосъобразното започване на строителните работи и протичане 

на цялостния процес на изпълнение в съответствие с Договора и строителното законодателство. 

Специалист част Архитектура - Приема разпорежданията на Ръководителя на екипа по отношение 

контрола на строителството и задълженията на екипа; Контролира  работата  на  Изпълнителя по 

отношение  на  качеството  на изпълнените работи в съответствие с архитектурните проекти на 

сградата; Изисква от Строителя мостри за влаганите строителни материали и одобрява 

доставчиците; Специалист част ВиК - Запознава се с проекта; Контролиране изпълнението на 

строително монтажните работи по качество и количество на използваните материали; Провеждане 

редовни инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените строително - монтажни 

работи и използваните материали; Потвърждаване изпълнените строително-монтажни работи чрез 

измервания и тяхното съответствие с методите, описани в договора за работите.Докладва на 

Ръководителя на надзорния екип. Специалист част ОВК - Приема разпорежданията на Ръководителя 

на екипа по отношение контрола на строителството и задълженията на екипа; Контролира работата 

на Изпълнителя/ Строителя по отношение на качеството на изпълнените отоплителни инсталации и 

съоръжения; Контролира работата на Изпълнителя/ Строителя по отношение на качеството на 

изпълнените вентилационни инсталации и съоръжения; Изисква от Строителя и контролира 

лабораторните протоколи, сертификати, декларации за съответствие, актове за скрити работи и др. 

Специалист част Електро - Изпълнява дейности на строителен надзор, изпитване, пусковите 

дейности.Изисква, проверява и съгласува изготвените от Строителя Методологии и Технологии за 

изпълнение на отделните видове работи, одобрява предложените материали за съответствие с 

Техническите спецификации и стандарти, както и програмата и методите за провеждане на 

необходимите проби и изпитвания на мрежите;Изготвя доклади за напредъка на обекта;Изготвя и 

представя експертно становище/съвет за отстраняване на проблеми, свързани с част електро; 

Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - Изпълнява задълженията и 

отговорностите на Координатор по безопасност и здраве, съгласно чл. 5 (1) и (3) от Наредба №2 за 

минималните изисквания за ЗБУТ и указанията на Възложителя на строежа;Приема разпорежданията 

на Ръководителя на екипа;Контролира програмата на Изпълнителя за Безопасни и Здравословни 

условия на труд; Специалист по качеството и съответствието на материалите - Проверява и оценява 

лабораторията на Изпълнителя;Контролира работата на Изпълнителя по отношение на качеството 

на изпълнените работи - лабораторни протоколи, сертификати, декларации за съответствие и 

др;Проверка на проекта по отношение на част"Система по качеството";Контролира изпълнение на 

отделните видове СМР в съответствие със стандартите и техническите спецификации;Специалисти 

по инвеститорски контрол-Осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете 

и протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е 

необходимо;Поисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния 
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процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок;Съблюдава извършването на строителните 

работи в съответствие с проектите и графиците.Установява съответствието само на действително 

извършените работи с договорените единични цени; ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ; ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

„Рафаилов Консулт" ЕООД 
Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението на 

предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с Възложителя и за 

вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни), които са необходими за 

изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но е включил дейности, 

които не се отнасят към предмета на настоящата поръчка(..»Част „Енергийна ефективност", чийто 

обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, 

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради”).Подробно и ясно са описани етапите, задачите, 

последователността за извършването на всяка една от дейностите. Участникът е предложил 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него 

експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката. 

 

5. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД 

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 

Комисията констатира, че в предложения от участника Начин на изпълнение, в раздел 

„Организация на ресурсите при изпълнението на дейностите, свързани с поръчката, за 

контрол по изпълнение на поръчката”, на стр. 24, същия е описал в дейностите на Експерт 

2-Архитект, че ще изпълнява „инвеститорски контрол на обема и стойността на 

извършените и приети СМР и доставки”. На стр.27 в приложената схема за „добра 

координация”, също е посочено, че Експерт 2-Архитект, ще е и експерт ИК(инвеститорски 

контрол). 

В документацията за участие в „Част 2.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДБОР”,”2.3. 

Техническите и професионалните способности,….т.2.Участникът следва да разполага с 

персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката,както 

следва: ……Експерт инвеститорски контрол – 3бр.- Инженер и/или Строителен техник с 

опит на строителни обекти и/или инвеститорски контрол на строителни обекти в обхвата на 

изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради„ ясно е посочено, че 

експертите инвеститорски контрол, които участника предлага следва да са с придобита 

образователна квалификация „Инженер и/или Строителен техник”.  

В този смисъл предложения от участника „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, Експерт 2-

Архитект, неможе да изпълнява функциите на инвеститорски контрол. Въз основа на 

направените констатции и на осн. Чл.107, ал.1, т.2, буква”а” от ЗОП, комисията предлага 

участника „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, за отстраняване, тъй като същия не отговаря на 

поставените от Възложителя минимални изисквания. 

 

 

Обособена позиция 12 – Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр.Кърджали, ул.,,Одеса" , бл.”Вихрен” 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Стройкомерс" ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
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Комисията констатира, че в предложения от участника Начин на изпълнение, в т.6 

„Предлагаме екип, който включва необходимите експерти за извършване на 

дейностите,имащи изискуемата от Възложителя квалификация и т.н.”, на стр. 18, същия 

е описал че Експерт 2-Архитект е и Експерт инветирорски контрол, като са описани и 

функциите му в качеството му на експерт инвеститорски контрол.  

В документацията за участие в „Част 2.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДБОР”,”2.3. 

Техническите и професионалните способности,….т.2.Участникът следва да разполага с 

персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката,както 

следва: ……Експерт инвеститорски контрол – 3бр.- Инженер и/или Строителен техник с 

опит на строителни обекти и/или инвеститорски контрол на строителни обекти в обхвата на 

изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради„ ясно е посочено, че 

експертите инвеститорски контрол, които участника предлага следва да са с придобита 

образователна квалификация „Инженер и/или Строителен техник”.  

В този смисъл предложения от участника „Стройкомерс" ЕООД, Експерт 2-Архитект 

и Експерт инвеститорски контрол, неможе да изпълнява функциите на инвеститорски 

контрол. Въз основа на направените констатции и на осн. Чл.107, ал.1, т.2, буква”а” от ЗОП, 

комисията предлага участника „Стройкомерс" ЕООД, за отстраняване, тъй като същия не 

отговаря на поставените от Възложителя минимални изисквания. 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ИнтерНорм" ДЗЗД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Описание на отделните дейности-Дейност 1: Съгласно чл. 142, ал. 4 на ЗУТ всички части на 

инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за 

съответствието им с основните изисквания към строежите.Оценка на част Конструктивна/ 

конструктивно становище. Изпълнява се от експерт по част „Конструктивна" - физическо лице, 

упражняващо технически контрол по част „Конструктивна".Оценка на Част „Архитектурна" - 

Изпълнява се от експерт по част „Архитектурна". Оценка на Част Електро - Изпълнява се от експерт 

по част „Електро". Оценка на Част ВиК - Изпълнява се от експерт по част „ВиК". Оценка на Част 

ОВК- Изпълнява се от експерт по част „ОВК". Оценка на Част Пожарна безопасност - Изпълнява се 

от експерт по част „Пожарна безопасност".Оценка на Част Енергийна ефективност - Изпълнява се от 

експерт по част „ОВК" посочен в удостоверението за вписване в публичния регистър на АУЕР.    

Заключителни   дейности   -  предаване   на   комплексния   доклад   за   оценка   на съответствието на 

Възложителя. Дейност 2 - Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни 

работи- законосъобразно започване на строежа; осъществяване на контрол относно пълнота и 

правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; спиране на строежи, 

които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 ЗУТ и в нарушение на 

изискванията на чл. 169, ал. 1-3 ЗУТ. Подготвителни дейности, предхождащи строително 

монтажните работи: Запознаване с проекта и проектните материали, Проверка за законосъобразно 

разрешение за строеж, Проверка на организационната готовност на Изпълнителя. Изготвяне на 

Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за 

ползването му, включително актуализация на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 

от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Очаквани резултати: Изготвен окончателен доклад 

за строежа съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. Актуализация на техническия паспорт: Ръководителят на 

екипа ще осъществява координацията между всички експерти при актуализиране на отделните части 

на техническия паспорт на строеж, по реда на Наредба №5 от 28 ^декември 2006 г. за техническите 

паспорти на строежите, както следва: Част А "Основни характеристики на строежа";Част Б "Мерки 

за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти";Част В "Указания и инструкции за 

безопасна експлоатация". Изготвяне на окончателен доклад до възложителя: Съгласно изискванията 

на § 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2/2003 г. окончателният доклад трябва да бъде 

съставен, подписан и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от 

технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните 

проектни части. Докладът задължително следва да съдържа оценка за законосъобразно започване и 

изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за 
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строеж, както и подробно описание на предвиденото с подробрия устройствен план 

застрояване.След завършването на Работите по Проекта и преди издаването на Акт 16 по Наредба № 

3, Консултантът   ще   изготви   и   представи   на  Възложителя  Технически   паспорт   на   

обектите. Дейност 3 упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи:Подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за 

оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, 

съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството.Искане за съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в 

строителния процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок.Съблюдаване извършването на 

строителните работи в съответствие с проектите и графиците. Последователността на дейностите е 

отразена в Приложение 3- Линеен График. Предложение за дейността по управление на 

изпълнението на договора-Взаимоотношения Възложител - Консултант и Инвеститорски контрол; 

Взаимоотношения Консултант и инвеститорски контрол - Изпълнител на строителството; 

Взаимоотношения Консултант и инвеститорски контрол - външни институции. Мерки и дейности за 

вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни. Предложение за 

разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на 

дейностите по договора. Разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите 

експерти от екипа: Ръководител екип: Ръководи и координира дейността на останалите експерти в 

екипа; Ще мобилизира екипа си, като разпредели цялостната дейност между отделните специалисти. 

Ще е отговорен за законосъобразното започване на строителните работи и протичане на цялостния 

процес на изпълнение в съответствие с Договора и строителното законодателство; Отговоря за 

съставянето на актовете и протоколите по време на строителството и т.н. Експерт по част 

конструктивна: Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за проектиране, както и 

всички други изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение на строителството. 

Своевременно информиране на Възложителя за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на 

предложения за тяхното отстраняване. Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с 

одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации; Участие при провеждане на 

всички единични проби, комплексни изпитвания и 72-часови проби, доказващи годността на 

строежа ьа въвеждане в експлоатация и т.н.Експерт по част Архитектурна- Своевременно 

запознаване с техническия проект, заданието за проектиране, както и всички други изходни 

документи, необходими за законосъобразно изпълнение на строителството. Своевременно 

информиране на Ръководител обект за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на 

предложения за тяхното отстраняване.Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с 

одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации по част „Архитектурна" и 

т.н.Експерт по част „ОВК"- Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за 

проектиране, както и всички други изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение 

на строителството. Своевременно информиране на Ръководител обект за наличие на пропуски и 

грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване; Контрол на изпълнението на 

СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации по част 

„ОВК"; Съгласуване на актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и 

приложимите подзаконови актове.Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни 

изпитвания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация. 

Експерт по част Електро- Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за 

проектиране, както и всички други изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение 

на строителството.Своевременно информиране на Ръководител обект за наличие на пропуски и 

грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване; Контрол на изпълнението на 

СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации по част 

„Електро"; Съгласуване на актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и 

приложимите подзаконови актове и т.н. Експерт по качеството и съответствието на материалите- 

Приема разпорежданията на ръководителя на екипа по отношение контрола на строителството и 

задълженията на екипа; Проверява и оценява предложените от Изпълнителя материали и 

доставчици.Контролира работата на Изпълнителя по отношение на качеството на изпълнените 

работи -лабораторни протоколи, сертификати, декларации за съответствие и др.; Участие при 

провеждане на всички единични проби, комплексни изпитвания и 72-часови проби, доказващи 

годността на строежа ьа въвеждане в експлоатация.Експерт по част по част „Пожарна безопасност"-

Осъществява контрол за изпълнението на част „Пожарна безопасност", съгласно проектната 

документация. Контролира работата на Изпълнителя/ Строителя по отношение всички аспекти на 

строителството във връзка с удовлетворяване изискванията на строителните правила и норми в 
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областта на пожарната безопасност; Проверява декларациите за съответствие и сертификатите за 

качество на влаганите в строежа материали и полуфабрикати и изделия по отношение изискванията 

на нормите в областта на Противопожарната охрана; Експерт по част „ПБЗ" и Координатор по 

безопасност и здраве-следи за наличието на одобрен проект част „ПБЗ " преди откриването на 

строителната площадка.Контрол и съблюдаване на общите принципи съгласно ЗЗБУТ. Координация 

на изискванията по спазване на ЗЗБУТ и т.н.Експерт технически контрол по част 

конструктивна:Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за проектиране, както и 

всички други изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение на 

строителството.Своевременно информиране на Възложителя за наличие на пропуски и грешки в 

проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване. Участие при провеждане на всички 

единични проби, комплексни изпитвания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа ьа 

въвеждане в експлоатация; За изпълнение на дейност 3 - Упражняване на инвеститорски контрол 

върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради, одобрени за участие в „Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради", предвиждаме следните експерти: Експерт 

инвеститорски контрол 1 - Инженер ОВК; Експерт инвеститорски контрол 2 - Строителен инженер, 

специалност „ССС"; Експерт инвеститорски контрол 3 - Строителен инженер, специалност „ХТС". 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

„ИнтерНорм" ДЗЗД 

Участникът е предложил всички дейности (включително по управляване изпълнението на 

договора с Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие 

с Техническата спецификация. Участникът е предложил дейност и/или дейности, които не  

са относими  към предмета на конкретната поръчка(Оценка на Част Енергийна ефективност 

- Изпълнява се от експерт по част „ОВК" посочен в удостоверението за вписване в 

публичния регистър на АУЕР.) (Участие при провеждане на всички единични проби, 

комплексни изпитвания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация). Комисията следва да отбележи, че оценката на Част Енергийна ефективност 

не е предмет на настоящата обществена поръчка. 

 

3. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ТЮРЕС КОНСУЛТ" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
ДЕЙНОСТ 1: Оценката за съответствие на инвестиционните проекти се извършва като комплексен 

доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на 

чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. Оценка за съответствие (включително оценка за съответствието на част 

„Конструктивна"), съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ като комплексен доклад за съответствие със 

съществените изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ се прави за всяка от конкретно посочените 

сгради на територията на гр. Кърджали, одобрени по Националната   програма,   за   които   има   разработен   

инвестиционен   проект.   Този инвестиционен проект подлежи на съгласуване и одобряване от 

общината и въз основа на него се издава разрешение за строеж. Оценката за съответствие обхваща 

проверка за съответствие с:Предвижданията на подробния устройствен план; Правилата и 

нормативите за устройство на територията; Изискванията по чл.169, ал.1 и 3; Взаимната 

съгласуваност между частите на проектите; Пълнотата и структурното съответствие на инженерните 

изчисления; Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; Други специфични изисквания към 

определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива и т.н;Всички 

документи - графични и текстови, на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от 

съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата консултант, извършила оценката 

за съответствие. Докладът за оценка на съответствието се подписва от управителя на фирмата 

консултант и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката. ДЕЙНОСТ 2: 

Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на ЗУТ, 

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

строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към 
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строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови 

нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България.Изпълнителят извършва надзор 

по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния 

обект, в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо 

строителен надзор на строеж.Съгласно чл.168 ЗУТ Изпълнителят носи отговорност за: законосъобразно 

започване на строежа; осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството; спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 

224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; В съответствие с 

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

изпълнителят следва да:участва в съставяне на протокол Образец 1 за предаване и приемане на одобрения 

инвестиционен проект и разрешение на строеж за изпълнение на конкретния строеж; съставя протокол 

Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при 

влязло в сила разрешение за строеж. В 3 (три) дневен срок от съставянето на този протокол заверява 

Заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината, 

специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) 

за заверената заповедна книга;подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се 

съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител или лице 

извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът. В изпълнение на своите 

задължения изпълнителят:упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни 

физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за 

осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за упражняване на 

строителен надзор.Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл.166, ал.З и ал.4 и чл. 167, ал. 1 ,т.2 

от ЗУТ;осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и на своя 

екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с изпълнението на 

строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ;-

контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и 

количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват 

от строителя с акт (образец №19). и т.н ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Изпълнителят предоставя на 

възложителя: Комплексен доклад от оценка за съответствието на инвестиционния проект на всяка сграда, за 

която изпълнителят е извършил оценката. Актуализиран технически паспорт на всяка сграда, за 

която е упражнилстроителен надзор по време на строителството.Окончателен доклад до 

възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на строителните и 

монтажни работи за всяка сграда, за която изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на 

строителството. ДЕЙНОСТ 3: Упражняване на инвеститорски контрол В изпълнение на своите 

задължения изпълнителят:Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на Възложителя;Да 

осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е необходимо;Да поиска съставяне на 

акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния процес има това задължение, но не 

го е изпълнил в срок; Следва да съблюдава извършването на строителните работи в съответствие с 

проектите и графиците. Инвеститорски контрол се осъществява във всички фази на проекта. 

Контролира   качеството на работа на изпълнителя при изпълнение на строително- монтажните 

работи на всеки етап от строителството без с това да пречи на производствената работа на 

последния. МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, ПРЕДПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ 

И В ДОКЛАДИТЕ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: Конкретни задачи на 

консултанта: Консултанта следва да извърши следните основни дейности:(1) да изготви Доклад за 

оценка на съответствие на работния проект за обекти във връзка с реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията Оценката 

на съответствието следва да бъде проведена съгласно разпоредбата на чл. 142, ал. 5 и ал. 11 на ЗУТ. 

С оглед на горепосоченото оценката следва да обхваща проверка за съответствие на 

инвестиционния проект с: предвижданията на подробния устройствен план;правилата и нормативите за 

устройство на територията;изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал.2, в т. ч.: и т.н. Изготвяне на комплексен доклад 

за оценка на съответствието съгласно изискванията на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ . Всички становища на 

експертите по отделните части на оценката следва да се оформят в един Комплексен доклад, в рамките на 

който се прави заключение, дали инвестиционният проект отговаря на съществените изисквания към 

строежите. Накрая се предлага одобрението му по реда на чл. 145 от ЗУТ от главния архитект на общината 

и издаване на разрешение за строеж. Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на 

Възложителя; Да осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите 

по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е необходимо; -    Да поиска 
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съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния процес има това 

задължение, но не го е изпълнил в срок; Следва да съблюдава извършването на строителните работи в 

съответствие с проектите и графиците.Инвеститорски контрол се осъществява във всички фази на 

проекта. Контролира   качеството   на   работа   на   изпълнителя   при   изпълнение   на строително- 

монтажните работи на всеки етап от строителството без с това да пречи на производствената работа на 

последния.Следи качеството на строително-монтажните работи да съответствува на изискванията на 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", подаденото 

Техническо предложение и установените в БДС норми и другите технически нормативни изисквания; 

Установява съответствието само на действително извършените работи с договорените единични цени; 

Удостоверява с подписа си в акт обр.19, обема и стойността на извършените и приети от него СМР и 

доставки. За всеки един от обектите във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Кърджали да извърши: 

Дейност 1: Да изготви Доклад за оценка на съответствие на работния проект за обекти; Дейност 2: 

Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 

(до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от 

ЗУТ: Дейност 2.1.: Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на 

строителството; Дейност 2.2: Откриване на строителната площадка и определяне на строителната 

линия и ниво; Дейност 2.3: Заверка на Заповедната книга на строежа; Дейност 2.4: Изпълняване 

функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството ; Дейност 7: 

Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет; Дейност 2.5: Изготвяне 

на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за 

ползването му, включително технически паспорт за строежа; Дейност 2.6: Внасяне на окончателните 

доклади в Общинската администрация.;Дейност 2.7: Контрол на строителните продукти по чл. 169а, 

ал. 1 ЗУТ; Дейност 3 - Упражняване на инвеститорски контрол - Оптимизиране на всички дейности по 

Проекта и планиране на средствата за обезпечаване на неговата реализация;- Осигуряване на ритмичност 

на Строителния и Финансовия процес, които са в тясна връзка помежду си и са важна предпоставка за 

реализиране на Проекта и т.н. Последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за 

обекта Основни строително-монтажни работи-Подготовка на работната площадка; Дейности по 

мерките за внедряване на енергийна ефективност-а) Топлинно изолиране на външните стени със 

съпътстващи СМР; б) Топлинно изолиране на под със съпътстващи СМР; в) Топлинно изолиране на 

покрива на сградата със съпътстващи СМР; г) Подмяна на старата дограма със система от РУС профил и 

стъклопакет; д) Подмяна на хидроизолацията на покрива Разпределение на човешките ресурси-

Разполагаме със солидна основа от познания в областта, която ще ангажираме, за да отговорим на 

изискванията на проекта в най-висока степен. Разполагаме с квалифициран персонал с богат опит в 

областта на строителния надзор. Конкретно за изпълнение на поръчката сме предвидили следния 

екип:Ръководител на екипа -Да създаде организация и координация от такова естество, които да позволяват 

срочното разработване на Доклада за оценка на съответствието за Работния проект;-Да съдейства на 

Възложителя за получаването и влизането в сила на Разрешението за строеж;-Да създава организация и 

координация от такова естество, които да позволяват срочното разработване на Доклада за оценка 

на съответствието за съществени изменения на проектно сметните документации с цел вписване на 

забележки в случай на необходимост;-Да мобилизира екипа за строителен надзор и осигури същия 

да действа в обхвата на задълженията регламентирани с чл. 168 на ЗУТ и т.н.;Експерт по част 

„Архитектураи"-Изготвяне на становища;-Участие при получаване на становища от съответните 

компетентни органи;-Ще контролира качественото изпълнение на СМР по внедряване на мерките за 

енергийна ефективност в съответствие с проекта и всички изисквания и норми, количеството на 

използваните материали;-Провеждане инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените 

строително - монтажни работи и използваните материали и т.н.Специалистът по част 

„Конструкции" ще следи и контролира; -Изготвяне на становища; -Участие при получаване на 

становища от съответните компетентни органи;-Ще контролира качественото изпълнение на изкопните, 

кофражни, армировъчни и бетонови работи в съответствие с проекта и всички изисквания и норми, 

количеството на използваните материали;-Провеждане инспекции на обекта, проверяване качеството 

на изпълнените строително - монтажни работи и използваните материали и т.н.Експерт по част 

«ОВиК»-Специалистът по част „ОиВ" ще следи и контролира изпълнението на предвидените видове 

работи в проекта.-Ще контролира качественото изпълнение на видовете работи в съответствие с 

всички изисквания и норми. Експерт по част «ЕЛ»Специалистът по част „ЕЛ" ще следи и 

контролира изпълнението на предвидените видове работи в проекта.-Ще контролира качественото 

изпълнение на видовете работи в съответствие с всички изисквания и норми.и т.н. Експерт по 

«Качеството»-Изяснява вида и съдържанието на документацията, която трябва да съпровожда 
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доставените и вложени строителни материали и продукти;-Всяка партида материали да е 

придружена със съответните декларации за съответствие, придружени с товарителници към тях, 

доказващи доставеното количество и т.н.; Експерт по част «ПБ»-Специалистът по част „ПБ" ще следи и 

контролира изпълнението на предвидените видове работи в проекта.-Ще контролира качественото 

изпълнение на видовете работи в съответствие с всички изисквания и норми.- Ще извършва 

необходимите замервания и съответните изчисления на количествата на извършените работи и 

т.н.Експерт - „Специалист по безопасност и здраве"- правоспособно лице с квалификация, професионален 

опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и 

здравословно изпълнение на СМР, -контрол за спазване на изискванията на Наредба №2/2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;-контрол върху монтажа на 

информационни табели ит.н.; Експерт по «Технически контрол по част конструктивна»-Ще контролира 

качественото изпълнение на видовете работи в съответствие с всички изисквания и норми.- Ще 

извършва необходимите замервания и съответните изчисления на количествата на извършените работи. 

Експерт «Инвеститорски контрол»- Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на 

Възложителя; Да осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите 

по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е необходимо;Да поиска 

съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния процес има това 

задължение, но не го е изпълнил в срок; Следва да съблюдава извършването на строителните работи в 

съответствие с проектите и графиците и т.н 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 
„ТЮРЕС КОНСУЛТ" ЕООД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението на 

предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с Възложителя и за 

вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни), които са необходими 

за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Участникът подробно и 

ясно е описал етапите, задачите, последователността за извършването на всяка една от дейностите, 

посочени в списъка. Предложена е адекватна организационна структура- екипът от експерти е 

много добре разпределен и балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по 

реализирането на предмет на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата 

спецификация. Подробно и ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа 

 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на Съдържание, оценка и 

мотиви за оценка на офертата на ЕТ „АЛИС- Димитър Чавдаров” по показателя от 

Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

(ПНИ). 
 ДЕЙНОСТ 1:Оценката за съответствие на инвестиционните проекти ще се извърши като комплексен 

доклад за основните /съществените/ изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 3 от ЗУТ, при спазване 

на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ Оценка за съответствие (включително оценка за 

съответствието на част „Конструктивна",съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ) като комплексен доклад за 

съответствие с основните(съществените) изисквания по чл. 169 ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ се прави за всяка от 

конкретно посочените сгради на територията на гр. Кърджали, одобрени по Националната програма, за 

които има разработен инвестиционен проект. Този инвестиционен проект подлежи на съгласуване и 

одобряване от общината и въз основа на него се издава разрешение за строеж.В тази връзка оценката за 

съответствие обхваща проверка за съответствие с:Предвижданията на подробния устройствен 

план;Правилата и нормативите за устройство на територията;Изискванията по чл.169, ал.1 и 3;околната 

среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или другспециален закон, 

както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;Оценка за съответствието на част 

„Конструктивна", съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;Оценката за съответствието - част „Енергийна 

ефективност", съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ е предмет на възлагане с договора за проектиране и се 

извършва от изпълнител притежаващ Удостоверение за вписване публичен регистър, издадено от 

Агенция за устойчиво енергийно развитие.;Концепция за организация на работната сила за качествено и 

в срок изпълнение на договора-При съответствие на проектната документация с основните 

изисквания на строежите по всички части на проекта, видно от положителните писмени становища 

на експертите на консултанта, всички части на инвестиционния проект се заверяват с печат и 

подписи на консултанта и правоспособните специалисти, чрез които е извършена оценката за 

съответствие, резултатите се обединяват в комплексен доклад за оценка на съответствието с 
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основните изисквания към строежите, който заедно с проектната документация се представя пред 

компетентния орган - Главен архитект на Община Кърджали, за одобряване на инвестиционния 

проект и издаване на разрешение за строеж.Оценката за съответствие се извършва съвместно от 

всички експерти при взаимна съгласуваност на становищата им, като водеща роля има:За 

предвижданията на подробния устройствен план - ексрперта по част „Архитектурна";За правилата и 

нормативите за устройство на територията - ексрперта по част архитектурна и експерта по част 

„Пожарна безопасност";За механично съпротивление и устойчивост - експерта по част 

„Конструктивна";За безопасност в случай на пожар - експерта по част „Пожарна безопасност";За 

хигиена, здраве и околна среда - експерта по част „Архитектурна", съвместно с експерта по 

„Санитарно-хигиенните изисквания", част „Безопасност и здраве" и експерта по част „Екология";За 

достъпност и безопасност при експлоатация - ексрперта по част „Архитектурна" и експерта по част 

„Безопасност и здраве";За защита от шум - ексрперта по част „Архитектурна";За икономия на 

енергия и топлосъхранение - експерта по част „ ОВК" , след представяне на доклад за оценка на част 

„Енергийна ефективност" от Подизпълнителя за част „Енергийна ефективност" с експертите, 

съгласно издаденото Удостоверение от АУЕР. ;За устойчиво използване на природните ресурси - 

експерта по качеството и т.н.; ДЕЙНОСТ 2: Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, 

съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и 

подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България. Изпълнителят 

извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя 

на съответния обект, в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, 

упражняващо строителен надзор на строеж. Съгласно чл.168 ЗУТ Изпълнителят носи отговорност 

за:законосъобразно започване на строежа;осъществяване на контрол относно пълнота и правилно 

съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;спиране на строежи, които се 

изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 

1 - 3;Изпълнителят ще носи отговорност и за щети, които са нанесли на възложителя и на другите 

участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от 

неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти и т.н.В изпълнение на 

своите задължения изпълнителят:упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от 

правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, 

необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за 

упражняване на строителен надзор. Екипът отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ; 

осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и на своя 

екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с 

изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 

169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и т.н.; КОНЦЕПЦИЯ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО -ДЕЙНОСТ 2:Консултанта следва изискванията на чл. 168 от 

ЗУТ, чийто обхват е, както следва:отговорност за законосъобразно започване на строежа;отговорност 

за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството;отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни 

проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;отговорност за спазване на изискванията за 

здравословно и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка - определяне на 

правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа 

на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от Наредба № 2.КБЗ да изпълнява лично 

всички функции предвидени в Наредба № 2 отговорност за недопускане на увреждане на трети лица 

и имоти вследствие на строителството;отговорност за годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация;отговорност за оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания;отговоност за 

оценка на енергийната ефективност и т.н. Разпределение на задължения и отговорности между 

членовете на екипа: Ръководител екип- Ръководи и координира дейността на останалите експерти в 

екипа; Ще мобилизира екипа си, като разпредели цялостната дейност между отделните специалисти. 

Ще е отговорен за законосъобразното започване на строителните работи и  протичане  на цялостния  

процес  на изпълнение в съответствие с Договора и строителното законодателство; В присъствието 

на лицето по чл.223 от ЗУТ, представителите на възложител, строител,консултант, инвеститорски 

контрол се открива строителна площадка, като се съставя и подписва Протоокл за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа - образец 2, с което се 

поставя началото на строителния процес. При откриване на строителната площадка се предписват 

всички мерки,свързани със спазването на нормативните изисквания, проектната 
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документация,договора за строителство, мерките за ЗБУТ и ПБ, управление  на строителните 

отпадъци и др.  В три дневен срок от откриване на строителната площадка, консултанта заверява 

Заповедна книга на строежа, за което уведомява и специализираните контролни органи и т.н. 

Експерт по част Архитектурна- Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за 

проектиране, изготвено всички изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение на 

строителството. Своевременно информиране на Ръководител обект за наличие на пропуски и грешки 

в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване Контрол на изпълнението на СМР в 

съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации по част 

„Архитектурна"; Съгласуване на актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и 

подзаконовите актове, в т.ч.и актовете и протоколите по Наредба № 3/31.07.2003. Контрол за хода на 

изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, оценка забавата, ако има такава. Даване на 

указания и вземане на решения по въпроси, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на 

отговорностите на строителния надзор. Контрол при отстраняването на дефектите посочени от него 

или други контролни органи и т.н.Експерт по част „Конструктивна"- Своевременно запознаване с 

техническия проект, заданието за проектиране, изготвяне на всички изходни документи, 

необходими за законосъобразно изпълнение на строителството. Своевременно информиране на 

Ръководител обект за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното 

отстраняване Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти 

и техническите спецификации по част „Конструктивна "; Съгласуване на актовете, протоколите и 

другите документи, предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, в т.ч.и актовете и протоколите по 

Наредба № 3/31.07.2003 Участие при изготвяне на Сертификата за проектните енергийни 

характеристики и т.н. Експерт по част Електро- Своевременно информиране на Ръководител обект за 

наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване Контрол 

на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническите 

спецификации по част „Електро"; Съгласуване на актовете, протоколите и другите документи, 

предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, в т.ч.и актовете и протоколите по Наредба № 

3/31.07.2003. Контрол на количествата и цените на изпълнените строително-монтажните работи, 

проверка на актовете за плащане; Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни 

изпитания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация 

Вписване на заповеди в заповедната книга на строежа.Участие при изготвяне на Сертификата за 

проектните енергийни характеристики; Експерт по част ВиК-Своевременно запознаване с 

техническия проект, заданието за проектиране,изготвено всички изходни документи, необходими за 

законосъобразно изпълнение на обекта. Участие при провеждане на всички единични проби, 

комплексни изпитания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация Вписване на заповеди в заповедната книга на строежа.Участие при изготвяне на 

Сертификата за проектните енергийни характеристики; Експерт по част ОВК- Да следи за 

спазването на специфичните изисквания на нормативната база за енергийна ефективност и 

указанията на МРРБ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност и 

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради съгласно последните изменения.4 Съгласуване на 

актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, в т.ч.и 

актовете и протоколите по Наредба № 3/31.07.2003.4 Контрол за хода на изпълнение на СМР, 

съгласно графика на строителя, оценка забавата, ако има такава; Координатор по безопасност и 

здраве- Контрол и съблюдаване на общите принципи съгласно ЗБУТКоординация на изискванията 

по спазване на ЗБУТ. Координация по предприемане на необходимите мерки за допускане на 

външни лица на строителната площадка . Предварително запознаване с техническия проект, 

заданието за проектиране,изготвено от Възложителя и всички изходни документи, необходими за 

законосъобразно изпълнение на строителството. Своевременно информиране на ръководителя на 

екипа за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване. 

Участие при съставяне и подписване на АКТ образец 15. Участие при изготвянето и подписване на 

окончателния доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ; Експерт по качеството и съответствието на 

материалите-Приема разпорежданията на ръководителя на екипа по  отношение  контрола на 

строителството и задълженията на екипа; Проверява и оценява предложените от Изпълнителя 

материали и доставчици. Контролира работата на Изпълнителя по отношение на качеството на 

изпълнените работи - лабораторни протоколи, сертификати, декларации за съответствие и др.; и т.н. 

Експерт Технически контрол на част „Конструктивна"; Извършва технически контрол на част 

„Конструктивна" съгласно чл. 142, ал. 5 на ЗУТ. Своевременно запознаване с техническия проект, 

заданието за проектиране, изготвено всички изходни документи, необходими за законосъобразно 

изпълнение на строителството. Своевременно информиране на Ръководител обект за наличие на 
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пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване Контрол на 

изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническите 

спецификации по част „Конструктивна "; Съгласуване на актовете, протоколите и другите 

документи, предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, в т.ч.и актовете и протоколите по Наредба № 

3/31.07.2003. 4 Контрол за хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, оценка 

забавата, ако има такава. Участие при изготвяне на Сертификата за проектните енергийни 

характеристики и т.н В изпълнение на своите задължения изпълнителят: упражнява инвеститорски 

контрол на извършените строително-монтажни работи чрез екип от правоспособни физически лица с 

доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейността; 

осигурява необходимата организация за ефективна контролна дейност и комуникацията в и на своя екип 

по отношение количеството и качеството, проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно 

одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ; по време на 

изпълнение на СМР осигурява постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни 

части като представя пред възложителя доказателства за това на работните срещи, провеждани в 

присъствие на възложителя; присъства на всички заседания/срещи между участниците в 

инвестиционния процес, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път 

докладва за основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е упражнен 

инвеститорски контрол по строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали 

проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им; извършва 

необходимите проверки и носи отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на строителството; контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления 

реално извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на 

проекта се удостоверяват от строителя с акт (образец № 19). След извършените проверки на място и 

установено съответствие, подписва акта; контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява 

с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването 

на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа и т.н 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точка по показателя ПНИП на 

ЕТ „АЛИС- Димитър Чавдаров” 

Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено Участникът е разписал подробно и детайлно задачите и разпределението на 

предложените от него експерти за изпълнение на поръчката, но включил дейности, които не 

са относими  към предмета на конкретната поръчка(Оценката за съответствието - част 

„Енергийна ефективност", съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ е предмет на възлагане с договора за 

проектиране и се извършва от изпълнител притежаващ Удостоверение за вписване публичен регистър, 

издадено от Агенция за устойчиво енергийно развитие; Участие при провеждане на всички единични 

проби, комплексни изпитания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация Вписване на заповеди в заповедната книга на строежа.Участие при изготвяне на 

Сертификата за проектните енергийни характеристики) 

 

 

Обособена позиция 13 – Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр.Кърджали , „Гледка" № 1. 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД 

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
ДЕЙНОСТ 1-Оценка за съответствие на инвестиционните проекти, в изпълнение на  Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"; Оценката за съответствие 

на инвестиционните проекти ще се извърши като комплексен доклад за съществените изисквания по 

чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от 

ЗУТ.Инвестиционните проекти ще бъдат изработени в обхвата и съдържанието, съгласно 
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изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти, друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части, в зависимост от 

допустимите и одобрени за финансиране дейности и специфичните изисквания на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и т.н. ДЕЙНОСТ 2: 

Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с 

обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, в изпълнение на 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради". 

Строителният надзор ще се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на ЗУТ, 

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

строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови 

нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България.Изпълнителят ще извърши 

надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на 

съответния обект, в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, 

упражняващо строителен надзор на строеж и т.н. ДЕЙНОСТ 3: Упражняване на инвеститорски 

контрол върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради. одобрени за участие в „Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради": Изпълнява функциите на 

инвеститорски контрол на Възложителя; Осъществява контрол относно пълното и правилно 

съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, 

там, където е необходимо; Изисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник 

в строителния процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок и т.н. Актовете и 

протоколите към съответните части на проекта се съставят от участниците в строителството както 

следва: В началото на строителството:По време на строителството;В  заключителен  етап  на  

строителството  при  изпълнение  на  настоящата поръчка, ще бъдат съставени и оформени следните 

актове и протоколи:Протокол приложение №17 за проведена 72 часова проба при експлоатационни 

условия. Изпълнителят ще организира провеждането на 72-часови проби при експлоатационни 

условия като част от процеса на подготовка за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на 

комисия, подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова 

проба при експлоатационни условия, след което ще бъде подписано Приложение № 17 към Наредба 

№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Окончателен 

доклад на Строителния надзор;Технически паспорт на строежа; Внасяне на окончателния доклад в 

РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия.Участие в 

държавна приемателна комисия. Стратегия за управление на договора-Разработването на ясна 

стратегия за постигане целите по проекта е от изключително голямо значение. Стратегията създава 

рамка, която направлява основните и второстепенните действия, които са необходими за 

изпълнението на проекта и постигане на неговата цел. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФУНКЦИИТЕ НА 

КОНТРОЛ И ПРОВЕРКА НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ- За 

успешно управление на договора Изпълнителят ще осъществява: Ежедневен контрол на 

строителния процес; Контрол по правилното изпълнение на строителни работи. Контрол по 

качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните 

изисквания, стандарти.Контрол върху комплектоването на цялата необходима документация по 

времемна строителния процес. Заверка на екзекутивната документация, включително: Съдействие 

за издаване на всички необходими писмени становища. Контрол по спазване на Плана за 

безопасност и здраве (ПБЗ) и календарнит графици за изпълнение на обектите, утвърдени от 

Възложителя. Контрол по спазването изискванията на ЗБУТ (безопасни условия на труд и 

пожаробезопасност).Контрол по спазването на мерките по опазването на околната среда, 

предвидени в проекта, по време на строителството. Недопускане увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на строителството. Конкретни контролни дейности по инвеститорски контрол върху 

обекта. Предоставяне на техническа помощ и съдействие на Възложителя за управление на договора 

за строителство и последващите дейности за документално и финансово приключване на 

обекта.Отчетност. Вътрешен контрол при изпълнение на договора.Вътрешен контрол по проверка на 

извършения вече контрол при упражняване на Строителен надзор и Инвеститорски контрол ще се 

извърши съгласно Процедури за управление на качеството, в които са интегрирани Система за 

качество 180 9001:2008.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ-Участникът разполага, през 

целия период на изпълнение на поръчката, с лица, които да отговарят за извършването на услугата, 

вписани в списъка, чрез които упражнява дейността си, а именно:Ръководител екип - СТРОИТЕЛЕН 

ИНЖЕНЕР ПГС:изпълняващ функциите и на Експерт Инвеститорски контрол- Управление на 
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Договора за услуги, включително координация на дейностите на екипа; Подпомагане на 

Възложителя при разрешаване на спорове с Изпълнителя на Договора за инженеринг;Комуникация и 

отговорност пред Възложителя и т.н. Експерт по част „Архитектура:Извършва Оценка на 

съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж. Предоставя експертни становища 

/съвети и отстранява проблеми по въпроси по част Архитектура по време на изпълнението.Провежда 

инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените СМР. Експерт по част „Конструкции", 

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПГС, съвместяващ функциите на Експерт Технически контрол по част 

конструктивна и Експерт инвеститорски контрол:•Извършва Оценка на съответствие на проекта за 

издаване на Разрешение за строеж.Експертът осъществява провеждане на контрол върху спазване на 

изискванията нормативната база, свързани с проектирането и изпълнение на СМР.Провежда 

инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените строително-монтажни работи в 

част„Конструкции" и т.н. Експерт по част „ОВК „- Извършва Оценка на съответствие на проекта за 

издаване на Разрешение за строеж.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на 

изпълнените строително-монтажни работи в част„ОВиК" и част „ЕЕ".За допуснати нарушения ще 

информира Ръководителя на екипа и ще дава указания на Строителя за тяхното отстраняване.Всички 

нередности допуснати на обектите се записват в заповедната книга за отстраняване от страна на 

Строителя и т.н.Експерт по част „Електроинсталации" , ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР-Извършва Оценка на 

съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.Предоставя експертни становища 

/съвети и отстранява проблеми по въпроси по част Електрическа по време на 

изпълнението.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените строително-

монтажни работи в част„Електрическа" и т.н.Експерт Инженер по качеството на материалите, 

изпълняващ функциите и на Експерт Инвеститорски контрол:Ще се запознае с проектната 

документация и техническото предложение на избрания Строител.Ще подготви изискванията за 

одобряване на източници за доставка на материали и др. в съответствие с действащите нормативни 

изисквания, които ще представи на Строителя след откриване на строителната площадкапровежда 

редовни инспекции на строежа и контрол по спазване на приети технологи за изпълнението на 

строително монтажните работи и качество на използваните материали и изделия в съответствие с 

одобрения строителен график и обектовите искания на Строителя. При необходимост след 

съгласуване с Възложителя и Ръководителя на екипа ще подготвя обектови инструкции до 

строителя и т.н. Експерт Инженер по част „Пожарна и аварийна безопасност"- Извършва Оценка 

на съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.Експертът осъществява 

провеждане на контрол върху спазване на изискванията нормативната база, свързани с 

проектирането и изпълнение на СМР.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на 

изпълнените строително-монтажни работи в част „Пожарна и аварийна безопасност" и т.н. Експерт 

Инвеститорски контрол: Осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е 

необходимо; Изисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния 

процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок;Съблюдава извършването на строителните 

работи в съответствие с проектите и графиците.Осъществява Инвеститорски контрол във всички 

фази на проекта и т.н. 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

„ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД 

Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено. Участникът е предложил дейност и/или дейности, които не са относими  към 

предмета на конкретната поръчка (…….за проведена 72 часова проба при експлоатационни 

условия. Изпълнителят ще организира провеждането на 72-часови проби при експлоатационни 

условия като част от процеса на подготовка за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на 

комисия, подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова 

проба при експлоатационни условия…….). 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ИНВЕСТ КОНСУЛТ" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
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Методологията на изпълнение на дейностите на „ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД по 

отношение на изпълнение на останалите задължения на Консултанта, предвидени в Договора 

за обществената поръчка, Техническата спецификация, Договора със Строителя и законовите 

разпоредби изисква:Съгласно българското законодателство, надзорът на строителните работи 

включва проверка на спазването на законовите изисквания, дейностите по договора и 

контролиране и приемане на работата.Консултантът извършва услугите в тясно 

сътрудничество с Възложителя, Строителя, Проектанта, упълномощеното лице на 

Сдружението на собствениците, които имат отношение към проекта. Поддържането на тесни и 

постоянни връзки със Строителя е необходимо, тъй като това гарантира навременното и точно 

предаване на информация по отношение на качеството, безопасността, напредването на 

строителните дейности, разходите и въпросите, свързани с договора за изграждането на 

обекта.Консултантът представлява Възложителя по отношение на дейностите и задълженията за 

упражняването на строителния надзор на обекта и успешното му приключване, изпитване и 

въвеждане в експлоатация.Консултантът ще окаже съдействие за ускоряване на връзките 

между Строителя и други държавни и местни власти и заинтересованите фирми и организации 

по всички въпроси, свързани със съществуващи инженерни мрежи, обществени услуги и 

одобрения.КООРДИНАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС-Консултантът изисква 

от Строителя и одобрява следните изготвени програми и графици:График за изпълнение на 

СМР;Програма за Управление на качеството на СМР;Програма за Управление на 

риска;Програма за безопасни и здравословни условия на труд;Програма за опазване на 

околната среда;УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА КОНСУЛТАНТА- Изпълнителският екип 

от експерти е в следния състав: Ръководител на екипа: Приема разпорежданията на Управителя 

на „ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД;Ръководи екипа и ще изпълнява отговорностите и 

задълженията, съгласно нормативните документи за строителство и задачите, възложени от 

Възложителя, като покаже, че екипа ефективно и изпълнява услугите в съответствие с 

договора. Той ще бъде постоянно на обекта, на пълно работно време през времетраенето на 

строителните работи през всички етапи на изпълнение на Проекта и ще е отговорен за 

осъществяването на пълен контрол при изпълнението и отчета на работите. Ще участва при 

предаването на обекта според българското законодателство;Мобилизира екипа си, като 

разпредели цялостната дейност между отделните специалисти. Ще е отговорен за 

законосъобразното започване на строителните работи и протичане на цялостния процес на 

изпълнение в съответствие с договора и строителното законодателство и т.н. Експерт № 2 –

Архитект-Изготвя становище и оценка за съответствието на инвестиционния проект по 

част „Архитектурна";Подписва всички графични и текстови документи на проекта по част 

„Архитектурна";Подписва комплексния доклад за оценка на съответствието по част 

„Архитектурна";Следи за стриктното изпълнение на видовете работи по количество и 

качество в съответствие с проекта и техническите спецификации;Оценява извършените 

архитектурно-строителни работи и подписва акт, обр. 12 от Наредба № 3/2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството и т.н. Експерт № 3 - Инженер 

конструктор- Следи за стриктното изпълнение на видовете работи по количество и 

качество в съответствие с проекта и техническите спецификации; Оценява извършените 

СМР и подписва актове, обр. 7 и обр. 12, обр. 14 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството; Проверява сертификати и декларации за 

съответствие на вложените строителни продукти и т.н. Експерт№4-Инженер ОВиК- 

Изготвя становище и оценка за съответствието на инвестиционния проект по част „ОВиК"; 

Подписва всички графични и текстови документи на проекта по част „ОВиК"; Подписва 

комплексния доклад за оценка на съответствието по част „ОВиК";Следи за стриктното  

изпълнение  на видовете работи по количество и качество в съответствие с проекта и 

техническите спецификации и т.н. Експерт № 5 – Електроинженер- Изготвя становище и 

оценка за съответствието на инвестиционния проект по „Електрическа";Подписва всички 

графични и текстови документи на проекта по част „Електрическа";Подписва комплексния 

доклад за оценка на съответствието по част „Електрическа";Следи за стриктното 

изпълнение на видовете работи по количество и  качество в съответствие с проекта и 

техническите спецификации и т.н.; Експерт №6- Инженер по качеството на материалите- 
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Осъществява контрола на качеството на изпълнените строително-монтажни работи и 

гарантира пред Възложителя, че използваните материали отговарят на националните и 

международни стандарти;Проверява и одобрява сертификати и декларации за съответствие 

на вложените строителни продукти;Изисква от Строителя да представи технологична 

програма за методите за изпълнение на видовете СМР;Оказва съдействие на Строителя при 

изпълнение на изискванията за качество на материалите и т.н.; Експерт № 7 - Инженер 

„Пожарна техника и безопасност"- Изготвя становище и оценка за съответствието на 

инвестиционния проект по част „Пожарна техника и безопасност";Подписва всички 

графични и текстови документи на проекта по част „Пожарна техника и 

безопасност";Подписва комплексния доклад за оценка на съответствието по част „Пожарна 

техник; безопасност" и т.н.; Експерт № 8 - Специалист по безопасност и здраве- Изпълнява 

задълженията и отговорностите на Координатор по безопасност и здраве, съгласно чл. 5 (1) 

и (3) от Наредба №2 за минималните изисквания за ЗБУТ и указанията на Възложителя на 

строежа;Контролира програмата на Строителя за безопасни и здравословни условия на 

Проверява за спазване на изискванията по опазване на околната среда; Експерт №9- 

Експерт технически контрол по част „Конструктивна"-Експертът технически контрол по 

част „Конструктивна" ще изпълнява задачите и отговорностите, които са му определени по 

договора, но няма да се ограничават до следното:Приема разпорежданията на Ръководителя 

на екипа;Изготвя становище и оценка за съответствието на инвестиционния проект по част 

„Конструктивна" и т.н. Експерт инвеститорски контрол- Участва в измерванията на 

количествата на изпълнените работи и гарантира верността на отчетите на Строителя и 

изпълнението им в съответствие с методите за изпълнение, предложени от Строителя и 

одобрени от Възложителя; Чрез проверката на измервателните протоколи, лабораторните 

изпитвания и тестове и прегледа на междинните сертификати за плащания гарантира за 

финансовото изпълнение и препоръката си за плащане пред Възложителя. Контролира 

напредъка на работите сравнявайки ги с действителната работна програма и т.н.Вътрешен 

контрол при изпълнение на договора.Консултантът  чрез  Ръководителя на екипа ще 

осъществи  вътрешен  контрол  върху работата на предложените експерти, изразяващ се в 

следното:Ежедневен контрол по изпълнението на преките задължения и отговорности на 

екипа;Контролира изготвяне на съответните части на месечните отчети;Контрол по 

изготвяне оценката на съответствието на инвестиционния проект и комплексния доклад и 

т.н 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 

„ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Участникът предлага 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от 

него експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката.Предложена е 

адекватна организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и 

балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет 

на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и 

ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа.  

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЕВРО БИЛД КОНСУЛТ" 

ООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
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Начин на изпълнение и организация на експертите, на които е възложено изпълнението на поръчката 

(ПНИ) - Посочване на пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон 

документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност 

на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с 

графика за изпълнение. Подготвителни дейности, предхождащи доклада за оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти: запознаване с проектната разработка, текущото 

състояние на обекта, предвидените и допустимите дейности, съгласно техническото задание. 

Подготвителни дейности, предхождащи строително монтажните работи: Организиране на среща 

преди започване на строителството; Преглед и одобрение на работната програма; Преглед на плана 

за безопасност и здраве и т.н. Приложение № 1; Протокол образец 1; Приложение № 2; Протокол 

образец 2; Приложение № 4; Образец 4 Заповедна книга на строежа; Приложение № 7; Акт Образец 

7 и т.н. Окончателен доклад се съставя от Консултанта и се предоставя на Възложителя, съгласно § 

3(1) и (2) от „Допълнителните разпоредби" към Наредба №2 от 31.07.2003г за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България* и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Пълно описание на всички 

дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-

монтажни работи на обекта, в съответствие с графика за изпълнение. Упражняване на строителен 

надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за 

ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ:законосъобразно 

започване на строежа; осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете 

и протоколите по време на строителството и т.н. Съгласуване и подписване на всички актове и 

протоколи по време на строителството. Откриване на строителната. Изпълняване функциите на 

координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал.З от Наредба № 

2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени 

в посочената Наредба. Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, 

за издаване на Разрешение за ползването му, включително актуализация на технически паспорт за 

строежа,съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Актуализация на 

техническия паспорт: Ръководителят на екипа ще осъществява координацията между всички 

експерти при актуализиране на отделните части на техническия паспорт на строеж, по реда на 

Наредба №5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Контрол на 

строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ при извършване на оценката на съответствието на 

инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор. Ще се следи за наличие на 

документи за качеството на влаганите материали, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 

2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България в 

съответствие с основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) 

№ 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни 

продукт. Докладът за оценка на съответствието на инвестиционния проект ще съдържа като 

минимум следната информация: Оценка на част Конструктивна/ конструктивно становище.Оценка 

на Част „Архитектурна" ;Оценка на Част Електро .Оценка на Част ОВК.Оценка на Част 

Газификация /ако е приложимо/ -Оценка на Част Пожарна безопасност.Оценка на Част Енергийна 

ефективност - Оценката за съответствието на Част Енергийна ефективност ще включва: Преглед и 

проверка на:Входящите данни, свързани с външните и вътрешните климатични условия; 

функционалното предназначение на сградата; специфичните режими на отопляване/охлаждане и 

вентилация в зависимост от експлоатационните режими на сградата и т.н. Организация за 

обезпечаване срока на Договора- Обезпечаване на всички дейности с конкретни задължения и 

отговорности на експертите в екипа; Функции   за   изпълнение   на   задачите   на   всеки   от   

отделните   специалисти   по специалности: Структура и организация на консултантския екип: 

Ръководител надзорен екип- Осъществяване на пълен контрол при изпълнението на работите от 

строителите заедно със специалистите от Консултантския екип в съответствие с Договорите и 

българското законодателство;Да мобилизира екипа за строителен надзор;Да отговаря за 

законосъобразното започване на строителните работи;Да задължава строителя да предприема 

всички необходими мерки, свързани със здравето, безопасността и опазването на околната среда;Да 

дава указания на строителя по важни въпроси, отнасящи се до работите по Договора за 

Строителството и т.н. Експерт част „Архитектура”-Експертът по част „Архитектура" ще участва в 

изготвянето на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект (когато е приложимо) 

и ще извършва посещения на обекта с оглед качественото изпълнение на строителните работи по 

изграждането на сградите.Експертът ще съставя съвместно със строителя и другите участници в 
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инвестиционния процес всички изискващи се актове и протоколи по Наредба №3 от 2003г. на МРРБ 

и други документи съгласно нормативната уредба. Експерт част "Конструктивна"-Експертът част 

"Конструктивна" ще участва в изготвянето на доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционния проект (когато е приложимо) и ще извършва посещения на обекта с оглед 

качественото изпълнение на СМР. Ще съставя съвместно със строителя и другите участници в 

инвестиционния процес всички изискващи се актове и протоколи по Наредба №3 от 2003 г. на МРРБ 

и други документи съгласно нормативната уредба.Ще следи за навременното съставяне на 

бетоновия и монтажен дневник и изисква необходимите удостоверения на заварчиците. След 

физическото завършване на обекта консултанта по част „Конструктивна" ще участва в изготвянето и 

надлежното оформяне на акт обр.15, окончателния доклад на Консултанта и техническия 

паспорт.Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни изпитвания и 72-часови 

проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация. Експертът част„ОВК"- 

Изготвя оценка за съответствие по част „ОВК" и частите, имащи отношение към котелната и 

отоплителна инсталация, съгласно чл. 142, ал. 5 на ЗУТ.Своевременно запознаване с техническия 

проект, заданието за проектиране, както и всички други изходни документи, необходими за 

законосъобразно изпълнение на строителството.Своевременно информиране на Ръководител обект 

за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване. 

Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни изпитания и 72-часови проби, 

доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация; Експерт част "Електрическа"-Ще 

участва при провеждане на 72-часовите проби на ел.инсталациите. Ще изисква от строителя 

своевременно организиране на замервания и изпитвания, провеждани от акредитирана лаборатория. 

След завършването на обекта ще участва в изготвянето и оформянето на акт обр.15, окончателния 

доклад на Консултанта и техническия паспорт;Изготвя оценка за съответствие по част „Електро" 

съгласно чл. 142, ал. 5 на ЗУТ и т.н. Координатор по безопасност и здраве-Експертът по част „План 

за безопасност и здраве" /Координатор по безопасност и здраве/ ще участва в изготвянето на доклад 

за оценка на съответствието на инвестиционния проект (когато е приложимо) и по време на 

строителството ще присъства на обекта, като ще следи за спазване на Наредба №2 за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Ще контролира провеждането на 

встъпителен и ежедневен инструктаж по безопасност и здраве и по видове СМР.Експерт по 

качеството на материалите- Приема разпорежданията на ръководителя на екипа по отношение 

контрола на строителството и задълженията на екипа;Проверява и оценява предложените от 

Изпълнителя материали и доставчици. Експерт „Пожарна техника и безопасност-Осъществява 

контрол за изпълнението на част „Пожарна безопасност", съгласно проектната 

документация.Контролира работата на Изпълнителя/ Строителя по отношение всички аспекти на 

строителството във връзка с удовлетворяване изискванията на строителните правила и норми в 

областта на пожарната безопасност;Експерти инвеститорски контрол-По време на строителството 

ще контролират изпълнението на строително-монтажните работи. Ще следят за качеството и 

количеството на вложените в строителството материали.Ще изисква използването на строителни 

материали в съответствие с действащите стандарти. Ще проверява съответствието на сертификатите 

и удостоверява, че използваните материали отговарят на националните и международните 

стандарти, а при необходимост препоръчва използването на други стандарти след одобрение от 

Възложителя.Ще удостоверява изпълнените количества и ще оформя изискващите се документи по 

договора, като води ежедневни записи на извършените работи с контрол на  направените разходи. 

Описание на всички стъпки и мерки по упражняването на контрол. 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 
„ЕВРО БИЛД КОНСУЛТ" ООД 
Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено, напр. техническия паспорт е само споменат. Участникът е предложил дейности, 

които не са относими  към предмета на конкретната поръчка („Оценката за съответствието на 

Част Енергийна ефективност”,. „…….Участие при провеждане на всички единични проби, 

комплексни изпитания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация ……”). 

 

Обособена позиция 14- Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 
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работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр. Кърджали, „Възрожденци” №14 

 

3. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
1. Подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението на предмета на поръчката 

(включително по управляване изпълнението на договора с Възложителя и за вътрешен контрол, 

комуникация с Възложителя и заинтересованите страни), които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Изпълнението на Дейност 1 включва: Оценка 

за съответствие {включително оценка за съответствието на част „Конструктивна"), съгласно чл. 

142, ал. 10 от ЗУТ като комплексен доклад за съответствие със съществените изисквания по чл. 169 

ал. 5, ал. 3 от ЗУТ се прави за всяка от конкретно посочените сгради на територията на гр. 

Кърджали, одобрени по Националната програма, за които има разработен инвестиционен проект. 

Този инвестиционен проект подлежи на съгласуване и одобряване от общината и въз основа на него 

се издава разрешение за строеж. При извършване на оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания на строежите, изпълнителят отговаря за спазване на 

изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. В тази връзка оценката за съответствие обхваща проверка за 

съответствие с:Предвижданията на подробния устройствен план;Правилата и нормативите за 

устройство на територията;Изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3; Взаимната съгласуваност между частите 

на проектите и т.н; Методологията за изпълнение на тази дейност е показана в графичен вид в 

следващата схема:Консултанта в лицето на РЪКОВОДИТЕЛЯ ЕКИП приема изготвения комплект 

работни проекти и ги разпределя между съответните квалифицирани специалисти - всички 

специалисти са от заверения списък от МРРБ към удостоверението за изпълнение на дейността на 

дружеството. Нашето предложение и методология за изпълнение на Дейност 1 от настоящата 

обществена поръчка е съобразена изцяло с разпоредбите на сега действащия ЗУТ.От практиката ни 

до момента в изготвяне на комплексни доклади и строителен надзор на обекти, финансирани по 

Националната програма, сме установили, че много важен момент при изготвяне на доклада е 

проверката върху част „Сметна документация". Основните проблеми при изпълнението на строежи 

финансирани по Националната програма са включването на дейности в проектната разработка, 

които не са предмет на финансиране и не са допустими разходи по програмата, а в същото време се 

пропускат съществени дейности, които са допустими, но не са включени в проектите и съответно в 

част „Сметна документация".Затова на този етап е много важно изготвената част „Сметна 

документация" да бъде разгледана детайлно от специалистите и в случай, че се установи пропуск 

или неточност, то същата да бъде коригирана и отстранена още на етапа на изпълнението на 

Дейност 1. Изпълнението на Дейност 2 включва:Упражняване на строителен надзор върху 

строителните и монтажни работи -Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, 

съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови 

и подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България. Съгласно 

чл.168 ЗУТ Изпълнителят ще носи отговорност за: законосъобразно започване на строежа; 

осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по 

време на строителството;3.спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и 

чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и т.н.; В изпълнение на 

своите задължения изпълнителят:упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от 

правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, 

необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за 

упражняване на строителен надзор.Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл.166, ал.З и ал.4 

и чл.167, ал.1,т.2 от ЗУТ;осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и 

комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежите, 

проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и 

изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ; по време на изпълнение на СМР осигурява постоянно 

присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части като представя пред възложителя 

доказателства за това на работните срещи, провеждани в присъствие на възложителя; присъства на 

всички заседания/срещи между участниците в инвестиционния процес, независимо по чие искане 
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или работен план-график се провеждат, като всеки път докладва за основните дейности (видове 

работи) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ строителен надзор по 

строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и 

съответно необходимите мерки за решаването им; извършва необходимите проверки и носи 

отговорност за: спазване на изискванията за здравословният безопасни условия на труд. актуализира 

техническите паспорти на сградите преди въвеждането им в експлоатация по реда на Наредба № 5 от 

2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание. 

Актуализираният технически паспорт на всяка сграда, за която изпълнителят е упражнил строителен 

надзор, се предава на възложителя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е 

придружен с електронен носител. В съответствие с това, в качеството ни на Консултант, ние ще 

следим за обекта да бъдат съставени следните задължителни документи, както и ще изискаме и 

други допълнителни, които смятаме, че ще са необходими за правилното отчитане на изпълнените 

работи.Технологията и методологията за изпълнение са следните:Съставяне на Протокол   обр.1 за 

предаване и приемане на одобрения  проект и разрешение  за строеж за изпълнение  на конкретния 

строеж;  Подготовка и съставяне на Протокол 2 за откриване на строителна площадка на строежа. 

Изпращане на писмени уведомления в седемдневен срок от заверката на заповедната книга до 

общината, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен 

контрол, подготовка на информационна табела по ПБЗ.Контрол при изпълнението на всички видове 

строително монтажни работи, предвидени по проект, които ще се съпътстват и с подписване и/или 

отказ от подписване на всички необходими актове и протоколи съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в следната последователност. 

Съставяне съвместно със страните по Договора и подписване на Констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа (част, етап от него) - Акт № 15;Съставяне на Окончателния 

доклад, който се изготвя и се представя на Възложителя в съответствие с §3, ал.1 и 2 от 

„Допълнителните разпоредби" към Наредба №2 от 31.07.2003.Г за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България иминимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в изпълнение на чл. 4, т.2 от Наредба № 2 на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството в изпълнение на разпоредбите на 

ЗУТ; Изготвяне на актуализация на технически паспорт на строежа съгласно чл. 176а и чл.176б от 

ЗУТ и съгласно Наредба №5/28.12.2006г. Новите обстоятелства се отразяват в 

паспорта.Изпълнението на дейност 3 включва: Упражняване на инвеститорски контрол. 

Инвеститорският контрол по време на строителството ще се упражнява от определените лица 

посочени в нашето предложение. Методологията за изпълнение на дейността, се изразява в: 

правилното и точно замерване и отчитане на действително извършените строително ремонтни и 

монтажни работи на обекта коректно и прецизно съставяне и оформяне на отчетните документи 

свързани с отчитане на действително изпълнени СМР; Стратегията ни за изпълнение на тази дейност 

е следната:  В качеството ни на упражняващи функциите на инвеститорски контрол, специалистите 

ни ще изискват от строителите своевременно съставяне на подробни количествени сметки за всички 

видове работи, които са изпълнени на обекта, като същите ще трябва да бъдат направени в детайли с 

фиксирани размери за всеки вид работа - дължина, височина, брой подобни части и т.н. Механизми 

за управление на договора и контрол. Подробно и ясно описание на етапите, 

задачите,последователността за извършването на всяка една от дейностите, посочени в 

списъка.Основен Етап I - Изпълнение на дейност 1 - Оценка за съответствие на инвестиционните 

проекти Съпътстващи етапи:Етап 1.1. - Получаване на изготвените работни проекти; Етап 1.2. - 

Разглеждане на работните проекти; Етап 1.3. - Подготовка и представяне на Доклада за оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти. Етап II - Изпълнение на дейност 2 - Упражняване на 

строителен надзор върху строителните и монтажни работи :Съпътстващи етапи: Етап 2.1. - 

Получаване на необходимите документи от страна на Възложителя; Етап 2.2. - Получаване на 

необходимите документи от страна на Изпълнителя-Строител;Етап 2.3. - Получаване на уведомление 

за започване на строителството и откриване на строителна площадка; Етап 2.4. -Откриване на 

строителна площадка; Етап 2.5. -Изпълнение на предвидените СМР;Етап 2.6. -Приемане и отчитане 

на изпълнените СМР; Етап 2.7. -Въвеждане в експлоатация на строежа; Етап III - Изпълнение на 

дейност 3 - Упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи 

Съпътстващи етапи:Етап 3.1. - Постоянни проверки, замерване и отчитане на действително 

извършени СМР на строежа;Етап 3.2. - Съставяне на подробни количествени сметки за действително 

извършените СМР по утвърден образец ;Етап 3.3. - Съставяне и подписване на протокола за 

отчитане на действително извършени СМР (т.н. обр. 19) Изпълнението на Дейност 2 и Дейност 3 - 

вървят паралелно и едновременно.Контрола върху количествата и качествата на изпълняваните СМР 
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се отчитат едновременно и от специалистите надзорници по съответните проектни части и от 

специалистите упражняващи функции на инвеститорски контрол. Особено важно, дори 

задължително е при отчитането на строителните работи, които подлежат на закриване да присъстват 

всички специалисти, и ние в качеството ни на консултант ще прилагаме именно това. Задълженията 

на инвеститорския контрол по време на строителството:Следи за спазване на срока на изпълнение на 

предвидените строителни и монтажни работи, съобразно договора за строителство и при неговото 

забавяне или нарушаване своевременно уведомява възложителя;Контролира и следи финансовото 

изпълнение на договора за строителството и т.н Разпределение на задачите между експертите: 

Дейност №1Отговорно лице - Ръководителя на екипа- Ръководителят на екипа носи пълна 

отговорност за целия надзорен екип, който ще работи по договора. Той е отговорен за цялостната 

дейност на консултанта, както и за своевременното разпределение на задачите към съответните 

експерти. Той осигурява всеки един експерт, както и провежда комуникацията помежду и. Изисква 

от отделните експерти отчетност за напредъка на проекта по съответната част.Специалисти, които се 

включват в изпълнение на Дейност 1: Архитект; Конструктор (в нашия случай това е ръководителя 

на екипа) Конструктор с Технически контрол по част Конструктивна; о  Електроинженер; о ВиК 

инженер; Инженер ОВК - ЕЕ; Инженер Пожарна безопасност.Специалистите разглеждат проектите  

и дават  своите  становища на ръководителя на екипа;Ръководителя на екипа - обобщава крайния 

резултат и подготвя комплексния доклад.Дейност №2-Отговорно лице - Ръководителя на екипа- 

След получаване на влязлото в сила Разрешение за строеж от страна на общината, Ръководителя на 

екипа мобилизира надзорния екип и съответно разпределя задачите между експертите: Специалисти, 

които се включват в изпълнение на Дейност 2: Ръководителя на екипа - той изпълнява функциите на 

Конструктор, Инженер по материали и Координатор по безопасност и здраве: Архитект; 

Електроинженер; ВиК инженер; Инженер ОВК - ЕЕ; Инженер Пожарна безопасност. Дейност №3•   

Отговорно лице - Ръководителя на екипа-Специалисти-инвеститорски контрол. Организационната 

структура на екипа упражняващ строителен надзор Ръководител екип - Инженер-конструктор-

Ръководителят на екипа носи пълна отговорност за надзорния екип, който ще работи по договора. 

Той е отговорен за цялостната дейност на консултанта упражняващ строителен надзор, както и за 

своевременното разпределение на задачите към съответните експерти. Той:Осигурява присъствието 

на всеки един експерт на обекта; Осъществява координацията и комуникацията помежду 

им;Организира срещите с възложител, строител и проектант и т.н. По отношение на част 

„Конструктивна":Контролира изпълнението на строително монтажните работи по качество и 

количество на използваните материали, и по време на част „Конструктивна";Провежда редовни 

инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените строително - монтажни работи и 

използваните материали по част „Конструктивна" и т.н. Архитект-Контролира спазването на 

одобреният работен проект; Контролира изпълнението на строително монтажните работи по 

качество и количество на използваните материали по част „Архитектурна";Провежда редовни 

инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените строително - монтажни работи и 

използваните материали по част „Архитектурна";Контрол и участие в съставянето всички 

необходими документи (относно строително - монтажните работи на проекта), съгласно Наредба 

№3/31.07.2003 год. наМРРБ и т.н.;ЕлектроинженерКонтролиране изпълнението на строително 

монтажните работи по качество и количество на използваните материали, и по време на част 

„Електрическа"Провеждане редовни инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените 

строително - монтажни работи и използваните материали по част „Електрическа";Контрол и участие 

в съставянето всички необходими документи (относно строително - монтажните работи на проекта), 

съгласно Наредба№3/31.07.2003 год. на МРРБ и т.н.; Инженер Ви К при необходимост Контролиране 

изпълнението на строително монтажните работи по качество и количество на използваните 

материали, и по време на част „ВиК"; Провеждане редовни инспекции на обекта, проверяване 

качеството на изпълнените строително - монтажни работи и използваните материали по част „ВиК"; 

Контрол и участие в съставянето всички необходими документи (относно строително - монтажните 

работи на проекта), съгласно Наредба №3/31.07.2003 год. на МРРБ и т.н.;Инженер ОВК- 

Контролиране изпълнението на строително монтажните работи покачество и количество на 

използваните материали, и по време на част „ЕЕ"; Експерт - Специалист по безопасност и здраве-

Координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ; 

Координира осъществяването на изискванията за Закона за здравословни и безопасни условия на 

труда и на плана за безопасност и здраве, от изпълнителя по Договора за строителство и т.нЕксперт 

по контрол на качеството на материалите-Упражнява контрол по изпълнението на строително-

монтажните работи по време и качество на вложените материали; Съблюдава напредъка на 

работите, сравнявайки ги с действителната работна програма; Докладва на ръководителя за 
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действително извършените работи, които подлежат на заплащане; Експерт - пожарна безопасност--

Специалиста по пожарна безопасност ще съблюдава спазването на изискванията на нормативната 

уредба за пожарна безопасност на строежа 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Участникът предлага 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от 

него експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката.Предложена е 

адекватна организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и 

балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет 

на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и 

ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа.  

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ" 

ООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Предлагаме следните организация и методология за работа по обема на предвидените СМР, за които 

ще се осъществяват строителен надзор и инвеститорски контрол :Съгласно Наредба №7/2004 г. /изм. 

ДВ бр.27/2015 г./ за енергийна ефективност на сгради, съответствието за енергийна ефективност на сгради е 

налице при стойност на интегрирания показател - специфичен годишен разход на първична енергия 

най -малко от клас „С" по скалата на класовете на енергопотребление.В съществуващото състояние 

сградите имат високо ниво на енергийно потребление.Съществуват основно три вида топлопренасяне през 

ограждащите елементи -топлопроводност, конвекция и излъчване. За осигуряване на този баланс при 

разнообразните температурни въздействия върху човека решаващо значение имат мерките и методите за 

регулиране микроклимата в помещенията. Необходимо е прилагане на комплекс от мерки, целящи 

намляване на енергийните разходи, осигуряване на топлинен комфорт и микроклимат, високо качество 

на изпълнение.При изпълнение на поръчката предлагаме следните видове дейности :Оценка за 

съответствието на инвестиционен проект в съответствие с чл.142, ал.5 от ЗУТ-Предвижданията на 

подробния устройствен план; Правилата и нормативите за устройство на територията; Изискванията на 

нормативните актове и техническите спецификации съгласно Законосъобразност на издадената скица/виза 

за проектиране и т.н.Оценката обхваща проверка за съответствие със :а/ Изисквания за влезли в сила 

административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие 

за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното 

разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и 

условията от тези актове в проекта. б/ Изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по 

време на строително - монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на 

последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени 

цели за оползотворяване и рециклиране. в/ Изисквания за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава 7, 

раздел 1 от Закона за опазване на околната среда.Дейности, които ще контролират и изискуема по закон 

документация, която ще подготвят Строителният надзор и Инвеститорският контрол при изпълнение на 

предвиденото строителство:Проверка наличността и пълнотата на всички документи,  необходими 

застартиране на строителството /при необходимост оказване помощ на Възложителя за тяхното 

изготвяне/. Проверка обхвата на Разрешението на строеж съобразно одобрените инвестиционни 

проекти. -Оказване съдействие на Възложителя и Изпълнителя при съгласуване на документи за 

изпълнението на проекта с трети лица. Сътрудничество по въпроси, изискващи писмено становище от 

страна на контролиращи органи и други институции.Преглед на договора с Изпълнителя в рамките на 

проекта /авторски надзор,документи на техническия ръководител на обекта и координатора по 

безопасност и здраве, Удостоверения за вписване в Камарата на строителите в РБ за съответната категория 
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строеж, застраховки и др./ Следвайки указанията на Техническото задание, както и личното виждане за 

изпълнение на поръчката, Консултантът е разделил задълженията си в няколко основни групи дейности, 

както следва :Дейност 1 - Мобилизация на консултантския екип и инвеститорския контролДейност 2 - 

Проверка на доставените на обекта материали и оборудване за съответствие в нормативите и други 

приложими изисквания.Дейност 3 - Упражняване на строителен надзори инвеститорски контрол 

върху изпълняваните видове работи в обем и обхват съгласно Техническите спецификации, ЗУТ и 

подзаконовите нормативни актове. Поддейност 3.1 - Координация на мерките по безопасност и здраве 

съгласно Наредба № 2/2004 г. за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, 

включваща следните задължения на Консултанта :Поддейност 3.2 - Стартиране на строително - 

ремонтните работи и съблюдаване законосъобразното започване на строежа, включващи следните 

задължения на Консултанта и Инвеститорския контрол :Поддеиност 3.3 - Надзор по време на 

строителството до подписване на Констативен протокол обр. 15. Поддейност 3.4 - Подготовка на 

обекта за въвеждане в експлоатация, включваща следните задължения на Консултанта и 

Инвеститорския контрол :Дейност 5 - Консултантът изготвя техничеки паспорт на обекта, включващ 

техническите характеристики, инструкции за експлоатация, извършени строителни действия след 

въвеждане на сградата в експлоатация.Дейност 6 - Мониторинг на методите на изпълнение на видовете 

строително -ремонтни дейности, подлежащи на съгласуване и контрол на мероприятията от 

подготвителния период. Дейност 7 - При определени първа, втора или трета категория на обекта : 

Внасяне от името на Възложителя писмено искане за назначаване на Държавна приемателна 

комисия, придружено с необходимите документи съгласно Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти /.Допълнителни задължения на Консултанта:Да поддържа точно 

и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с извършваните дейности; Да 

не възлага изпълнението на услугите по този договор или на части от него на трети лица. Да осигури на 

Възложителя и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до 

документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за 

времето на изпълнение на договора и след това. Разпределение на човешките ресурси и 

отговорностите на отделните консултанти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на 

изпълняваните дейности. 1. Ръководител екип - Магистър - строителен иженер ПГС:Осъществява 

комуникация и връзки със Строителя във връзка с изпълнението на дейностите по техническата 

спецификация на договора за строителство; Носи пълна отговорност за упражняване на строителния надзор 

в съответствие с договора за строителство; Осъществява управление и координация на работата на 

обекта до въвеждането му в експлоатация; Носи отговорност за синхронизация на работата на своя екип; 

Отговаря за законосъобразното стартиране на строежа;Подписва и съхранява оригинал /един от 

четирите оригинала от Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка съгласно Наредба № 

3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и т.н. 1. Ръководител екип - 

Магистър - строителен инженер ПГС:Осъществява комуникация и връзки със Строителя във връзка с 

изпълнението на дейностите по техническата спецификация на договора за строителство; Носи пълна 

отговорност за упражняване на строителния надзор в съответствие с договора за строителство; 

Осъществява управление и координация на работата на обекта до въвеждането му в експлоатация; Носи 

отговорност за синхронизация на работата на своя екип; Отговаря за законосъобразното стартиране на 

строежа;Подписва и съхранява оригинал /един от четирите оригинала от Протокол обр.2 за откриване 

на строителната площадка съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството и т.н.2. Експерт - магистър – архитект- Носи пълна отговорност за упражняване на 

строителния надзор, в съответствие с договора за строителство; Осъществява управление и координация 

на работа на обекта до въвеждането му в експлоатация; Носи отговорност за синхронизация на работата на 

екипа; Отговаря за законосъобразното стартиране на строежа; Подписва Протокол обр.2 за откриване на 

строителната площадка съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството и т.н. 3. Експерт - Магистър - инженер конструктор- Извършва оценка на 

достоверността на модела на конструкцията, чрез който е извършено нейното статико-динамично 

изследване, пълнота и съответствие на инженерните изчисления с нормативните изисквания, когато 

изчисленията са извършени с помощта на софтуерен продукт (легитимно придобит) – проверка на 

правилността на подадените входни данни, оценка на достоверността на получените резултати;Проверява 

съответствието на проекта по част конструктивна с противопожарните, хигиенните, екологичните и 

специфичните изисквания по отношение вложените материали за конструкцията; Следи за пълнотата 

на проектната документация.Участва в изготвяне на оценката за съответствие на инвестиционния 

проект в част „Архитектура" и изготвя становище.Подпомага Ръководителя на екипа, като следи за 

спазването на проект по част „Архитектура", участва в изготвянето на окончателния доклад и пр 
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необходимост предоставя експертно становище по част „Архитектура".4. Експерт „ОВК" - Магистър, 

инженер ОВК-Носи отговорност за прилагане мерките за енергийна ефективност в изпълнение на 

инвестиционния проект въз основа на енергийното обследване; Носи отговорност за прилагане енергийно и 

конструктивно мерките за енергийна ефективност в изпълнение на инвестиционния проект въз основа на 

обследване;Контролира изпълнението на СМР по отопление, вентилация и климатизация; Участва в 

изготвянето и подписва всички актове и протоколи по време на строителството съобразно 

специалността си съгласно Наредба № 3/2003 г. на МРРБ.5. Експерт - Магистър – Електроинженер-

Участва в изготвянето и подписва всички актове и протоколи по време на строителството съобразно 

специалността си съгласно Наредба № 3/2003 г. на МРРБ.Дава инструкции и указания при изпълнението на 

СМР и при необходимост и вземане на решения по въпроси от неговата компетентност.Участва в изготвяне 

оценката на съответствие на инвестиционния проект и дава становище.При необходимост като консултант 

по надзора предоставя експертно становище по част „Електро".6. Експерт - магистър - Инженер по 

качеството на материалите- Контролира изпълнението на СМР по отношение доставка, складиране и 

влагане на качествени материали и изделия. Контролира качеството на влаганите строителни материали и 

изделия съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценка на  съответствието на строителните 

продукти.Контролира технологичната последователност на влагане на материали и изделия при 

изпълнение на строително - ремонтните работи. Контролира спазването на проектно - сметната 

документация и техническите спесификации, своевременно представяне на декларации и сертификати 

за съответствие, монтажни работи, изпитания.Участва в разработката и подписва окончателен доклад 

до Възложителя и технически паспорт;7. Експерт „Пожарна техника и безопасност" – магистър- Носи 

отговорност за пожарната безопасност при прилагане мерките за енергийна ефективност в изпълнение на 

инвестиционния проект въз основа на енергийното обследване; Участва в изготвянето и подписва   

всички актове и протоколи по време на строителството съобразно специалността си съгласно Наредба 

№ 3/2003 г. на МРРБ. Дава инструкции и указания при изпълнението на СМР и при необходимост и 

вземане на решения по въпроси от неговата компетентност и т.н..8. Експерт - „Координатор по 

безопасност и здраве", магистър-Контрол за спазване на изискванията на Наредба №2/2004г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд; Контрол върху монтажа на 

информационни табели;Извършва изключителен контрол по безусловното спазване на Плана за 

безопасност и здраве, като част от техническия проект; Окозва помощ при актуализиране плана по 

безопасност и здраве, отчита настъпилите изменения с напредване на СМР и т.н.; Експерт 

..Инвеститорски контрол"-Съблюдава извършването на строителните работи в рамките на 

инвестиционния проект, в съответствие с представените графици.Осъществява инвеститорски контрол 

във всички фази на проекта. Своевременно установява непълноти или неточности в проекта и 

техническата спецификация и предлага допълнения и корекции за отстраняването им. Следи за 

изпълнението на проектните решения и техническите спецификации, свързани с установяването на 

количества и цени, както и за съобразяване с изискванията за безопасност.Работи в тясна връзка със 

строителния надзор на обекта.Взаимодействие между членовете на екипа: Ръководителят ще ръководи 

екипа, ще координира дейностите между отделните членове и ще осъществява контрол върху действията 

на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката и върху резултатите от тези 

дейности 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на  

„ГРАДИАКТ КОНСУЛТ" ООД 

Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено. Не е направено детайлно разпределение на основните дейности. Участникът е 

предложил разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него 

експерти от екипа, но е допуснал несъществени неточности (Експерт - Магистър - инженер 

конструктор-.Участва в изготвяне на оценката за съответствие на инвестиционния проект в част 

„Архитектура" и изготвя становище.) 
 

Обособена позиция 15- Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл.12; 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ИНВЕСТ КОНСУЛТ" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Методологията на изпълнение на дейностите на „ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД по отношение на 

изпълнение на останалите задължения на Консултанта, предвидени в Договора за обществената 

поръчка, Техническата спецификация, Договора със Строителя и законовите разпоредби 

изисква:Съгласно българското законодателство, надзорът на строителните работи включва 

проверка на спазването на законовите изисквания, дейностите по договора и контролиране и 

приемане на работата.Консултантът извършва услугите в тясно сътрудничество с Възложителя, 

Строителя, Проектанта, упълномощеното лице на Сдружението на собствениците, които имат 

отношение към проекта. Поддържането на тесни и постоянни връзки със Строителя е 

необходимо, тъй като това гарантира навременното и точно предаване на информация по 

отношение на качеството, безопасността, напредването на строителните дейности, разходите и 

въпросите, свързани с договора за изграждането на обекта.Консултантът представлява 

Възложителя по отношение на дейностите и задълженията за упражняването на строителния 

надзор на обекта и успешното му приключване, изпитване и въвеждане в 

експлоатация.Консултантът ще окаже съдействие за ускоряване на връзките между Строителя 

и други държавни и местни власти и заинтересованите фирми и организации по всички въпроси, 

свързани със съществуващи инженерни мрежи, обществени услуги и 

одобрения.КООРДИНАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС-Консултантът изисква 

от Строителя и одобрява следните изготвени програми и графици:График за изпълнение на 

СМР;Програма за Управление на качеството на СМР;Програма за Управление на 

риска;Програма за безопасни и здравословни условия на труд;Програма за опазване на 

околната среда;УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА КОНСУЛТАНТА- Изпълнителският екип 

от експерти е в следния състав: Ръководител на екипа: Приема разпорежданията на Управителя 

на „ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД;Ръководи екипа и ще изпълнява отговорностите и 

задълженията, съгласно нормативните документи за строителство и задачите, възложени от 

Възложителя, като покаже, че екипа ефективно и изпълнява услугите в съответствие с 

договора. Той ще бъде постоянно на обекта, на пълно работно време през времетраенето на 

строителните работи през всички етапи на изпълнение на Проекта и ще е отговорен за 

осъществяването на пълен контрол при изпълнението и отчета на работите. Ще участва при 

предаването на обекта според българското законодателство;Мобилизира екипа си, като 

разпредели цялостната дейност между отделните специалисти. Ще е отговорен за 

законосъобразното започване на строителните работи и протичане на цялостния процес на 

изпълнение в съответствие с договора и строителното законодателство и т.н. Експерт № 2 –

Архитект-Изготвя становище и оценка за съответствието на инвестиционния проект по част 

„Архитектурна";Подписва всички графични и текстови документи на проекта по част 

„Архитектурна";Подписва комплексния доклад за оценка на съответствието по част 

„Архитектурна";Следи за стриктното изпълнение на видовете работи по количество и качество 

в съответствие с проекта и техническите спецификации;Оценява извършените архитектурно-

строителни работи и подписва акт, обр. 12 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството и т.н. Експерт № 3 - Инженер конструктор- Следи за 

стриктното изпълнение на видовете работи по количество и качество в съответствие с проекта 

и техническите спецификации; Оценява извършените СМР и подписва актове, обр. 7 и обр. 12, 

обр. 14 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

Проверява сертификати и декларации за съответствие на вложените строителни продукти и т.н. 

Експерт№4-Инженер ОВиК- Изготвя становище и оценка за съответствието на инвестиционния 

проект по част „ОВиК"; Подписва всички графични и текстови документи на проекта по част 

„ОВиК"; Подписва комплексния доклад за оценка на съответствието по част „ОВиК";Следи за 

стриктното  изпълнение  на видовете работи по количество и качество в съответствие с проекта 

и техническите спецификации и т.н. Експерт № 5 – Електроинженер- Изготвя становище и 

оценка за съответствието на инвестиционния проект по „Електрическа";Подписва всички 

графични и текстови документи на проекта по част „Електрическа";Подписва комплексния 

доклад за оценка на съответствието по част „Електрическа";Следи за стриктното изпълнение на 

видовете работи по количество и  качество в съответствие с проекта и техническите 

спецификации и т.н.; Експерт №6- Инженер по качеството на материалите- Осъществява 
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контрола на качеството на изпълнените строително-монтажни работи и гарантира пред 

Възложителя, че използваните материали отговарят на националните и международни 

стандарти;Проверява и одобрява сертификати и декларации за съответствие на вложените 

строителни продукти;Изисква от Строителя да представи технологична програма за методите 

за изпълнение на видовете СМР;Оказва съдействие на Строителя при изпълнение на 

изискванията за качество на материалите и т.н.; Експерт № 7 - Инженер „Пожарна техника и 

безопасност"- Изготвя становище и оценка за съответствието на инвестиционния проект по 

част „Пожарна техника и безопасност";Подписва всички графични и текстови документи на 

проекта по част „Пожарна техника и безопасност";Подписва комплексния доклад за оценка на 

съответствието по част „Пожарна техник; безопасност" и т.н.; Експерт № 8 - Специалист по 

безопасност и здраве- Изпълнява задълженията и отговорностите на Координатор по 

безопасност и здраве, съгласно чл. 5 (1) и (3) от Наредба №2 за минималните изисквания за 

ЗБУТ и указанията на Възложителя на строежа;Контролира програмата на Строителя за 

безопасни и здравословни условия на Проверява за спазване на изискванията по опазване на 

околната среда; Експерт №9- Експерт технически контрол по част „Конструктивна"-Експертът 

технически контрол по част „Конструктивна" ще изпълнява задачите и отговорностите, които 

са му определени по договора, но няма да се ограничават до следното:Приема разпорежданията 

на Ръководителя на екипа;Изготвя становище и оценка за съответствието на инвестиционния 

проект по част „Конструктивна" и т.н. Експерт инвеститорски контрол- Участва в 

измерванията на количествата на изпълнените работи и гарантира верността на отчетите на 

Строителя и изпълнението им в съответствие с методите за изпълнение, предложени от 

Строителя и одобрени от Възложителя; Чрез проверката на измервателните протоколи, 

лабораторните изпитвания и тестове и прегледа на междинните сертификати за плащания 

гарантира за финансовото изпълнение и препоръката си за плащане пред Възложителя. 

Контролира напредъка на работите сравнявайки ги с действителната работна програма и 

т.н.Вътрешен контрол при изпълнение на договора.Консултантът  чрез  Ръководителя на екипа 

ще осъществи  вътрешен  контрол  върху работата на предложените експерти, изразяващ се в 

следното:Ежедневен контрол по изпълнението на преките задължения и отговорности на 

екипа;Контролира изготвяне на съответните части на месечните отчети;Контрол по изготвяне 

оценката на съответствието на инвестиционния проект и комплексния доклад и т.н 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 

„ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Участникът предлага 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от 

него експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката.Предложена е 

адекватна организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и 

балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет 

на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и 

ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа.  

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на Съдържание, оценка и 

мотиви за оценка на офертата на „ИНТКОНС" ЕООД по показателя от Техническото 

предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА 

КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
КОНКРЕТНИ МЕТОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪОТВЕТНАТА ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА- ДЕЙНОСТ 1-Оценка за 

съответствие на инвестиционните проекти, в изпълнение на  Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради"; Оценката за съответствие на инвестиционните 



 118 

проекти ще се извърши като комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, 

ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ.Инвестиционните проекти ще 

бъдат изработени в обхвата и съдържанието, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 

г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, друга свързана подзаконова нормативна 

уредба по приложимите части, в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности и 

специфичните изисквания на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради и т.н. ДЕЙНОСТ 2: Упражняване на строителен надзор върху строителните и 

монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради, в изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради". Строителният надзор ще се изпълнява в задължителния обхват, съобразно 

изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови 

нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България.Изпълнителят ще извърши 

надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на 

съответния обект, в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, 

упражняващо строителен надзор на строеж и т.н. ДЕЙНОСТ 3: Упражняване на инвеститорски 

контрол върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради. одобрени за участие в „Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради": Изпълнява функциите на 

инвеститорски контрол на Възложителя; Осъществява контрол относно пълното и правилно 

съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, 

там, където е необходимо; Изисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник 

в строителния процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок и т.н. Актовете и 

протоколите към съответните части на проекта се съставят от участниците в строителството както 

следва: В началото на строителството:По време на строителството;В  заключителен  етап  на  

строителството  при  изпълнение  на  настоящата поръчка, ще бъдат съставени и оформени следните 

актове и протоколи:Протокол приложение №17 за проведена 72 часова проба при експлоатационни 

условия. Изпълнителят ще организира провеждането на 72-часови проби при експлоатационни 

условия като част от процеса на подготовка за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на 

комисия, подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова 

проба при експлоатационни условия, след което ще бъде подписано Приложение № 17 към Наредба 

№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Окончателен 

доклад на Строителния надзор;Технически паспорт на строежа; Внасяне на окончателния доклад в 

РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия.Участие в 

държавна приемателна комисия. Стратегия за управление на договора-Разработването на ясна 

стратегия за постигане целите по проекта е от изключително голямо значение. Стратегията създава 

рамка, която направлява основните и второстепенните действия, които са необходими за 

изпълнението на проекта и постигане на неговата цел. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФУНКЦИИТЕ НА 

КОНТРОЛ И ПРОВЕРКА НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ- За 

успешно управление на договора Изпълнителят ще осъществява: Ежедневен контрол на 

строителния процес; Контрол по правилното изпълнение на строителни работи. Контрол по 

качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните 

изисквания, стандарти.Контрол върху комплектоването на цялата необходима документация по 

времемна строителния процес. Заверка на екзекутивната документация, включително: Съдействие 

за издаване на всички необходими писмени становища. Контрол по спазване на Плана за 

безопасност и здраве (ПБЗ) и календарнит графици за изпълнение на обектите, утвърдени от 

Възложителя. Контрол по спазването изискванията на ЗБУТ (безопасни условия на труд и 

пожаробезопасност).Контрол по спазването на мерките по опазването на околната среда, 

предвидени в проекта, по време на строителството. Недопускане увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на строителството. Конкретни контролни дейности по инвеститорски контрол върху 

обекта. Предоставяне на техническа помощ и съдействие на Възложителя за управление на договора 

за строителство и последващите дейности за документално и финансово приключване на 

обекта.Отчетност. Вътрешен контрол при изпълнение на договора.Вътрешен контрол по проверка на 

извършения вече контрол при упражняване на Строителен надзор и Инвеститорски контрол ще се 

извърши съгласно Процедури за управление на качеството, в които са интегрирани Система за 

качество 180 9001:2008.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ-Участникът разполага, през 

целия период на изпълнение на поръчката, с лица, които да отговарят за извършването на услугата, 
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вписани в списъка, чрез които упражнява дейността си, а именно:Ръководител екип - СТРОИТЕЛЕН 

ИНЖЕНЕР ПГС:изпълняващ функциите и на Експерт Инвеститорски контрол- Управление на 

Договора за услуги, включително координация на дейностите на екипа; Подпомагане на 

Възложителя при разрешаване на спорове с Изпълнителя на Договора за инженеринг;Комуникация и 

отговорност пред Възложителя и т.н. Експерт по част „Архитектура:Извършва Оценка на 

съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж. Предоставя експертни становища 

/съвети и отстранява проблеми по въпроси по част Архитектура по време на изпълнението.Провежда 

инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените СМР. Експерт по част „Конструкции", 

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПГС, съвместяващ функциите на Експерт Технически контрол по част 

конструктивна и Експерт инвеститорски контрол:•Извършва Оценка на съответствие на проекта за 

издаване на Разрешение за строеж.Експертът осъществява провеждане на контрол върху спазване на 

изискванията нормативната база, свързани с проектирането и изпълнение на СМР.Провежда 

инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените строително-монтажни работи в 

част„Конструкции" и т.н. Експерт по част „ОВК „- Извършва Оценка на съответствие на проекта за 

издаване на Разрешение за строеж.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на 

изпълнените строително-монтажни работи в част„ОВиК" и част „ЕЕ".За допуснати нарушения ще 

информира Ръководителя на екипа и ще дава указания на Строителя за тяхното отстраняване.Всички 

нередности допуснати на обектите се записват в заповедната книга за отстраняване от страна на 

Строителя и т.н.Експерт по част „Електроинсталации" , ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР-Извършва Оценка на 

съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.Предоставя експертни становища 

/съвети и отстранява проблеми по въпроси по част Електрическа по време на 

изпълнението.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените строително-

монтажни работи в част„Електрическа" и т.н.Експерт Инженер по качеството на материалите, 

изпълняващ функциите и на Експерт Инвеститорски контрол:Ще се запознае с проектната 

документация и техническото предложение на избрания Строител.Ще подготви изискванията за 

одобряване на източници за доставка на материали и др. в съответствие с действащите нормативни 

изисквания, които ще представи на Строителя след откриване на строителната площадкапровежда 

редовни инспекции на строежа и контрол по спазване на приети технологи за изпълнението на 

строително монтажните работи и качество на използваните материали и изделия в съответствие с 

одобрения строителен график и обектовите искания на Строителя. При необходимост след 

съгласуване с Възложителя и Ръководителя на екипа ще подготвя обектови инструкции до 

строителя и т.н. Експерт Инженер по част „Пожарна и аварийна безопасност"- Извършва Оценка 

на съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.Експертът осъществява 

провеждане на контрол върху спазване на изискванията нормативната база, свързани с 

проектирането и изпълнение на СМР.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на 

изпълнените строително-монтажни работи в част „Пожарна и аварийна безопасност" и т.н. Експерт 

Инвеститорски контрол: Осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е 

необходимо; Изисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния 

процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок;Съблюдава извършването на строителните 

работи в съответствие с проектите и графиците.Осъществява Инвеститорски контрол във всички 

фази на проекта и т.н. 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

„ИНТКОНС" ЕООД 

Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено, напр. техническия паспорт е само споменат. Участникът е предложил дейност 

и/или дейности, които не са относими  към предмета на конкретната поръчка (…….за 

проведена 72 часова проба при експлоатационни условия. Изпълнителят ще организира 

провеждането на 72-часови проби при експлоатационни условия като част от процеса на подготовка 

за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на комисия, подготвяне на заповед на 

Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни 

условия…….). 

 

3. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ" АД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Описание на конкретните методи и похвати на работа на дружеството: Стриктно спазване на 

техническите спецификации, изискванията на Възложителя и нормативната уредба; Спазване на 

времевия график за изпълнение на дейностите; Екип; Непрекъснат диалог и партньорство; Фокус 

върху ключовите резултати; Приоритизация на дейностите; Гъвкавост и отзивчивост. В изпълнение 

на своите задължения, Консултанта ще извършва и редовни и месечни срещи с цел решаване на 

всички възникнали проблеми.Описание на всички дейности, които консултанта ще изпълни: 

Изпълнение на Дейност 1 - Оценка за съответствие на инвестиционните проекти, в изпълнение на 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради";Оценката за 

съответствие на инвестиционните проекти се извършва като комплексен доклад за съществените 

изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от 

ЗУТ. Оценка за съответствие (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна"), 

съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ като комплексен доклад за съответствие със съществените 

изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ се прави за всяка от конкретно посочените сгради на 

територията на гр. Кърджали, При извършване на оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания на строежите, изпълнителят отговаря за спазване на 

изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. В тази връзка оценката за съответствие обхваща проверка за 

съответствие с:Предвижданията на подробния устройствен план и т.н.Изпълнение на Дейност 2-

Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с 

обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени за 

участие;Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на 

ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови 

актове в областта на енергийната ефективност в България. Съгласно чл.168 ЗУТ Изпълнителят ще 

носи отговорност за:законосъобразно започване на строежа; осъществяване на контрол относно 

пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;спиране на 

строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл.225, ал. 2 и в нарушение на 

изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;осъществяване на контрол относно спазване на 

изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;недопускане на 

увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;В изпълнение на своите задължения 

изпълнителят: упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни 

физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за 

осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за упражняване на 

строителен надзор.Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл.166, ал.З и ал.4 и чл.167, ал.1,т.2 

от ЗУТ; осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и 

на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с 

изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 

169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ; по време на изпълнение на СМР осигурява постоянно присъствие на 

експертите от своя екип по всички проектни части като представя пред възложителя доказателства 

за това на работните срещи, провеждани в присъствие на възложителя и т.н.Актуализира 

техническите паспорти на сградите преди въвеждането им в експлоатация по реда на Наредба № 5 от 

2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание. 

Актуализираният технически паспорт на всяка сграда, за която изпълнителят е упражнил строителен 

надзор, се предава на възложителя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е 

придружен с електронен носител съответстващ на хартиения;Изготвя окончателен доклад до 

Възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след приключване на СМР. Докладът се представя на 

хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е придружен е електронен носител във 

формат пдф, съответстващ на хартиения.Изпълнение на Дейност 3-По време на целия строителен 

процес от откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация 

Изпълнителят ще осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно: Отсъствие 

на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и 

КСС;съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидени в проектосметната 

документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.; У 

съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от 

договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове. Начини и етапи на изпълнение на 
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дейностите, предмет на поръчката, които Консултанта ще извърши:Етап I – Организационен-

1.Мобилизация на екипа;2.Организира съвместно с възложителя съставянето на Протокол обр. 1 за 

предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж: за изпълнение на конкретния 

строеж и т.н. Етап II - упражняване на постоянен контрол:3.Организира откриването на 

строителната площадка на конкретния обект- съставяне на Протокол 2 за откриване на строителна 

площадка на строежа. Съставя се от Консултанта с участието на: Съответните технически 

правоспособни лица от строителния надзор по съответните части; Възложител, Строител, Служител 

по чл.223, ал.2 от ЗУТ от общината и Проектанти по съответните части;4.Заверка на Заповедната 

книга (Образец 4) на конкретния строеж: в тридневен срок от подписването на Протокол 2 .5. 

Осъществява постоянен контрол при изпълнението на всички видове строително монтажни работи 

на конкретния строеж:Контрола се осъществява върху всички предвидени по проект работи, които 

ще се съпътстват и с подписване и/или отказ от подписване на всички необходими актове и 

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

строителството.- Метод за работа при установяване на несъответствие на строителните материали и 

изделия с техническите изисквания на проекта и контрол при подмяната и корекцията им.6. Участва 

и контролира изготвяне на екзекутивна документация съгласно ЗУТ; Етап 3- Заключителен- 

Подготвя и организира подписване на Констативен акт (приложение15) за установяване годността 

за приемане на строеж по чл.176 ал.1 от ЗУТ;условията на чл. 176а и чл. 176 б от ЗУТ и Наредба № 

5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;Съставя и внас пред компетентния орган 

окончателен доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на 

специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба за 

въвеждане в експлоатация на строежа.За изпълнение на конкретната задача, ще бъдат осигурени 

следните експерти: Ръководител надзорен екип- Осигурява присъствието на всеки един експерт на 

обекта; Осъществява координацията и комуникацията помежду им; Организира срещите с 

възложител, строител и проектант.Изисква от отделните експерти отчетност за напредъка на 

проекта по съответната част; Основните ангажименти включват: Подпомагане на Възложителя при 

разрешаване на спорове с Изпълнителя на договора за строителство и инженеринг; 

Административно управление на Договора, включително координация на дейностите на екипа; 

Комуникация и отговорност пред Възложителя и т.н.; Архитект- Контролиране изпълнението  на 

строително монтажните работи  по част „Архитектурна ";Наблюдаване изпълнението на 

строително-монтажните работи като ги сравнява с действителната работна програма.Докладва на 

Ръководителя на надзорния екип и т.н.; Конструктор- Контролиране изпълнението на строително 

монтажните работи по част„Конструктивна "; Наблюдаване  изпълнението на строително-

монтажните работи като ги сравнява с действителната работна програма. Докладва на Ръководителя 

на надзорния и т.н; Конструктор с ТК; Електроинженер; Инженер „ВиК"; Инженер „ОВиК"; 

Специалист по ЗБУТ;Специалист по качество на материалите; Специалист пожарна безопасност. 

Приложена е Йерархичната схема (подчиненост вътре в екипа) както и Схема на йерархичните 

връзки с останалите участници в строителния процес и заинтересовани институции. Начини за 

контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с 

изискванията на техническата документация: Ще разрешим начало на ремонтните работи след 

изпълнен демонтаж: на всички предвидени съоръжения, оборудване, компрометирани настилки и 

облицовки. Последователност на изпълнение на Екстериорните работи: Ремонт на покрив; направа 

на скеле; монтаж: на дограма - прозорци; изкърпват на компрометирана външна мазилка; полагане 

на топлоизолационни плоскости на лепилен разтвор и дюбелиране;шпакловка върху стъклофибърна 

мрежа и поставени ръбоохранители иводооткапващи лайсни; и т.н.Последователността на 

изпълнение на отделните видове СМР, включени в част „ Архитектура ";Последователността на 

изпълнение на отделните видове СМР за изпълнение на стоманобетонови работи, включени в част 

„Конструктивна"  и т.н 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 

„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ" АД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Предложена е адекватна 

организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и балансиран за 
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изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет на настоящата 

поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и ясно са 

представени отговорностите на всеки един експерт от екипа. 

 

 Обособена позиция 16 –Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр.Кърджали, ,,Възрожденци” № 53. 
 

1.  Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Евроконтрол 

Инженеринг"ООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Конкретните наши отговорности са извършване на: Оценка за съответствие (включително оценка за 

съответствието на част "Конструктивна", съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ) - като комплексен доклад 

за всяка от сградите, обект на интервенция по Програмата. Упражняване на строителен надзор: 

Изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния 

процес, регламентирани в чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ. 

Упражняване на инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и 

съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали.Оценка за 

съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на част 

„Конструктивна", съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ), с комплексен доклад за съответствие със 

съществените изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 

5 от ЗУТ: Предвижданията на действащия ПУП; Правилата и нормативите за устройство на 

територията; Изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и т.н Упражняване на строителен надзор на 

СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: Изпълнителят 

извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от 

строителя на съответния обект, е съответствие със законовите правомощия и задължения на 

Изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж. В съответствие с изискванията 

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

изпълнение на своите задължения Изпълнителят осигурява постоянно присъствие на експертите от 

своя екип по всички проектни части като представя пред Възложителя доказателства за това на 

работните заседания, провеждани в присъствие на Възложителя;Контролира чрез необходимите 

проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и количества СМР на строежа, 

които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с акт (образец № 

19). След извършените проверки на място и установено съответствие, подписва акта;Контролира 

качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по компетентност нарушаването 

на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в 

заповедната книга на строежа и т.н. 3. Упражняване на инвеститорски контрол на СМР за 

обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: Изпълнителят извършва 

инвеститорски контрол по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват 

от строителя на съответния обект: Упражнява инвеститорски контрол по изпълнението на 

строително-монтажните работи на обекта, чрез специалистите по съответните части, включени в 

списъка на правоспособните физически лица; Упражнява пълен контрол по време на 

строителството, в съответствие с разпоредбите на чл. 168, ал. 1 от ЗУТ и т.н.ИЗИСКВАНЕ ЗА 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ Изпълнителят предоставя на Възложителя:Комплексен 

доклад от оценка за съответствието на инвестиционния проект на всяка сграда, за която 

Изпълнителят е извършил оценката;Актуализиран технически паспорт на всяка сграда, за която е 

упражнил строителен надзор по време на строителството;Окончателен доклад до Възложителя, 

съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни 

работи за всяка сграда, за която Изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на 

строителството;Окончателен доклад за инвеститорски контрол.Оценката на съответствието следва 

да бъде проведена съгласно разпоредбата на чл. 142, ал. 5 на ЗУТ. С оглед на горепосоченото 

оценката следва да обхваща проверка за съответствие на инвестиционния проект с:предвижданията 

на подробния устройствен план;правилата и нормативите за устройство на 
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територията;изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2, в т. ч.:носимоспособност; безопасност при 

пожар;хигиена, опазване на здравето и живота на хората;безопасна експлоатация;защита от шум и 

опазване на околната среда;изпълнение на проектирането в съответствие с изискванията на 

нормативните актове; инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;  

физическа защита на строежите.и т.н.Оценката на отделните части на проекта се извършва 

задължително за съответствие с изискванията на Наредба № 4 към ЗУТ за обхвата и съдържанието 

на инвестиционните проекти, нормите на проектиране, други нормативни актове (наредби, 

правилници и т.н.), които имат отношение към проекта. Предложение относно управление на 

договора, включително процедури за контрол с цел качественото и навременно изпълнение на 

поръчката. Надзор на качеството на материалите за строителния процес; Специфични технически 

изисквания към топлофизичните характеристики на строителните продукти за постигане на 

енергоспестяващия ефект в сградите.Изготвяне на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 

ЗУТ за въвеждане на строежите в експлоатация. Предложение относно предвидената организация за 

изпълнение на работата, мобилизация и разпределение на предвидените ресурсик: консултанта 

определя правата и задълженията на всеки експерт от екипа за срока на изпълнение на СМР.За 

изпълнение на гореописанат поръчка, фирма „Евроконтрол Инженеринг"ООД, ще се запознае в 

детайли с одобреният проект и количествени сметки. Ще обсъди със избраният изпълните - подхода 

ни за работа и линейният график и технология за изпълнение. Предвиждаме ежедневно посещение 

на обектите от строителният надзор/ специалисти по части „Архитектурна", „ОВК", „Електро", 

„ВиК" „Конструктивна", „Енергийна ефективност. Изпълнителят действа лоялно и като 

добросъвестен съветник. Планиране на работата - планиране, планиране и пак планиране - основа за  

постигане в максимална степен целите и задачите на проекта.В Договора за СМР са предвидени 

изисквания за отчети за напредъка и други отчети, които Изпълнителят на СМР трябва периодично 

да изготвя и предава на Консултанта.При всички случаи на разногласие между Изпълнителя на СМР 

и проектантите, проблемът ще се решава от Консултанта. При всички случаи на разногласие между 

Изпълнителя на СМР и Консултанта, проблемът ще се отнася за решаване от 

Възложителя.Съвещанията ще се свикват в основната база на Изпълнителя на СМР. Мерки за 

превенция и управление на потенциални рискове (идентифицирани от възложителя с методиката за 

оценка на офертите). 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 1 точка по показателя ПНИП на 

„Евроконтрол Инженеринг"ООД 

Предложението за изпълнение е общо и не представя спецификите на обекта, като същото 

представялва описание на процеса на надзор като цяло. В техническото предложение на 

участника не е посочена последователността за извършването на всяка една от дейностите. 

Допуснати са съществени непълноти/пропуски в описанието на етапите, задачите и 

последователността  на дейностите. Участникът не е включил екип от експерти в своето 

техническо предложение и съответно не е предложил разпределение на задачите и 

отговорностите на екипа 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата „ИнтерНорм" ДЗЗД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Описание на отделните дейности-Дейност 1: Съгласно чл. 142, ал. 4 на ЗУТ всички части на 

инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за 

съответствието им с основните изисквания към строежите.Оценка на част Конструктивна/ 

конструктивно становище. Изпълнява се от експерт по част „Конструктивна" - физическо лице, 

упражняващо технически контрол по част „Конструктивна".Оценка на Част „Архитектурна" - 

Изпълнява се от експерт по част „Архитектурна". Оценка на Част Електро - Изпълнява се от експерт 

по част „Електро". Оценка на Част ВиК - Изпълнява се от експерт по част „ВиК". Оценка на Част 

ОВК- Изпълнява се от експерт по част „ОВК". Оценка на Част Пожарна безопасност - Изпълнява се 

от експерт по част „Пожарна безопасност".Оценка на Част Енергийна ефективност - Изпълнява се от 

експерт по част „ОВК" посочен в удостоверението за вписване в публичния регистър на АУЕР.    

Заключителни   дейности   -  предаване   на   комплексния   доклад   за   оценка   на съответствието на 

Възложителя. Дейност 2 - Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни 
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работи- законосъобразно започване на строежа; осъществяване на контрол относно пълнота и 

правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; спиране на строежи, 

които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 ЗУТ и в нарушение на 

изискванията на чл. 169, ал. 1-3 ЗУТ. Подготвителни дейности, предхождащи строително 

монтажните работи: Запознаване с проекта и проектните материали, Проверка за законосъобразно 

разрешение за строеж, Проверка на организационната готовност на Изпълнителя. Изготвяне на 

Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за 

ползването му, включително актуализация на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 

от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Очаквани резултати: Изготвен окончателен доклад 

за строежа съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. Актуализация на техническия паспорт: Ръководителят на 

екипа ще осъществява координацията между всички експерти при актуализиране на отделните части 

на техническия паспорт на строеж, по реда на Наредба №5 от 28 ^декември 2006 г. за техническите 

паспорти на строежите, както следва: Част А "Основни характеристики на строежа";Част Б "Мерки 

за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти";Част В "Указания и инструкции за 

безопасна експлоатация". Изготвяне на окончателен доклад до възложителя: Съгласно изискванията 

на § 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2/2003 г. окончателният доклад трябва да бъде 

съставен, подписан и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от 

технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните 

проектни части. Докладът задължително следва да съдържа оценка за законосъобразно започване и 

изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за 

строеж, както и подробно описание на предвиденото с подробрия устройствен план 

застрояване.След завършването на Работите по Проекта и преди издаването на Акт 16 по Наредба № 

3, Консултантът   ще   изготви   и   представи   на  Възложителя  Технически   паспорт   на   

обектите. Дейност 3 упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи:Подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за 

оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, 

съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството.Искане за съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в 

строителния процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок.Съблюдаване извършването на 

строителните работи в съответствие с проектите и графиците. Последователността на дейностите е 

отразена в Приложение 3- Линеен График. Предложение за дейността по управление на 

изпълнението на договора-Взаимоотношения Възложител - Консултант и Инвеститорски контрол; 

Взаимоотношения Консултант и инвеститорски контрол - Изпълнител на строителството; 

Взаимоотношения Консултант и инвеститорски контрол - външни институции. Мерки и дейности за 

вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни. Предложение за 

разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на 

дейностите по договора. Разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите 

експерти от екипа: Ръководител екип: Ръководи и координира дейността на останалите експерти в 

екипа; Ще мобилизира екипа си, като разпредели цялостната дейност между отделните специалисти. 

Ще е отговорен за законосъобразното започване на строителните работи и протичане на цялостния 

процес на изпълнение в съответствие с Договора и строителното законодателство; Отговоря за 

съставянето на актовете и протоколите по време на строителството и т.н. Експерт по част 

конструктивна: Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за проектиране, както и 

всички други изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение на строителството. 

Своевременно информиране на Възложителя за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на 

предложения за тяхното отстраняване. Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с 

одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации; Участие при провеждане на 

всички единични проби, комплексни изпитвания и 72-часови проби, доказващи годността на 

строежа ьа въвеждане в експлоатация и т.н.Експерт по част Архитектурна- Своевременно 

запознаване с техническия проект, заданието за проектиране, както и всички други изходни 

документи, необходими за законосъобразно изпълнение на строителството. Своевременно 

информиране на Ръководител обект за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на 

предложения за тяхното отстраняване.Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с 

одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации по част „Архитектурна" и 

т.н.Експерт по част „ОВК"- Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за 

проектиране, както и всички други изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение 

на строителството. Своевременно информиране на Ръководител обект за наличие на пропуски и 

грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване; Контрол на изпълнението на 
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СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации по част 

„ОВК"; Съгласуване на актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и 

приложимите подзаконови актове.Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни 

изпитвания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа ьа въвеждане в експлоатация. 

Експерт по част Електро- Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за 

проектиране, както и всички други изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение 

на строителството.Своевременно информиране на Ръководител обект за наличие на пропуски и 

грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване; Контрол на изпълнението на 

СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации по част 

„Електро"; Съгласуване на актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и 

приложимите подзаконови актове и т.н. Експерт по качеството и съответствието на материалите- 

Приема разпорежданията на ръководителя на екипа по отношение контрола на строителството и 

задълженията на екипа; Проверява и оценява предложените от Изпълнителя материали и 

доставчици.Контролира работата на Изпълнителя по отношение на качеството на изпълнените 

работи -лабораторни протоколи, сертификати, декларации за съответствие и др.; Участие при 

провеждане на всички единични проби, комплексни изпитвания и 72-часови проби, доказващи 

годността на строежа ьа въвеждане в експлоатация.Експерт по част по част „Пожарна безопасност"-

Осъществява контрол за изпълнението на част „Пожарна безопасност", съгласно проектната 

документация. Контролира работата на Изпълнителя/ Строителя по отношение всички аспекти на 

строителството във връзка с удовлетворяване изискванията на строителните правила и норми в 

областта на пожарната безопасност; Проверява декларациите за съответствие и сертификатите за 

качество на влаганите в строежа материали и полуфабрикати и изделия по отношение изискванията 

на нормите в областта на Противопожарната охрана; Експерт по част „ПБЗ" и Координатор по 

безопасност и здраве-следи за наличието на одобрен проект част „ПБЗ " преди откриването на 

строителната площадка.Контрол и съблюдаване на общите принципи съгласно ЗЗБУТ. Координация 

на изискванията по спазване на ЗЗБУТ и т.н.Експерт технически контрол по част 

конструктивна:Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за проектиране, както и 

всички други изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение на 

строителството.Своевременно информиране на Възложителя за наличие на пропуски и грешки в 

проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване. Участие при провеждане на всички 

единични проби, комплексни изпитвания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа ьа 

въвеждане в експлоатация; За изпълнение на дейност 3 - Упражняване на инвеститорски контрол 

върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради, одобрени за участие в „Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради", предвиждаме следните експерти: Експерт 

инвеститорски контрол 1 - Инженер ОВК; Експерт инвеститорски контрол 2 - Строителен инженер, 

специалност „ССС"; Експерт инвеститорски контрол 3 - Строителен инженер, специалност „ХТС". 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

„ИнтерНорм" ДЗЗД 

Участникът е предложил всички дейности (включително по управляване изпълнението на 

договора с Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие 

с Техническата спецификация. Участникът е предложил дейност и/или дейности, които не  

са относими  към предмета на конкретната поръчка(Оценка на Част Енергийна ефективност 

- Изпълнява се от експерт по част „ОВК" посочен в удостоверението за вписване в 

публичния регистър на АУЕР.) (Участие при провеждане на всички единични проби, 

комплексни изпитвания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация). Комисията следва да отбележи, че оценката на Част Енергийна ефективност 

не е предмет на настоящата обществена поръчка. 

 

3. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ" АД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
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Описание на конкретните методи и похвати на работа на дружеството: Стриктно спазване на 

техническите спецификации, изискванията на Възложителя и нормативната уредба; Спазване на 

времевия график за изпълнение на дейностите; Екип; Непрекъснат диалог и партньорство; Фокус 

върху ключовите резултати; Приоритизация на дейностите; Гъвкавост и отзивчивост. В изпълнение 

на своите задължения, Консултанта ще извършва и редовни и месечни срещи с цел решаване на 

всички възникнали проблеми.Описание на всички дейности, които консултанта ще изпълни: 

Изпълнение на Дейност 1 - Оценка за съответствие на инвестиционните проекти, в изпълнение на 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради";Оценката за 

съответствие на инвестиционните проекти се извършва като комплексен доклад за съществените 

изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от 

ЗУТ. Оценка за съответствие (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна"), 

съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ като комплексен доклад за съответствие със съществените 

изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ се прави за всяка от конкретно посочените сгради на 

територията на гр. Кърджали, При извършване на оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания на строежите, изпълнителят отговаря за спазване на 

изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. В тази връзка оценката за съответствие обхваща проверка за 

съответствие с:Предвижданията на подробния устройствен план и т.н.Изпълнение на Дейност 2-

Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с 

обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени за 

участие;Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на 

ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови 

актове в областта на енергийната ефективност в България. Съгласно чл.168 ЗУТ Изпълнителят ще 

носи отговорност за:законосъобразно започване на строежа; осъществяване на контрол относно 

пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;спиране на 

строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл.225, ал. 2 и в нарушение на 

изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;осъществяване на контрол относно спазване на 

изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;недопускане на 

увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;В изпълнение на своите задължения 

изпълнителят: упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни 

физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за 

осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за упражняване на 

строителен надзор.Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл.166, ал.З и ал.4 и чл.167, ал.1,т.2 

от ЗУТ; осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и 

на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с 

изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 

169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ; по време на изпълнение на СМР осигурява постоянно присъствие на 

експертите от своя екип по всички проектни части като представя пред възложителя доказателства 

за това на работните срещи, провеждани в присъствие на възложителя и т.н.Актуализира 

техническите паспорти на сградите преди въвеждането им в експлоатация по реда на Наредба № 5 от 

2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание. 

Актуализираният технически паспорт на всяка сграда, за която изпълнителят е упражнил строителен 

надзор, се предава на възложителя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е 

придружен с електронен носител съответстващ на хартиения;Изготвя окончателен доклад до 

Възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след приключване на СМР. Докладът се представя на 

хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е придружен е електронен носител във 

формат пдф, съответстващ на хартиения.Изпълнение на Дейност 3-По време на целия строителен 

процес от откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация 

Изпълнителят ще осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно: Отсъствие 

на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и 

КСС;съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидени в проектосметната 

документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.; У 

съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от 

договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове. Начини и етапи на изпълнение на 

дейностите, предмет на поръчката, които Консултанта ще извърши:Етап I – Организационен-

1.Мобилизация на екипа;2.Организира съвместно с възложителя съставянето на Протокол обр. 1 за 

предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж: за изпълнение на конкретния 
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строеж и т.н. Етап II - упражняване на постоянен контрол:3.Организира откриването на 

строителната площадка на конкретния обект- съставяне на Протокол 2 за откриване на строителна 

площадка на строежа. Съставя се от Консултанта с участието на: Съответните технически 

правоспособни лица от строителния надзор по съответните части; Възложител, Строител, Служител 

по чл.223, ал.2 от ЗУТ от общината и Проектанти по съответните части;4.Заверка на Заповедната 

книга (Образец 4) на конкретния строеж: в тридневен срок от подписването на Протокол 2 .5. 

Осъществява постоянен контрол при изпълнението на всички видове строително монтажни работи 

на конкретния строеж:Контрола се осъществява върху всички предвидени по проект работи, които 

ще се съпътстват и с подписване и/или отказ от подписване на всички необходими актове и 

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

строителството.- Метод за работа при установяване на несъответствие на строителните материали и 

изделия с техническите изисквания на проекта и контрол при подмяната и корекцията им.6. Участва 

и контролира изготвяне на екзекутивна документация съгласно ЗУТ; Етап 3- Заключителен- 

Подготвя и организира подписване на Констативен акт (приложение15) за установяване годността 

за приемане на строеж по чл.176 ал.1 от ЗУТ;условията на чл. 176а и чл. 176 б от ЗУТ и Наредба № 

5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;Съставя и внас пред компетентния орган 

окончателен доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на 

специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба за 

въвеждане в експлоатация на строежа.За изпълнение на конкретната задача, ще бъдат осигурени 

следните експерти: Ръководител надзорен екип- Осигурява присъствието на всеки един експерт на 

обекта; Осъществява координацията и комуникацията помежду им; Организира срещите с 

възложител, строител и проектант.Изисква от отделните експерти отчетност за напредъка на 

проекта по съответната част; Основните ангажименти включват: Подпомагане на Възложителя при 

разрешаване на спорове с Изпълнителя на договора за строителство и инженеринг; 

Административно управление на Договора, включително координация на дейностите на екипа; 

Комуникация и отговорност пред Възложителя и т.н.; Архитект- Контролиране изпълнението  на 

строително монтажните работи  по част „Архитектурна ";Наблюдаване изпълнението на 

строително-монтажните работи като ги сравнява с действителната работна програма.Докладва на 

Ръководителя на надзорния екип и т.н.; Конструктор- Контролиране изпълнението на строително 

монтажните работи по част„Конструктивна "; Наблюдаване  изпълнението на строително-

монтажните работи като ги сравнява с действителната работна програма. Докладва на Ръководителя 

на надзорния и т.н; Конструктор с ТК; Електроинженер; Инженер „ВиК"; Инженер „ОВиК"; 

Специалист по ЗБУТ;Специалист по качество на материалите; Специалист пожарна безопасност. 

Приложена е Йерархичната схема (подчиненост вътре в екипа) както и Схема на йерархичните 

връзки с останалите участници в строителния процес и заинтересовани институции. Начини за 

контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с 

изискванията на техническата документация: Ще разрешим начало на ремонтните работи след 

изпълнен демонтаж: на всички предвидени съоръжения, оборудване, компрометирани настилки и 

облицовки. Последователност на изпълнение на Екстериорните работи: Ремонт на покрив; направа 

на скеле; монтаж: на дограма - прозорци; изкърпват на компрометирана външна мазилка; полагане 

на топлоизолационни плоскости на лепилен разтвор и дюбелиране;шпакловка върху стъклофибърна 

мрежа и поставени ръбоохранители иводооткапващи лайсни; и т.н.Последователността на 

изпълнение на отделните видове СМР, включени в част „ Архитектура ";Последователността на 

изпълнение на отделните видове СМР за изпълнение на стоманобетонови работи, включени в част 

„Конструктивна"  и т.н 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 

„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ" АД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Предложена е адекватна 

организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и балансиран за 

изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет на настоящата 

поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и ясно са 

представени отговорностите на всеки един експерт от екипа 
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4. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
1. Подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението на предмета на поръчката 

(включително по управляване изпълнението на договора с Възложителя и за вътрешен контрол, 

комуникация с Възложителя и заинтересованите страни), които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Изпълнението на Дейност 1 включва: Оценка 

за съответствие {включително оценка за съответствието на част „Конструктивна"), съгласно чл. 

142, ал. 10 от ЗУТ като комплексен доклад за съответствие със съществените изисквания по чл. 169 

ал. 5, ал. 3 от ЗУТ се прави за всяка от конкретно посочените сгради на територията на гр. 

Кърджали, одобрени по Националната програма, за които има разработен инвестиционен проект. 

Този инвестиционен проект подлежи на съгласуване и одобряване от общината и въз основа на него 

се издава разрешение за строеж. При извършване на оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания на строежите, изпълнителят отговаря за спазване на 

изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. В тази връзка оценката за съответствие обхваща проверка за 

съответствие с:Предвижданията на подробния устройствен план;Правилата и нормативите за 

устройство на територията;Изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3; Взаимната съгласуваност между частите 

на проектите и т.н; Методологията за изпълнение на тази дейност е показана в графичен вид в 

следващата схема:Консултанта в лицето на РЪКОВОДИТЕЛЯ ЕКИП приема изготвения комплект 

работни проекти и ги разпределя между съответните квалифицирани специалисти - всички 

специалисти са от заверения списък от МРРБ към удостоверението за изпълнение на дейността на 

дружеството. Нашето предложение и методология за изпълнение на Дейност 1 от настоящата 

обществена поръчка е съобразена изцяло с разпоредбите на сега действащия ЗУТ.От практиката ни 

до момента в изготвяне на комплексни доклади и строителен надзор на обекти, финансирани по 

Националната програма, сме установили, че много важен момент при изготвяне на доклада е 

проверката върху част „Сметна документация". Основните проблеми при изпълнението на строежи 

финансирани по Националната програма са включването на дейности в проектната разработка, 

които не са предмет на финансиране и не са допустими разходи по програмата, а в същото време се 

пропускат съществени дейности, които са допустими, но не са включени в проектите и съответно в 

част „Сметна документация".Затова на този етап е много важно изготвената част „Сметна 

документация" да бъде разгледана детайлно от специалистите и в случай, че се установи пропуск 

или неточност, то същата да бъде коригирана и отстранена още на етапа на изпълнението на 

Дейност 1. Изпълнението на Дейност 2 включва:Упражняване на строителен надзор върху 

строителните и монтажни работи -Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, 

съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови 

и подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България. Съгласно 

чл.168 ЗУТ Изпълнителят ще носи отговорност за: законосъобразно започване на строежа; 

осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по 

време на строителството;3.спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и 

чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и т.н.; В изпълнение на 

своите задължения изпълнителят:упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от 

правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, 

необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за 

упражняване на строителен надзор.Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл.166, ал.З и ал.4 

и чл.167, ал.1,т.2 от ЗУТ;осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и 

комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежите, 

проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и 

изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ; по време на изпълнение на СМР осигурява постоянно 

присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части като представя пред възложителя 

доказателства за това на работните срещи, провеждани в присъствие на възложителя; присъства на 

всички заседания/срещи между участниците в инвестиционния процес, независимо по чие искане 

или работен план-график се провеждат, като всеки път докладва за основните дейности (видове 

работи) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ строителен надзор по 



 129 

строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и 

съответно необходимите мерки за решаването им; извършва необходимите проверки и носи 

отговорност за: спазване на изискванията за здравословният безопасни условия на труд. актуализира 

техническите паспорти на сградите преди въвеждането им в експлоатация по реда на Наредба № 5 от 

2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание. 

Актуализираният технически паспорт на всяка сграда, за която изпълнителят е упражнил строителен 

надзор, се предава на възложителя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е 

придружен с електронен носител. В съответствие с това, в качеството ни на Консултант, ние ще 

следим за обекта да бъдат съставени следните задължителни документи, както и ще изискаме и 

други допълнителни, които смятаме, че ще са необходими за правилното отчитане на изпълнените 

работи.Технологията и методологията за изпълнение са следните:Съставяне на Протокол   обр.1 за 

предаване и приемане на одобрения  проект и разрешение  за строеж за изпълнение  на конкретния 

строеж;  Подготовка и съставяне на Протокол 2 за откриване на строителна площадка на строежа. 

Изпращане на писмени уведомления в седемдневен срок от заверката на заповедната книга до 

общината, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен 

контрол, подготовка на информационна табела по ПБЗ.Контрол при изпълнението на всички видове 

строително монтажни работи, предвидени по проект, които ще се съпътстват и с подписване и/или 

отказ от подписване на всички необходими актове и протоколи съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в следната последователност. 

Съставяне съвместно със страните по Договора и подписване на Констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа (част, етап от него) - Акт № 15;Съставяне на Окончателния 

доклад, който се изготвя и се представя на Възложителя в съответствие с §3, ал.1 и 2 от 

„Допълнителните разпоредби" към Наредба №2 от 31.07.2003.Г за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България иминимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в изпълнение на чл. 4, т.2 от Наредба № 2 на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството в изпълнение на разпоредбите на 

ЗУТ; Изготвяне на актуализация на технически паспорт на строежа съгласно чл. 176а и чл.176б от 

ЗУТ и съгласно Наредба №5 / 28.12.2006г. Новите обстоятелства се отразяват в 

паспорта.Изпълнението на дейност 3 включва: Упражняване на инвеститорски контрол. 

Инвеститорският контрол по време на строителството ще се упражнява от определените лица 

посочени в нашето предложение. Методологията за изпълнение на дейността, се изразява в: 

правилното и точно замерване и отчитане на действително извършените строително ремонтни и 

монтажни работи на обекта коректно и прецизно съставяне и оформяне на отчетните документи 

свързани с отчитане на действително изпълнени СМР; Стратегията ни за изпълнение на тази дейност 

е следната:  В качеството ни на упражняващи функциите на инвеститорски контрол, специалистите 

ни ще изискват от строителите своевременно съставяне на подробни количествени сметки за всички 

видове работи, които са изпълнени на обекта, като същите ще трябва да бъдат направени в детайли с 

фиксирани размери за всеки вид работа - дължина, височина, брой подобни части и т.н. Механизми 

за управление на договора и контрол. Подробно и ясно описание на етапите, 

задачите,последователността за извършването на всяка една от дейностите, посочени в 

списъка.Основен Етап I - Изпълнение на дейност 1 - Оценка за съответствие на инвестиционните 

проекти Съпътстващи етапи:Етап 1.1. - Получаване на изготвените работни проекти; Етап 1.2. - 

Разглеждане на работните проекти; Етап 1.3. - Подготовка и представяне на Доклада за оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти. Етап II - Изпълнение на дейност 2 - Упражняване на 

строителен надзор върху строителните и монтажни работи :Съпътстващи етапи: Етап 2.1. - 

Получаване на необходимите документи от страна на Възложителя; Етап 2.2. - Получаване на 

необходимите документи от страна на Изпълнителя-Строител;Етап 2.3. - Получаване на уведомление 

за започване на строителството и откриване на строителна площадка; Етап 2.4. -Откриване на 

строителна площадка; Етап 2.5. -Изпълнение на предвидените СМР;Етап 2.6. -Приемане и отчитане 

на изпълнените СМР; Етап 2.7. -Въвеждане в експлоатация на строежа; Етап III - Изпълнение на 

дейност 3 - Упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи 

Съпътстващи етапи:Етап 3.1. - Постоянни проверки, замерване и отчитане на действително 

извършени СМР на строежа;Етап 3.2. - Съставяне на подробни количествени сметки за действително 

извършените СМР по утвърден образец ;Етап 3.3. - Съставяне и подписване на протокола за 

отчитане на действително извършени СМР (т.н. обр. 19) Изпълнението на Дейност 2 и Дейност 3 - 

вървят паралелно и едновременно.Контрола върху количествата и качествата на изпълняваните СМР 

се отчитат едновременно и от специалистите надзорници по съответните проектни части и от 

специалистите упражняващи функции на инвеститорски контрол. Особено важно, дори 
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задължително е при отчитането на строителните работи, които подлежат на закриване да присъстват 

всички специалисти, и ние в качеството ни на консултант ще прилагаме именно това. Задълженията 

на инвеститорския контрол по време на строителството:Следи за спазване на срока на изпълнение на 

предвидените строителни и монтажни работи, съобразно договора за строителство и при неговото 

забавяне или нарушаване своевременно уведомява възложителя;Контролира и следи финансовото 

изпълнение на договора за строителството и т.н Разпределение на задачите между експертите: 

Дейност №1Отговорно лице - Ръководителя на екипа- Ръководителят на екипа носи пълна 

отговорност за целия надзорен екип, който ще работи по договора. Той е отговорен за цялостната 

дейност на консултанта, както и за своевременното разпределение на задачите към съответните 

експерти. Той осигурява всеки един експерт, както и провежда комуникацията помежду и. Изисква 

от отделните експерти отчетност за напредъка на проекта по съответната част.Специалисти, които се 

включват в изпълнение на Дейност 1: Архитект; Конструктор (в нашия случай това е ръководителя 

на екипа) Конструктор с Технически контрол по част Конструктивна; о  Електроинженер; о ВиК 

инженер; Инженер ОВК - ЕЕ; Инженер Пожарна безопасност.Специалистите разглеждат проектите  

и дават  своите  становища на ръководителя на екипа;Ръководителя на екипа - обобщава крайния 

резултат и подготвя комплексния доклад.Дейност №2-Отговорно лице - Ръководителя на екипа- 

След получаване на влязлото в сила Разрешение за строеж от страна на общината, Ръководителя на 

екипа мобилизира надзорния екип и съответно разпределя задачите между експертите: Специалисти, 

които се включват в изпълнение на Дейност 2: Ръководителя на екипа - той изпълнява функциите на 

Конструктор, Инженер по материали и Координатор по безопасност и здраве: Архитект; 

Електроинженер; ВиК инженер; Инженер ОВК - ЕЕ; Инженер Пожарна безопасност. Дейност №3•   

Отговорно лице - Ръководителя на екипа-Специалисти-инвеститорски контрол. Организационната 

структура на екипа упражняващ строителен надзор Ръководител екип - Инженер-конструктор-

Ръководителят на екипа носи пълна отговорност за надзорния екип, който ще работи по договора. 

Той е отговорен за цялостната дейност на консултанта упражняващ строителен надзор, както и за 

своевременното разпределение на задачите към съответните експерти. Той:Осигурява присъствието 

на всеки един експерт на обекта; Осъществява координацията и комуникацията помежду 

им;Организира срещите с възложител, строител и проектант и т.н. По отношение на част 

„Конструктивна":Контролира изпълнението на строително монтажните работи по качество и 

количество на използваните материали, и по време на част „Конструктивна";Провежда редовни 

инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените строително - монтажни работи и 

използваните материали по част „Конструктивна" и т.н. Архитект-Контролира спазването на 

одобреният работен проект; Контролира изпълнението на строително монтажните работи по 

качество и количество на използваните материали по част „Архитектурна";Провежда редовни 

инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените строително - монтажни работи и 

използваните материали по част „Архитектурна";Контрол и участие в съставянето всички 

необходими документи (относно строително - монтажните работи на проекта), съгласно Наредба 

№3/31.07.2003 год. наМРРБ и т.н.;ЕлектроинженерКонтролиране изпълнението на строително 

монтажните работи по качество и количество на използваните материали, и по време на част 

„Електрическа"Провеждане редовни инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените 

строително - монтажни работи и използваните материали по част „Електрическа";Контрол и участие 

в съставянето всички необходими документи (относно строително - монтажните работи на проекта), 

съгласно Наредба№3/31.07.2003 год. на МРРБ и т.н.; Инженер Ви К при необходимост Контролиране 

изпълнението на строително монтажните работи по качество и количество на използваните 

материали, и по време на част „ВиК"; Провеждане редовни инспекции на обекта, проверяване 

качеството на изпълнените строително - монтажни работи и използваните материали по част „ВиК"; 

Контрол и участие в съставянето всички необходими документи (относно строително - монтажните 

работи на проекта), съгласно Наредба №3/31.07.2003 год. на МРРБ и т.н.;Инженер ОВК- 

Контролиране изпълнението на строително монтажните работи покачество и количество на 

използваните материали, и по време на част „ЕЕ"; Експерт - Специалист по безопасност и здраве-

Координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ; 

Координира осъществяването на изискванията за Закона за здравословни и безопасни условия на 

труда и на плана за безопасност и здраве, от изпълнителя по Договора за строителство и т.нЕксперт 

по контрол на качеството на материалите-Упражнява контрол по изпълнението на строително-

монтажните работи по време и качество на вложените материали; Съблюдава напредъка на 

работите, сравнявайки ги с действителната работна програма; Докладва на ръководителя за 

действително извършените работи, които подлежат на заплащане; Експерт - пожарна безопасност--
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Специалиста по пожарна безопасност ще съблюдава спазването на изискванията на нормативната 

уредба за пожарна безопасност на строежа 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Участникът предлага 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от 

него експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката.Предложена е 

адекватна организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и 

балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет 

на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и 

ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа.  

 

3. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД 

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 

Комисията констатира, че в предложения от участника Начин на изпълнение, в раздел 

„Организация на ресурсите при изпълнението на дейностите, свързани с поръчката, за 

контрол по изпълнение на поръчката”, на стр. 24, същия е описал в дейностите на Експерт 

2-Архитект, че ще изпълнява „инвеститорски контрол на обема и стойността на 

извършените и приети СМР и доставки”. На стр.27 в приложената схема за „добра 

координация”, също е посочено, че Експерт 2-Архитект, ще е и експерт ИК(инвеститорски 

контрол). 

В документацията за участие в „Част 2.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДБОР”,”2.3. 

Техническите и професионалните способности,….т.2.Участникът следва да разполага с 

персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката,както 

следва: ……Експерт инвеститорски контрол – 3бр.- Инженер и/или Строителен техник с 

опит на строителни обекти и/или инвеститорски контрол на строителни обекти в обхвата на 

изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради„ ясно е посочено, че 

експертите инвеститорски контрол, които участника предлага следва да са с придобита 

образователна квалификация „Инженер и/или Строителен техник”.  

В този смисъл предложения от участника „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, Експерт 2-

Архитект, неможе да изпълнява функциите на инвеститорски контрол. Въз основа на 

направените констатции и на осн. Чл.107, ал.1, т.2, буква”а” от ЗОП, комисията предлага 

участника „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, за отстраняване, тъй като същия не отговаря на 

поставените от Възложителя минимални изисквания. 

 

Обособена позиция 17 –Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр.Кърджали, ж.к. „Възрожденци”, ул.”Христо Г.Данов”, бл.35; 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Евроконтрол 

Инженеринг"ООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
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Конкретните наши отговорности са извършване на: Оценка за съответствие (включително оценка за 

съответствието на част "Конструктивна", съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ) - като комплексен доклад 

за всяка от сградите, обект на интервенция по Програмата. Упражняване на строителен надзор: 

Изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния 

процес, регламентирани в чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ. 

Упражняване на инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и 

съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали.Оценка за 

съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на част 

„Конструктивна", съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ), с комплексен доклад за съответствие със 

съществените изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 

5 от ЗУТ: Предвижданията на действащия ПУП; Правилата и нормативите за устройство на 

територията; Изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и т.н Упражняване на строителен надзор на 

СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: Изпълнителят 

извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от 

строителя на съответния обект, е съответствие със законовите правомощия и задължения на 

Изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж. В съответствие с изискванията 

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

изпълнение на своите задължения Изпълнителят осигурява постоянно присъствие на експертите от 

своя екип по всички проектни части като представя пред Възложителя доказателства за това на 

работните заседания, провеждани в присъствие на Възложителя;Контролира чрез необходимите 

проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и количества СМР на строежа, 

които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с акт (образец № 

19). След извършените проверки на място и установено съответствие, подписва акта;Контролира 

качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по компетентност нарушаването 

на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в 

заповедната книга на строежа и т.н. 3. Упражняване на инвеститорски контрол на СМР за 

обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: Изпълнителят извършва 

инвеститорски контрол по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват 

от строителя на съответния обект: Упражнява инвеститорски контрол по изпълнението на 

строително-монтажните работи на обекта, чрез специалистите по съответните части, включени в 

списъка на правоспособните физически лица; Упражнява пълен контрол по време на 

строителството, в съответствие с разпоредбите на чл. 168, ал. 1 от ЗУТ и т.н.ИЗИСКВАНЕ ЗА 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ Изпълнителят предоставя на Възложителя:Комплексен 

доклад от оценка за съответствието на инвестиционния проект на всяка сграда, за която 

Изпълнителят е извършил оценката;Актуализиран технически паспорт на всяка сграда, за която е 

упражнил строителен надзор по време на строителството;Окончателен доклад до Възложителя, 

съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни 

работи за всяка сграда, за която Изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на 

строителството;Окончателен доклад за инвеститорски контрол.Оценката на съответствието следва 

да бъде проведена съгласно разпоредбата на чл. 142, ал. 5 на ЗУТ. С оглед на горепосоченото 

оценката следва да обхваща проверка за съответствие на инвестиционния проект с:предвижданията 

на подробния устройствен план;правилата и нормативите за устройство на 

територията;изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2, в т. ч.:носимоспособност; безопасност при 

пожар;хигиена, опазване на здравето и живота на хората;безопасна експлоатация;защита от шум и 

опазване на околната среда;изпълнение на проектирането в съответствие с изискванията на 

нормативните актове; инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;  

физическа защита на строежите.и т.н.Оценката на отделните части на проекта се извършва 

задължително за съответствие с изискванията на Наредба № 4 към ЗУТ за обхвата и съдържанието 

на инвестиционните проекти, нормите на проектиране, други нормативни актове (наредби, 

правилници и т.н.), които имат отношение към проекта. Предложение относно управление на 

договора, включително процедури за контрол с цел качественото и навременно изпълнение на 

поръчката. Надзор на качеството на материалите за строителния процес; Специфични технически 

изисквания към топлофизичните характеристики на строителните продукти за постигане на 

енергоспестяващия ефект в сградите.Изготвяне на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 

ЗУТ за въвеждане на строежите в експлоатация. Предложение относно предвидената организация за 

изпълнение на работата, мобилизация и разпределение на предвидените ресурсик: консултанта 

определя правата и задълженията на всеки експерт от екипа за срока на изпълнение на СМР.За 

изпълнение на гореописанат поръчка, фирма „Евроконтрол Инженеринг"ООД, ще се запознае в 
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детайли с одобреният проект и количествени сметки. Ще обсъди със избраният изпълните - подхода 

ни за работа и линейният график и технология за изпълнение. Предвиждаме ежедневно посещение 

на обектите от строителният надзор/ специалисти по части „Архитектурна", „ОВК", „Електро", 

„ВиК" „Конструктивна", „Енергийна ефективност. Изпълнителят действа лоялно и като 

добросъвестен съветник. Планиране на работата - планиране, планиране и пак планиране - основа за  

постигане в максимална степен целите и задачите на проекта.В Договора за СМР са предвидени 

изисквания за отчети за напредъка и други отчети, които Изпълнителят на СМР трябва периодично 

да изготвя и предава на Консултанта.При всички случаи на разногласие между Изпълнителя на СМР 

и проектантите, проблемът ще се решава от Консултанта. При всички случаи на разногласие между 

Изпълнителя на СМР и Консултанта, проблемът ще се отнася за решаване от 

Възложителя.Съвещанията ще се свикват в основната база на Изпълнителя на СМР. Мерки за 

превенция и управление на потенциални рискове (идентифицирани от възложителя с методиката за 

оценка на офертите). 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 1 точка по показателя ПНИП на 

„Евроконтрол Инженеринг"ООД 

Предложението за изпълнение е общо и не представя спецификите на обекта, като същото 

представялва описание на процеса на надзор като цяло. В техническото предложение на 

участника не е посочена последователността за извършването на всяка една от дейностите. 

Допуснати са съществени непълноти/пропуски в описанието на етапите, задачите и 

последователността  на дейностите. Участникът не е включил екип от експерти в своето 

техническо предложение и съответно не е предложил разпределение на задачите и 

отговорностите на екипа 
 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ИнтерНорм" ДЗЗД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Описание на отделните дейности-Дейност 1: Съгласно чл. 142, ал. 4 на ЗУТ всички части на 

инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за 

съответствието им с основните изисквания към строежите.Оценка на част Конструктивна/ 

конструктивно становище. Изпълнява се от експерт по част „Конструктивна" - физическо лице, 

упражняващо технически контрол по част „Конструктивна".Оценка на Част „Архитектурна" - 

Изпълнява се от експерт по част „Архитектурна". Оценка на Част Електро - Изпълнява се от експерт 

по част „Електро". Оценка на Част ВиК - Изпълнява се от експерт по част „ВиК". Оценка на Част 

ОВК- Изпълнява се от експерт по част „ОВК". Оценка на Част Пожарна безопасност - Изпълнява се 

от експерт по част „Пожарна безопасност".Оценка на Част Енергийна ефективност - Изпълнява се от 

експерт по част „ОВК" посочен в удостоверението за вписване в публичния регистър на АУЕР.    

Заключителни   дейности   -  предаване   на   комплексния   доклад   за   оценка   на съответствието на 

Възложителя. Дейност 2 - Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни 

работи- законосъобразно започване на строежа; осъществяване на контрол относно пълнота и 

правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; спиране на строежи, 

които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 ЗУТ и в нарушение на 

изискванията на чл. 169, ал. 1-3 ЗУТ. Подготвителни дейности, предхождащи строително 

монтажните работи: Запознаване с проекта и проектните материали, Проверка за законосъобразно 

разрешение за строеж, Проверка на организационната готовност на Изпълнителя. Изготвяне на 

Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за 

ползването му, включително актуализация на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 

от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Очаквани резултати: Изготвен окончателен доклад 

за строежа съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. Актуализация на техническия паспорт: Ръководителят на 

екипа ще осъществява координацията между всички експерти при актуализиране на отделните части 

на техническия паспорт на строеж, по реда на Наредба №5 от 28 ^декември 2006 г. за техническите 

паспорти на строежите, както следва: Част А "Основни характеристики на строежа";Част Б "Мерки 

за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти";Част В "Указания и инструкции за 

безопасна експлоатация". Изготвяне на окончателен доклад до възложителя: Съгласно изискванията 

на § 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2/2003 г. окончателният доклад трябва да бъде 
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съставен, подписан и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от 

технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните 

проектни части. Докладът задължително следва да съдържа оценка за законосъобразно започване и 

изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за 

строеж, както и подробно описание на предвиденото с подробрия устройствен план 

застрояване.След завършването на Работите по Проекта и преди издаването на Акт 16 по Наредба № 

3, Консултантът   ще   изготви   и   представи   на  Възложителя  Технически   паспорт   на   

обектите. Дейност 3 упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи:Подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за 

оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, 

съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството.Искане за съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в 

строителния процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок.Съблюдаване извършването на 

строителните работи в съответствие с проектите и графиците. Последователността на дейностите е 

отразена в Приложение 3- Линеен График. Предложение за дейността по управление на 

изпълнението на договора-Взаимоотношения Възложител - Консултант и Инвеститорски контрол; 

Взаимоотношения Консултант и инвеститорски контрол - Изпълнител на строителството; 

Взаимоотношения Консултант и инвеститорски контрол - външни институции. Мерки и дейности за 

вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни. Предложение за 

разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на 

дейностите по договора. Разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите 

експерти от екипа: Ръководител екип: Ръководи и координира дейността на останалите експерти в 

екипа; Ще мобилизира екипа си, като разпредели цялостната дейност между отделните специалисти. 

Ще е отговорен за законосъобразното започване на строителните работи и протичане на цялостния 

процес на изпълнение в съответствие с Договора и строителното законодателство; Отговоря за 

съставянето на актовете и протоколите по време на строителството и т.н. Експерт по част 

конструктивна: Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за проектиране, както и 

всички други изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение на строителството. 

Своевременно информиране на Възложителя за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на 

предложения за тяхното отстраняване. Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с 

одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации; Участие при провеждане на 

всички единични проби, комплексни изпитвания и 72-часови проби, доказващи годността на 

строежа ьа въвеждане в експлоатация и т.н.Експерт по част Архитектурна- Своевременно 

запознаване с техническия проект, заданието за проектиране, както и всички други изходни 

документи, необходими за законосъобразно изпълнение на строителството. Своевременно 

информиране на Ръководител обект за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на 

предложения за тяхното отстраняване.Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с 

одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации по част „Архитектурна" и 

т.н.Експерт по част „ОВК"- Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за 

проектиране, както и всички други изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение 

на строителството. Своевременно информиране на Ръководител обект за наличие на пропуски и 

грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване; Контрол на изпълнението на 

СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации по част 

„ОВК"; Съгласуване на актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и 

приложимите подзаконови актове.Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни 

изпитвания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа ьа въвеждане в експлоатация. 

Експерт по част Електро- Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за 

проектиране, както и всички други изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение 

на строителството.Своевременно информиране на Ръководител обект за наличие на пропуски и 

грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване; Контрол на изпълнението на 

СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации по част 

„Електро"; Съгласуване на актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и 

приложимите подзаконови актове и т.н. Експерт по качеството и съответствието на материалите- 

Приема разпорежданията на ръководителя на екипа по отношение контрола на строителството и 

задълженията на екипа; Проверява и оценява предложените от Изпълнителя материали и 

доставчици.Контролира работата на Изпълнителя по отношение на качеството на изпълнените 

работи -лабораторни протоколи, сертификати, декларации за съответствие и др.; Участие при 

провеждане на всички единични проби, комплексни изпитвания и 72-часови проби, доказващи 
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годността на строежа ьа въвеждане в експлоатация.Експерт по част по част „Пожарна безопасност"-

Осъществява контрол за изпълнението на част „Пожарна безопасност", съгласно проектната 

документация. Контролира работата на Изпълнителя/ Строителя по отношение всички аспекти на 

строителството във връзка с удовлетворяване изискванията на строителните правила и норми в 

областта на пожарната безопасност; Проверява декларациите за съответствие и сертификатите за 

качество на влаганите в строежа материали и полуфабрикати и изделия по отношение изискванията 

на нормите в областта на Противопожарната охрана; Експерт по част „ПБЗ" и Координатор по 

безопасност и здраве-следи за наличието на одобрен проект част „ПБЗ " преди откриването на 

строителната площадка.Контрол и съблюдаване на общите принципи съгласно ЗЗБУТ. Координация 

на изискванията по спазване на ЗЗБУТ и т.н.Експерт технически контрол по част 

конструктивна:Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за проектиране, както и 

всички други изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение на 

строителството.Своевременно информиране на Възложителя за наличие на пропуски и грешки в 

проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване. Участие при провеждане на всички 

единични проби, комплексни изпитвания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа ьа 

въвеждане в експлоатация; За изпълнение на дейност 3 - Упражняване на инвеститорски контрол 

върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради, одобрени за участие в „Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради", предвиждаме следните експерти: Експерт 

инвеститорски контрол 1 - Инженер ОВК; Експерт инвеститорски контрол 2 - Строителен инженер, 

специалност „ССС"; Експерт инвеститорски контрол 3 - Строителен инженер, специалност „ХТС". 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

„ИнтерНорм" ДЗЗД 
Участникът е предложил всички дейности (включително по управляване изпълнението на договора 

с Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни), 

които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация. 

Участникът е предложил дейност и/или дейности, които не  са относими  към предмета на 

конкретната поръчка(Оценка на Част Енергийна ефективност - Изпълнява се от експерт по част 

„ОВК" посочен в удостоверението за вписване в публичния регистър на АУЕР.) (Участие при 

провеждане на всички единични проби, комплексни изпитвания и 72-часови проби, доказващи 

годността на строежа за въвеждане в експлоатация). Комисията следва да отбележи, че оценката на 

Част Енергийна ефективност не е предмет на настоящата обществена поръчка. 

 

3. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на Съдържание, оценка и 

мотиви за оценка на офертата на ЕТ „АЛИС- Димитър Чавдаров” по показателя от 

Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

(ПНИ). 
 ДЕЙНОСТ 1:Оценката за съответствие на инвестиционните проекти ще се извърши като комплексен 

доклад за основните /съществените/ изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 3 от ЗУТ, при спазване 

на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ Оценка за съответствие (включително оценка за 

съответствието на част „Конструктивна",съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ) като комплексен доклад за 

съответствие с основните(съществените) изисквания по чл. 169 ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ се прави за всяка от 

конкретно посочените сгради на територията на гр. Кърджали, одобрени по Националната програма, за 

които има разработен инвестиционен проект. Този инвестиционен проект подлежи на съгласуване и 

одобряване от общината и въз основа на него се издава разрешение за строеж.В тази връзка оценката за 

съответствие обхваща проверка за съответствие с:Предвижданията на подробния устройствен 

план;Правилата и нормативите за устройство на територията;Изискванията по чл.169, ал.1 и 3;околната 

среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или другспециален закон, 

както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;Оценка за съответствието на част 

„Конструктивна", съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;Оценката за съответствието - част „Енергийна 

ефективност", съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ е предмет на възлагане с договора за проектиране и се 

извършва от изпълнител притежаващ Удостоверение за вписване публичен регистър, издадено от 

Агенция за устойчиво енергийно развитие.;Концепция за организация на работната сила за качествено и 

в срок изпълнение на договора-При съответствие на проектната документация с основните 

изисквания на строежите по всички части на проекта, видно от положителните писмени становища 

на експертите на консултанта, всички части на инвестиционния проект се заверяват с печат и 
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подписи на консултанта и правоспособните специалисти, чрез които е извършена оценката за 

съответствие, резултатите се обединяват в комплексен доклад за оценка на съответствието с 

основните изисквания към строежите, който заедно с проектната документация се представя пред 

компетентния орган - Главен архитект на Община Кърджали, за одобряване на инвестиционния 

проект и издаване на разрешение за строеж.Оценката за съответствие се извършва съвместно от 

всички експерти при взаимна съгласуваност на становищата им, като водеща роля има:За 

предвижданията на подробния устройствен план - ексрперта по част „Архитектурна";За правилата и 

нормативите за устройство на територията - ексрперта по част архитектурна и експерта по част 

„Пожарна безопасност";За механично съпротивление и устойчивост - експерта по част 

„Конструктивна";За безопасност в случай на пожар - експерта по част „Пожарна безопасност";За 

хигиена, здраве и околна среда - експерта по част „Архитектурна", съвместно с експерта по 

„Санитарно-хигиенните изисквания", част „Безопасност и здраве" и експерта по част „Екология";За 

достъпност и безопасност при експлоатация - ексрперта по част „Архитектурна" и експерта по част 

„Безопасност и здраве";За защита от шум - ексрперта по част „Архитектурна";За икономия на 

енергия и топлосъхранение - експерта по част „ ОВК" , след представяне на доклад за оценка на част 

„Енергийна ефективност" от Подизпълнителя за част „Енергийна ефективност" с експертите, 

съгласно издаденото Удостоверение от АУЕР. ;За устойчиво използване на природните ресурси - 

експерта по качеството и т.н.; ДЕЙНОСТ 2: Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, 

съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и 

подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България. Изпълнителят 

извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя 

на съответния обект, в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, 

упражняващо строителен надзор на строеж. Съгласно чл.168 ЗУТ Изпълнителят носи отговорност 

за:законосъобразно започване на строежа;осъществяване на контрол относно пълнота и правилно 

съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;спиране на строежи, които се 

изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 

1 - 3;Изпълнителят ще носи отговорност и за щети, които са нанесли на възложителя и на другите 

участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от 

неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти и т.н.В изпълнение на 

своите задължения изпълнителят:упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от 

правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, 

необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за 

упражняване на строителен надзор. Екипът отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ; 

осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и на своя 

екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с 

изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 

169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и т.н.; КОНЦЕПЦИЯ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО -ДЕЙНОСТ 2:Консултанта следва изискванията на чл. 168 от 

ЗУТ, чийто обхват е, както следва:отговорност за законосъобразно започване на строежа;отговорност 

за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството;отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни 

проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;отговорност за спазване на изискванията за 

здравословно и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка - определяне на 

правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа 

на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от Наредба № 2.КБЗ да изпълнява лично 

всички функции предвидени в Наредба № 2 отговорност за недопускане на увреждане на трети лица 

и имоти вследствие на строителството;отговорност за годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация;отговорност за оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания;отговоност за 

оценка на енергийната ефективност и т.н. Разпределение на задължения и отговорности между 

членовете на екипа: Ръководител екип- Ръководи и координира дейността на останалите експерти в 

екипа; Ще мобилизира екипа си, като разпредели цялостната дейност между отделните специалисти. 

Ще е отговорен за законосъобразното започване на строителните работи и  протичане  на цялостния  

процес  на изпълнение в съответствие с Договора и строителното законодателство; В присъствието 

на лицето по чл.223 от ЗУТ, представителите на възложител, строител,консултант, инвеститорски 

контрол се открива строителна площадка, като се съставя и подписва Протоокл за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа - образец 2, с което се 
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поставя началото на строителния процес. При откриване на строителната площадка се предписват 

всички мерки,свързани със спазването на нормативните изисквания, проектната 

документация,договора за строителство, мерките за ЗБУТ и ПБ, управление  на строителните 

отпадъци и др.  В три дневен срок от откриване на строителната площадка, консултанта заверява 

Заповедна книга на строежа, за което уведомява и специализираните контролни органи и т.н. 

Експерт по част Архитектурна- Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за 

проектиране, изготвено всички изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение на 

строителството. Своевременно информиране на Ръководител обект за наличие на пропуски и грешки 

в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване Контрол на изпълнението на СМР в 

съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации по част 

„Архитектурна"; Съгласуване на актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и 

подзаконовите актове, в т.ч.и актовете и протоколите по Наредба № 3/31.07.2003. Контрол за хода на 

изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, оценка забавата, ако има такава. Даване на 

указания и вземане на решения по въпроси, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на 

отговорностите на строителния надзор. Контрол при отстраняването на дефектите посочени от него 

или други контролни органи и т.н.Експерт по част „Конструктивна"- Своевременно запознаване с 

техническия проект, заданието за проектиране, изготвяне на всички изходни документи, 

необходими за законосъобразно изпълнение на строителството. Своевременно информиране на 

Ръководител обект за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното 

отстраняване Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти 

и техническите спецификации по част „Конструктивна "; Съгласуване на актовете, протоколите и 

другите документи, предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, в т.ч.и актовете и протоколите по 

Наредба № 3/31.07.2003 Участие при изготвяне на Сертификата за проектните енергийни 

характеристики и т.н. Експерт по част Електро- Своевременно информиране на Ръководител обект за 

наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване Контрол 

на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническите 

спецификации по част „Електро"; Съгласуване на актовете, протоколите и другите документи, 

предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, в т.ч.и актовете и протоколите по Наредба № 

3/31.07.2003. Контрол на количествата и цените на изпълнените строително-монтажните работи, 

проверка на актовете за плащане; Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни 

изпитания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация 

Вписване на заповеди в заповедната книга на строежа.Участие при изготвяне на Сертификата за 

проектните енергийни характеристики; Експерт по част ВиК-Своевременно запознаване с 

техническия проект, заданието за проектиране,изготвено всички изходни документи, необходими за 

законосъобразно изпълнение на обекта. Участие при провеждане на всички единични проби, 

комплексни изпитания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация Вписване на заповеди в заповедната книга на строежа.Участие при изготвяне на 

Сертификата за проектните енергийни характеристики; Експерт по част ОВК- Да следи за 

спазването на специфичните изисквания на нормативната база за енергийна ефективност и 

указанията на МРРБ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност и 

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради съгласно последните изменения.4 Съгласуване на 

актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, в т.ч.и 

актовете и протоколите по Наредба № 3/31.07.2003.4 Контрол за хода на изпълнение на СМР, 

съгласно графика на строителя, оценка забавата, ако има такава; Координатор по безопасност и 

здраве- Контрол и съблюдаване на общите принципи съгласно ЗБУТКоординация на изискванията 

по спазване на ЗБУТ. Координация по предприемане на необходимите мерки за допускане на 

външни лица на строителната площадка . Предварително запознаване с техническия проект, 

заданието за проектиране,изготвено от Възложителя и всички изходни документи, необходими за 

законосъобразно изпълнение на строителството. Своевременно информиране на ръководителя на 

екипа за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване. 

Участие при съставяне и подписване на АКТ образец 15. Участие при изготвянето и подписване на 

окончателния доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ; Експерт по качеството и съответствието на 

материалите-Приема разпорежданията на ръководителя на екипа по  отношение  контрола на 

строителството и задълженията на екипа; Проверява и оценява предложените от Изпълнителя 

материали и доставчици. Контролира работата на Изпълнителя по отношение на качеството на 

изпълнените работи - лабораторни протоколи, сертификати, декларации за съответствие и др.; и т.н. 

Експерт Технически контрол на част „Конструктивна"; Извършва технически контрол на част 

„Конструктивна" съгласно чл. 142, ал. 5 на ЗУТ. Своевременно запознаване с техническия проект, 
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заданието за проектиране, изготвено всички изходни документи, необходими за законосъобразно 

изпълнение на строителството. Своевременно информиране на Ръководител обект за наличие на 

пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване Контрол на 

изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническите 

спецификации по част „Конструктивна "; Съгласуване на актовете, протоколите и другите 

документи, предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, в т.ч.и актовете и протоколите по Наредба № 

3/31.07.2003. 4 Контрол за хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, оценка 

забавата, ако има такава. Участие при изготвяне на Сертификата за проектните енергийни 

характеристики и т.н В изпълнение на своите задължения изпълнителят: упражнява инвеститорски 

контрол на извършените строително-монтажни работи чрез екип от правоспособни физически лица с 

доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейността; 

осигурява необходимата организация за ефективна контролна дейност и комуникацията в и на своя екип 

по отношение количеството и качеството, проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно 

одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ; по време на 

изпълнение на СМР осигурява постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни 

части като представя пред възложителя доказателства за това на работните срещи, провеждани в 

присъствие на възложителя; присъства на всички заседания/срещи между участниците в 

инвестиционния процес, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път 

докладва за основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е упражнен 

инвеститорски контрол по строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали 

проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им; извършва 

необходимите проверки и носи отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на строителството; контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления 

реално извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на 

проекта се удостоверяват от строителя с акт (образец № 19). След извършените проверки на място и 

установено съответствие, подписва акта; контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява 

с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването 

на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа и т.н 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точка по показателя ПНИП на 

ЕТ „АЛИС- Димитър Чавдаров” 

Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено Участникът е разписал подробно и детайлно задачите и разпределението на 

предложените от него експерти за изпълнение на поръчката, но включил дейности, които не 

са относими  към предмета на конкретната поръчка(Оценката за съответствието - част 

„Енергийна ефективност", съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ е предмет на възлагане с договора за 

проектиране и се извършва от изпълнител притежаващ Удостоверение за вписване публичен регистър, 

издадено от Агенция за устойчиво енергийно развитие; Участие при провеждане на всички единични 

проби, комплексни изпитания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация Вписване на заповеди в заповедната книга на строежа.Участие при изготвяне на 

Сертификата за проектните енергийни характеристики) 
 

4. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД 

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 

Комисията констатира, че в предложения от участника Начин на изпълнение, в раздел 

„Организация на ресурсите при изпълнението на дейностите, свързани с поръчката, за 

контрол по изпълнение на поръчката”, на стр. 24, същия е описал в дейностите на Експерт 

2-Архитект, че ще изпълнява „инвеститорски контрол на обема и стойността на 

извършените и приети СМР и доставки”. На стр.27 в приложената схема за „добра 

координация”, също е посочено, че Експерт 2-Архитект, ще е и експерт ИК(инвеститорски 

контрол). 

В документацията за участие в „Част 2.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДБОР”,”2.3. 

Техническите и професионалните способности,….т.2.Участникът следва да разполага с 
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персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката,както 

следва: ……Експерт инвеститорски контрол – 3бр.- Инженер и/или Строителен техник с 

опит на строителни обекти и/или инвеститорски контрол на строителни обекти в обхвата на 

изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради„ ясно е посочено, че 

експертите инвеститорски контрол, които участника предлага следва да са с придобита 

образователна квалификация „Инженер и/или Строителен техник”.  

В този смисъл предложения от участника „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, Експерт 2-

Архитект, неможе да изпълнява функциите на инвеститорски контрол. Въз основа на 

направените констатции и на осн. Чл.107, ал.1, т.2, буква”а” от ЗОП, комисията предлага 

участника „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, за отстраняване, тъй като същия не отговаря на 

поставените от Възложителя минимални изисквания. 

 

5. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Стройкомерс" ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 

Комисията констатира, че в предложения от участника Начин на изпълнение, в т.6 

„Предлагаме екип, който включва необходимите експерти за извършване на 

дейностите,имащи изискуемата от Възложителя квалификация и т.н.”, на стр. 18, същия 

е описал че Експерт 2-Архитект е и Експерт инветирорски контрол, като са описани и 

функциите му в качеството му на експерт инвеститорски контрол.  

В документацията за участие в „Част 2.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДБОР”,”2.3. 

Техническите и професионалните способности,….т.2.Участникът следва да разполага с 

персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката,както 

следва: ……Експерт инвеститорски контрол – 3бр.- Инженер и/или Строителен техник с 

опит на строителни обекти и/или инвеститорски контрол на строителни обекти в обхвата на 

изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради„ ясно е посочено, че 

експертите инвеститорски контрол, които участника предлага следва да са с придобита 

образователна квалификация „Инженер и/или Строителен техник”.  

В този смисъл предложения от участника „Стройкомерс" ЕООД, Експерт 2-Архитект 

и Експерт инвеститорски контрол, неможе да изпълнява функциите на инвеститорски 

контрол. Въз основа на направените констатции и на осн. Чл.107, ал.1, т.2, буква”а” от ЗОП, 

комисията предлага участника „Стройкомерс" ЕООД, за отстраняване, тъй като същия не 

отговаря на поставените от Възложителя минимални изисквания. 
 

6. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ИНВЕСТ КОНСУЛТ" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Методологията на изпълнение на дейностите на „ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД по отношение на 

изпълнение на останалите задължения на Консултанта, предвидени в Договора за обществената 

поръчка, Техническата спецификация, Договора със Строителя и законовите разпоредби 

изисква:Съгласно българското законодателство, надзорът на строителните работи включва 

проверка на спазването на законовите изисквания, дейностите по договора и контролиране и 

приемане на работата.Консултантът извършва услугите в тясно сътрудничество с Възложителя, 

Строителя, Проектанта, упълномощеното лице на Сдружението на собствениците, които имат 

отношение към проекта. Поддържането на тесни и постоянни връзки със Строителя е 

необходимо, тъй като това гарантира навременното и точно предаване на информация по 

отношение на качеството, безопасността, напредването на строителните дейности, разходите и 

въпросите, свързани с договора за изграждането на обекта.Консултантът представлява 

Възложителя по отношение на дейностите и задълженията за упражняването на строителния 

надзор на обекта и успешното му приключване, изпитване и въвеждане в 
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експлоатация.Консултантът ще окаже съдействие за ускоряване на връзките между Строителя 

и други държавни и местни власти и заинтересованите фирми и организации по всички въпроси, 

свързани със съществуващи инженерни мрежи, обществени услуги и 

одобрения.КООРДИНАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС-Консултантът изисква 

от Строителя и одобрява следните изготвени програми и графици:График за изпълнение на 

СМР;Програма за Управление на качеството на СМР;Програма за Управление на 

риска;Програма за безопасни и здравословни условия на труд;Програма за опазване на 

околната среда;УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА КОНСУЛТАНТА- Изпълнителският екип 

от експерти е в следния състав: Ръководител на екипа: Приема разпорежданията на Управителя 

на „ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД;Ръководи екипа и ще изпълнява отговорностите и 

задълженията, съгласно нормативните документи за строителство и задачите, възложени от 

Възложителя, като покаже, че екипа ефективно и изпълнява услугите в съответствие с 

договора. Той ще бъде постоянно на обекта, на пълно работно време през времетраенето на 

строителните работи през всички етапи на изпълнение на Проекта и ще е отговорен за 

осъществяването на пълен контрол при изпълнението и отчета на работите. Ще участва при 

предаването на обекта според българското законодателство;Мобилизира екипа си, като 

разпредели цялостната дейност между отделните специалисти. Ще е отговорен за 

законосъобразното започване на строителните работи и протичане на цялостния процес на 

изпълнение в съответствие с договора и строителното законодателство и т.н. Експерт № 2 –

Архитект-Изготвя становище и оценка за съответствието на инвестиционния проект по част 

„Архитектурна";Подписва всички графични и текстови документи на проекта по част 

„Архитектурна";Подписва комплексния доклад за оценка на съответствието по част 

„Архитектурна";Следи за стриктното изпълнение на видовете работи по количество и качество 

в съответствие с проекта и техническите спецификации;Оценява извършените архитектурно-

строителни работи и подписва акт, обр. 12 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството и т.н. Експерт № 3 - Инженер конструктор- Следи за 

стриктното изпълнение на видовете работи по количество и качество в съответствие с проекта 

и техническите спецификации; Оценява извършените СМР и подписва актове, обр. 7 и обр. 12, 

обр. 14 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

Проверява сертификати и декларации за съответствие на вложените строителни продукти и т.н. 

Експерт№4-Инженер ОВиК- Изготвя становище и оценка за съответствието на инвестиционния 

проект по част „ОВиК"; Подписва всички графични и текстови документи на проекта по част 

„ОВиК"; Подписва комплексния доклад за оценка на съответствието по част „ОВиК";Следи за 

стриктното  изпълнение  на видовете работи по количество и качество в съответствие с проекта 

и техническите спецификации и т.н. Експерт № 5 – Електроинженер- Изготвя становище и 

оценка за съответствието на инвестиционния проект по „Електрическа";Подписва всички 

графични и текстови документи на проекта по част „Електрическа";Подписва комплексния 

доклад за оценка на съответствието по част „Електрическа";Следи за стриктното изпълнение на 

видовете работи по количество и  качество в съответствие с проекта и техническите 

спецификации и т.н.; Експерт №6- Инженер по качеството на материалите- Осъществява 

контрола на качеството на изпълнените строително-монтажни работи и гарантира пред 

Възложителя, че използваните материали отговарят на националните и международни 

стандарти;Проверява и одобрява сертификати и декларации за съответствие на вложените 

строителни продукти;Изисква от Строителя да представи технологична програма за методите 

за изпълнение на видовете СМР;Оказва съдействие на Строителя при изпълнение на 

изискванията за качество на материалите и т.н.; Експерт № 7 - Инженер „Пожарна техника и 

безопасност"- Изготвя становище и оценка за съответствието на инвестиционния проект по 

част „Пожарна техника и безопасност";Подписва всички графични и текстови документи на 

проекта по част „Пожарна техника и безопасност";Подписва комплексния доклад за оценка на 

съответствието по част „Пожарна техник; безопасност" и т.н.; Експерт № 8 - Специалист по 

безопасност и здраве- Изпълнява задълженията и отговорностите на Координатор по 

безопасност и здраве, съгласно чл. 5 (1) и (3) от Наредба №2 за минималните изисквания за 

ЗБУТ и указанията на Възложителя на строежа;Контролира програмата на Строителя за 

безопасни и здравословни условия на Проверява за спазване на изискванията по опазване на 

околната среда; Експерт №9- Експерт технически контрол по част „Конструктивна"-Експертът 

технически контрол по част „Конструктивна" ще изпълнява задачите и отговорностите, които 
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са му определени по договора, но няма да се ограничават до следното:Приема разпорежданията 

на Ръководителя на екипа;Изготвя становище и оценка за съответствието на инвестиционния 

проект по част „Конструктивна" и т.н. Експерт инвеститорски контрол- Участва в 

измерванията на количествата на изпълнените работи и гарантира верността на отчетите на 

Строителя и изпълнението им в съответствие с методите за изпълнение, предложени от 

Строителя и одобрени от Възложителя; Чрез проверката на измервателните протоколи, 

лабораторните изпитвания и тестове и прегледа на междинните сертификати за плащания 

гарантира за финансовото изпълнение и препоръката си за плащане пред Възложителя. 

Контролира напредъка на работите сравнявайки ги с действителната работна програма и 

т.н.Вътрешен контрол при изпълнение на договора.Консултантът  чрез  Ръководителя на екипа 

ще осъществи  вътрешен  контрол  върху работата на предложените експерти, изразяващ се в 

следното:Ежедневен контрол по изпълнението на преките задължения и отговорности на 

екипа;Контролира изготвяне на съответните части на месечните отчети;Контрол по изготвяне 

оценката на съответствието на инвестиционния проект и комплексния доклад и т.н 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 

„ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Участникът предлага 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от 

него експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката.Предложена е 

адекватна организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и 

балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет 

на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и 

ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа.  

 

Обособена позиция 18 –Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.52 

 

1.  Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД 

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
ДЕЙНОСТ 1-Оценка за съответствие на инвестиционните проекти, в изпълнение на  Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"; Оценката за съответствие 

на инвестиционните проекти ще се извърши като комплексен доклад за съществените изисквания по 

чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от 

ЗУТ.Инвестиционните проекти ще бъдат изработени в обхвата и съдържанието, съгласно 

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

проекти, друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части, в зависимост от 

допустимите и одобрени за финансиране дейности и специфичните изисквания на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и т.н. ДЕЙНОСТ 2: 

Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с 

обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, в изпълнение на 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради". 

Строителният надзор ще се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на ЗУТ, 

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

строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към 
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строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови 

нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България.Изпълнителят ще извърши 

надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на 

съответния обект, в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, 

упражняващо строителен надзор на строеж и т.н. ДЕЙНОСТ 3: Упражняване на инвеститорски 

контрол върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради. одобрени за участие в „Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради": Изпълнява функциите на 

инвеститорски контрол на Възложителя; Осъществява контрол относно пълното и правилно 

съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, 

там, където е необходимо; Изисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник 

в строителния процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок и т.н. Актовете и 

протоколите към съответните части на проекта се съставят от участниците в строителството както 

следва: В началото на строителството:По време на строителството;В  заключителен  етап  на  

строителството  при  изпълнение  на  настоящата поръчка, ще бъдат съставени и оформени следните 

актове и протоколи:Протокол приложение №17 за проведена 72 часова проба при експлоатационни 

условия. Изпълнителят ще организира провеждането на 72-часови проби при експлоатационни 

условия като част от процеса на подготовка за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на 

комисия, подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова 

проба при експлоатационни условия, след което ще бъде подписано Приложение № 17 към Наредба 

№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Окончателен 

доклад на Строителния надзор;Технически паспорт на строежа; Внасяне на окончателния доклад в 

РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия.Участие в 

държавна приемателна комисия. Стратегия за управление на договора-Разработването на ясна 

стратегия за постигане целите по проекта е от изключително голямо значение. Стратегията създава 

рамка, която направлява основните и второстепенните действия, които са необходими за 

изпълнението на проекта и постигане на неговата цел. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФУНКЦИИТЕ НА 

КОНТРОЛ И ПРОВЕРКА НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ- За 

успешно управление на договора Изпълнителят ще осъществява: Ежедневен контрол на 

строителния процес; Контрол по правилното изпълнение на строителни работи. Контрол по 

качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните 

изисквания, стандарти.Контрол върху комплектоването на цялата необходима документация по 

времемна строителния процес. Заверка на екзекутивната документация, включително: Съдействие 

за издаване на всички необходими писмени становища. Контрол по спазване на Плана за 

безопасност и здраве (ПБЗ) и календарнит графици за изпълнение на обектите, утвърдени от 

Възложителя. Контрол по спазването изискванията на ЗБУТ (безопасни условия на труд и 

пожаробезопасност).Контрол по спазването на мерките по опазването на околната среда, 

предвидени в проекта, по време на строителството. Недопускане увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на строителството. Конкретни контролни дейности по инвеститорски контрол върху 

обекта. Предоставяне на техническа помощ и съдействие на Възложителя за управление на договора 

за строителство и последващите дейности за документално и финансово приключване на 

обекта.Отчетност. Вътрешен контрол при изпълнение на договора.Вътрешен контрол по проверка на 

извършения вече контрол при упражняване на Строителен надзор и Инвеститорски контрол ще се 

извърши съгласно Процедури за управление на качеството, в които са интегрирани Система за 

качество 180 9001:2008.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ-Участникът разполага, през 

целия период на изпълнение на поръчката, с лица, които да отговарят за извършването на услугата, 

вписани в списъка, чрез които упражнява дейността си, а именно:Ръководител екип - СТРОИТЕЛЕН 

ИНЖЕНЕР ПГС:изпълняващ функциите и на Експерт Инвеститорски контрол- Управление на 

Договора за услуги, включително координация на дейностите на екипа; Подпомагане на 

Възложителя при разрешаване на спорове с Изпълнителя на Договора за инженеринг;Комуникация и 

отговорност пред Възложителя и т.н. Експерт по част „Архитектура:Извършва Оценка на 

съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж. Предоставя експертни становища 

/съвети и отстранява проблеми по въпроси по част Архитектура по време на изпълнението.Провежда 

инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените СМР. Експерт по част „Конструкции", 

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПГС, съвместяващ функциите на Експерт Технически контрол по част 

конструктивна и Експерт инвеститорски контрол:•Извършва Оценка на съответствие на проекта за 

издаване на Разрешение за строеж.Експертът осъществява провеждане на контрол върху спазване на 

изискванията нормативната база, свързани с проектирането и изпълнение на СМР.Провежда 
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инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените строително-монтажни работи в 

част„Конструкции" и т.н. Експерт по част „ОВК „- Извършва Оценка на съответствие на проекта за 

издаване на Разрешение за строеж.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на 

изпълнените строително-монтажни работи в част„ОВиК" и част „ЕЕ".За допуснати нарушения ще 

информира Ръководителя на екипа и ще дава указания на Строителя за тяхното отстраняване.Всички 

нередности допуснати на обектите се записват в заповедната книга за отстраняване от страна на 

Строителя и т.н.Експерт по част „Електроинсталации" , ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР-Извършва Оценка на 

съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.Предоставя експертни становища 

/съвети и отстранява проблеми по въпроси по част Електрическа по време на 

изпълнението.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените строително-

монтажни работи в част„Електрическа" и т.н.Експерт Инженер по качеството на материалите, 

изпълняващ функциите и на Експерт Инвеститорски контрол:Ще се запознае с проектната 

документация и техническото предложение на избрания Строител.Ще подготви изискванията за 

одобряване на източници за доставка на материали и др. в съответствие с действащите нормативни 

изисквания, които ще представи на Строителя след откриване на строителната площадкапровежда 

редовни инспекции на строежа и контрол по спазване на приети технологи за изпълнението на 

строително монтажните работи и качество на използваните материали и изделия в съответствие с 

одобрения строителен график и обектовите искания на Строителя. При необходимост след 

съгласуване с Възложителя и Ръководителя на екипа ще подготвя обектови инструкции до 

строителя и т.н. Експерт Инженер по част „Пожарна и аварийна безопасност"- Извършва Оценка 

на съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.Експертът осъществява 

провеждане на контрол върху спазване на изискванията нормативната база, свързани с 

проектирането и изпълнение на СМР.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на 

изпълнените строително-монтажни работи в част „Пожарна и аварийна безопасност" и т.н. Експерт 

Инвеститорски контрол: Осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е 

необходимо; Изисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния 

процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок;Съблюдава извършването на строителните 

работи в съответствие с проектите и графиците.Осъществява Инвеститорски контрол във всички 

фази на проекта и т.н. 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

„ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД 

Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено. Участникът е предложил дейност и/или дейности, които не са относими  към 

предмета на конкретната поръчка (…….за проведена 72 часова проба при експлоатационни 

условия. Изпълнителят ще организира провеждането на 72-часови проби при експлоатационни 

условия като част от процеса на подготовка за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на 

комисия, подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова 

проба при експлоатационни условия…….). 

 
 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ИНВЕСТ КОНСУЛТ" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Методологията на изпълнение на дейностите на „ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД по отношение на 

изпълнение на останалите задължения на Консултанта, предвидени в Договора за обществената 

поръчка, Техническата спецификация, Договора със Строителя и законовите разпоредби 

изисква:Съгласно българското законодателство, надзорът на строителните работи включва 

проверка на спазването на законовите изисквания, дейностите по договора и контролиране и 

приемане на работата.Консултантът извършва услугите в тясно сътрудничество с Възложителя, 

Строителя, Проектанта, упълномощеното лице на Сдружението на собствениците, които имат 

отношение към проекта. Поддържането на тесни и постоянни връзки със Строителя е 

необходимо, тъй като това гарантира навременното и точно предаване на информация по 
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отношение на качеството, безопасността, напредването на строителните дейности, разходите и 

въпросите, свързани с договора за изграждането на обекта.Консултантът представлява 

Възложителя по отношение на дейностите и задълженията за упражняването на строителния 

надзор на обекта и успешното му приключване, изпитване и въвеждане в 

експлоатация.Консултантът ще окаже съдействие за ускоряване на връзките между Строителя 

и други държавни и местни власти и заинтересованите фирми и организации по всички въпроси, 

свързани със съществуващи инженерни мрежи, обществени услуги и 

одобрения.КООРДИНАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС-Консултантът изисква 

от Строителя и одобрява следните изготвени програми и графици:График за изпълнение на 

СМР;Програма за Управление на качеството на СМР;Програма за Управление на 

риска;Програма за безопасни и здравословни условия на труд;Програма за опазване на 

околната среда;УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА КОНСУЛТАНТА- Изпълнителският екип 

от експерти е в следния състав: Ръководител на екипа: Приема разпорежданията на Управителя 

на „ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД;Ръководи екипа и ще изпълнява отговорностите и 

задълженията, съгласно нормативните документи за строителство и задачите, възложени от 

Възложителя, като покаже, че екипа ефективно и изпълнява услугите в съответствие с 

договора. Той ще бъде постоянно на обекта, на пълно работно време през времетраенето на 

строителните работи през всички етапи на изпълнение на Проекта и ще е отговорен за 

осъществяването на пълен контрол при изпълнението и отчета на работите. Ще участва при 

предаването на обекта според българското законодателство;Мобилизира екипа си, като 

разпредели цялостната дейност между отделните специалисти. Ще е отговорен за 

законосъобразното започване на строителните работи и протичане на цялостния процес на 

изпълнение в съответствие с договора и строителното законодателство и т.н. Експерт № 2 –

Архитект-Изготвя становище и оценка за съответствието на инвестиционния проект по част 

„Архитектурна";Подписва всички графични и текстови документи на проекта по част 

„Архитектурна";Подписва комплексния доклад за оценка на съответствието по част 

„Архитектурна";Следи за стриктното изпълнение на видовете работи по количество и качество 

в съответствие с проекта и техническите спецификации;Оценява извършените архитектурно-

строителни работи и подписва акт, обр. 12 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството и т.н. Експерт № 3 - Инженер конструктор- Следи за 

стриктното изпълнение на видовете работи по количество и качество в съответствие с проекта 

и техническите спецификации; Оценява извършените СМР и подписва актове, обр. 7 и обр. 12, 

обр. 14 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

Проверява сертификати и декларации за съответствие на вложените строителни продукти и т.н. 

Експерт№4-Инженер ОВиК- Изготвя становище и оценка за съответствието на инвестиционния 

проект по част „ОВиК"; Подписва всички графични и текстови документи на проекта по част 

„ОВиК"; Подписва комплексния доклад за оценка на съответствието по част „ОВиК";Следи за 

стриктното  изпълнение  на видовете работи по количество и качество в съответствие с проекта 

и техническите спецификации и т.н. Експерт № 5 – Електроинженер- Изготвя становище и 

оценка за съответствието на инвестиционния проект по „Електрическа";Подписва всички 

графични и текстови документи на проекта по част „Електрическа";Подписва комплексния 

доклад за оценка на съответствието по част „Електрическа";Следи за стриктното изпълнение на 

видовете работи по количество и  качество в съответствие с проекта и техническите 

спецификации и т.н.; Експерт №6- Инженер по качеството на материалите- Осъществява 

контрола на качеството на изпълнените строително-монтажни работи и гарантира пред 

Възложителя, че използваните материали отговарят на националните и международни 

стандарти;Проверява и одобрява сертификати и декларации за съответствие на вложените 

строителни продукти;Изисква от Строителя да представи технологична програма за методите 

за изпълнение на видовете СМР;Оказва съдействие на Строителя при изпълнение на 

изискванията за качество на материалите и т.н.; Експерт № 7 - Инженер „Пожарна техника и 

безопасност"- Изготвя становище и оценка за съответствието на инвестиционния проект по 

част „Пожарна техника и безопасност";Подписва всички графични и текстови документи на 

проекта по част „Пожарна техника и безопасност";Подписва комплексния доклад за оценка на 

съответствието по част „Пожарна техник; безопасност" и т.н.; Експерт № 8 - Специалист по 

безопасност и здраве- Изпълнява задълженията и отговорностите на Координатор по 

безопасност и здраве, съгласно чл. 5 (1) и (3) от Наредба №2 за минималните изисквания за 
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ЗБУТ и указанията на Възложителя на строежа;Контролира програмата на Строителя за 

безопасни и здравословни условия на Проверява за спазване на изискванията по опазване на 

околната среда; Експерт №9- Експерт технически контрол по част „Конструктивна"-Експертът 

технически контрол по част „Конструктивна" ще изпълнява задачите и отговорностите, които 

са му определени по договора, но няма да се ограничават до следното:Приема разпорежданията 

на Ръководителя на екипа;Изготвя становище и оценка за съответствието на инвестиционния 

проект по част „Конструктивна" и т.н. Експерт инвеститорски контрол- Участва в 

измерванията на количествата на изпълнените работи и гарантира верността на отчетите на 

Строителя и изпълнението им в съответствие с методите за изпълнение, предложени от 

Строителя и одобрени от Възложителя; Чрез проверката на измервателните протоколи, 

лабораторните изпитвания и тестове и прегледа на междинните сертификати за плащания 

гарантира за финансовото изпълнение и препоръката си за плащане пред Възложителя. 

Контролира напредъка на работите сравнявайки ги с действителната работна програма и 

т.н.Вътрешен контрол при изпълнение на договора.Консултантът  чрез  Ръководителя на екипа 

ще осъществи  вътрешен  контрол  върху работата на предложените експерти, изразяващ се в 

следното:Ежедневен контрол по изпълнението на преките задължения и отговорности на 

екипа;Контролира изготвяне на съответните части на месечните отчети;Контрол по изготвяне 

оценката на съответствието на инвестиционния проект и комплексния доклад и т.н 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 

„ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Участникът предлага 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от 

него експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката.Предложена е 

адекватна организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и 

балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет 

на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и 

ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа.  

  
 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на офертата на „Рафаилов 

Консулт" ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е 

ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Предвидени за изпълнение са следните дейности за всички обекти:Изготвяне на комплексни 

доклади за оценка на съответствието на предстоящите за изработване проекти в съответствие с чл. 

142, ал. 6 от ЗУТ.За дейностите на строителен надзор, Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 

от ЗУТ, чийто обхват е, както следва:отговорност за законосъобразно започване на 

строежа;отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството;отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни 

проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;отговорност за спазване на изискванията за 

здравословно и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка - определяне на 

правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа 

на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от Наредба № 2.КБЗ да изпълнява лично 

всички функции предвидени в Наредба № 2отговорност за недопускане на увреждане на трети лица 

и имоти вследствие на строителството;отговорност за годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация; отговорност за оценка на енергийната ефективност;Освен това, изпълнителят е 

длъжен:Да следи за хода на изпълнение на СМР съгласно графика на строителя, да оценява забавата 

и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива изменения, 
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предлагани от изпълнителя.Да контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия, 

като изисква от Изпълнителя на строежа сертификати и протоколи от контролните изпитания за 

влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на безопасност.Да 

изготви окончателен доклад придружен с „Технически паспорт" до "Дирекцията за национален 

строителен контрол" относно готовността на строежа за въвеждане в експлоатация заедно с 

технически паспорт на обекта. Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не 

водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор.Да 

контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни органи. 

При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

Дирекцията за национален строителен контрол. В рамките на дейностите по строителен надзор 

ще бъдат извършени услуги,както следва:услуги свързани с изготвяне на доклад за оценка на 

съответствието на работния проект, в съответствие с чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ;осъществяване на 

надзор върху изпълнението на строително-монтажните дейности в рамките на инвестиционния 

проект, включително: осъществяване на контрол върху законосъобразното започване на строежа; 

пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 

изпълнението на строежите в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно 

изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно 

чл. 1766 от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите 

паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., 

ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.; координация на строителния процес до въвеждането на обекта в 

експлоатация.Конкретни задачи на консултанта-В рамките на настоящата обществена поръчка 

Консултанта следва да извърши следните основни дейности:(1) да изготви Доклад за оценка на 

съответствие на работния проект. С оглед на горепосоченото оценката следва да обхваща проверка за 

съответствие на инвестиционния проект с:предвижданията на подробния устройствен 

план;правилата и нормативите за устройство на територията;енергийна ефективност - икономия на 

енергия и топлосъхранение;Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието съгласно 

изискванията на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ за обекти -Докладът от оценка на съответствието следва да 

съдържа като минимум следната информация:Оценка за съответствие за частите на проекта, 

съответно: Част „Енергийна ефективност", чийто обхват и съдържание са определени съгласно 

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради 

(ДВ, бр. 5 от 2005 г.) и т.н. Консултантът на настоящата обществена поръчка изготвя „Окончателен 

доклад на лицето, упражняващо строителен надзор" по смисъла на ЗУТ и на Наредба № 

2.Окончателният доклад трябва да бъде  съставен  на български  език,  подписан подпечатан от 

либето, упражняващо строителен надзор и подписан от технически правоспособните физически 

лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части.Упражняване на 

инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени за участие в „Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради". В изпълнение на своите 

задължения изпълнителят:Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на Възложителя;Да 

осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е необходимо;Да поиска съставяне на 

акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния процес има това задължение, но не 

го е изпълнил в срок;Следва да съблюдава извършването на строителните работи в съответствие с 

проектите и графиците.Инвеститорски контрол се осъществява във всички фази на проекта. 

Контролира качеството на работа на изпълнителя при изпълнение на строително монтажните работи 

на всеки етап от строителството без с това да пречи на производствената работа на последния и 

т.н.Специалистът по инвеститорски контрол следва да следи за изпълнението на проектните 

решения и техническите спецификации, както и за съобразяване с изискванията за безопасност. 

Други задължения към консултанта: Да започне изпълнението по договора, след получаване на 

писменото известие от страна на Възложителя за започване на изпълнението на договора;.Да 

изготвя тримесечни доклади за отчитане на извършената работа и окончателен доклад за 

изпълнението на договора и да ги представя на Възложителя в изискуемите срокове;Да не използва 

по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица, каквато и да било 

информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по 

повод изпълнението на договора за строителство; ПЛАН ЗА РАБОТА: Основни дейности на 

Консултанта: Дейност 1. Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на работния проект в 

съответствие с чл. 142, ал. 6 и 8 от ЗУТ; Дейност 2. Упражняване на строителен надзор; Дейност 3. 

Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите 
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паспорти на строежите;Дейност 4. Упражняване на инвеститорски контрол; Дейност 5. Изпълнение 

на останалите задължения на Консултанта;Специфични дейности, свързани с изпълнение на 

поръчката; Координация на строителния процес до въвеждането на строежите в експлоатация-

Изисква от Изпълнителя на СМР и одобрява, изготвените от него програми и графици за:График за 

изпълнение на СМР.Програма за Управление на качеството на СМР.Програма за Управление на 

риска.Програма за безопасни и здравословни условия на труд. Програма за опазване на околната 

среда. Съгласуване на работната програма на Изпълнителя. Комуникация между страните по 

Договора СТРАТЕГИЯ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТСКАТА УСЛУГА:Концепция за 

изпълнение на консултантската услуга - Дейности при подготовката на строителството; 2.2. 

Дейности в строителния период; 2.3. Надзор по финансовото състояние на Проекта; 2.4. Искове и 

Спорове; 2.5 Дейности по завършването и предаването на обекта; Акт № 15 по Наредба № 3 на 

МРРБ; Изготвяне на Технически паспорт. Концепция за организация на работната сила за 

качествено и в срок изпълнение на договора-Ключови експерти-Ръководител на екипа - строителен 

инженер;Специалист част „Архитекура";Специалист част „Електро";Специалист част 

„ВиК";Специалист част „ОВиК";Специалист по част „Здравословни и безопасни условия на 

труд";Специалист по качеството и съответствието на материалите;Специалист по част 

„ПАБ";Специалист по част ТК по част „Конструктивна";Специалист инвеститорски 

контрол;Краткосрочни експерти-За решаването на възникнали специфични въпроси за някои 

дейности, Консултанта е предвидил участието на специалисти по отделните видове работи. Те ще 

бъдат разположение на Ръководителя на екипа и в случай на необходимост ще го консултират. Те ще 

ограничават риска на екипа от вземане на решения, като ще отговарят пред Ръководителя на екипа за 

съответните предложения и консултации, които могат да бъдат използвани и от 

Възложителя.Разпределение на отговорностите и задълженията на ключовите експерти:Ръководител 

на екипа-Ще ръководи екипа и ще изпълнява отговорностите и задълженията, съгласно 

нормативните документи за строителство и задачите, възложени от Възложителя, като покаже, че 

екипа за Строителен надзор работи ефективно и изпълнява Услугите в съответствие с Договора. Той 

ще бъде постоянно на обекта, на пълно работно време през времетраенето на строителните работи 

през всички етапи на изпълнение на Проекта и ще е отговорен за осъществяването на пълен контрол 

при изпълнението и отчета на Работите. Ще участва при предаването на обекта според Българското 

законодателство;Ще мобилизира екипа си, като разпредели цялостната дейност между отделните 

специалисти. Ще е отговорен за законосъобразното започване на строителните работи и протичане 

на цялостния процес на изпълнение в съответствие с Договора и строителното законодателство. 

Специалист част Архитектура - Приема разпорежданията на Ръководителя на екипа по отношение 

контрола на строителството и задълженията на екипа; Контролира  работата  на  Изпълнителя по 

отношение  на  качеството  на изпълнените работи в съответствие с архитектурните проекти на 

сградата; Изисква от Строителя мостри за влаганите строителни материали и одобрява 

доставчиците; Специалист част ВиК - Запознава се с проекта; Контролиране изпълнението на 

строително монтажните работи по качество и количество на използваните материали; Провеждане 

редовни инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените строително - монтажни 

работи и използваните материали; Потвърждаване изпълнените строително-монтажни работи чрез 

измервания и тяхното съответствие с методите, описани в договора за работите.Докладва на 

Ръководителя на надзорния екип. Специалист част ОВК - Приема разпорежданията на Ръководителя 

на екипа по отношение контрола на строителството и задълженията на екипа; Контролира работата 

на Изпълнителя/ Строителя по отношение на качеството на изпълнените отоплителни инсталации и 

съоръжения; Контролира работата на Изпълнителя/ Строителя по отношение на качеството на 

изпълнените вентилационни инсталации и съоръжения; Изисква от Строителя и контролира 

лабораторните протоколи, сертификати, декларации за съответствие, актове за скрити работи и др. 

Специалист част Електро - Изпълнява дейности на строителен надзор, изпитване, пусковите 

дейности.Изисква, проверява и съгласува изготвените от Строителя Методологии и Технологии за 

изпълнение на отделните видове работи, одобрява предложените материали за съответствие с 

Техническите спецификации и стандарти, както и програмата и методите за провеждане на 

необходимите проби и изпитвания на мрежите;Изготвя доклади за напредъка на обекта;Изготвя и 

представя експертно становище/съвет за отстраняване на проблеми, свързани с част електро; 

Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - Изпълнява задълженията и 

отговорностите на Координатор по безопасност и здраве, съгласно чл. 5 (1) и (3) от Наредба №2 за 

минималните изисквания за ЗБУТ и указанията на Възложителя на строежа;Приема разпорежданията 

на Ръководителя на екипа;Контролира програмата на Изпълнителя за Безопасни и Здравословни 
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условия на труд; Специалист по качеството и съответствието на материалите - Проверява и оценява 

лабораторията на Изпълнителя;Контролира работата на Изпълнителя по отношение на качеството 

на изпълнените работи - лабораторни протоколи, сертификати, декларации за съответствие и 

др;Проверка на проекта по отношение на част"Система по качеството";Контролира изпълнение на 

отделните видове СМР в съответствие със стандартите и техническите спецификации;Специалисти 

по инвеститорски контрол-Осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете 

и протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е 

необходимо;Поисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния 

процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок;Съблюдава извършването на строителните 

работи в съответствие с проектите и графиците.Установява съответствието само на действително 

извършените работи с договорените единични цени; ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ; ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

„Рафаилов Консулт" ЕООД 
Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението на 

предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с Възложителя и за 

вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни), които са необходими за 

изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но е включил дейности, 

които не се отнасят към предмета на настоящата поръчка(..»Част „Енергийна ефективност", чийто 

обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, 

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради”).Подробно и ясно са описани етапите, задачите, 

последователността за извършването на всяка една от дейностите. Участникът е предложил 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него 

експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката. 

 

Обособена позиция 19 – Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.36. 
 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Стройкомерс" ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 

 

Комисията констатира, че в предложения от участника Начин на изпълнение, в т.6 

„Предлагаме екип, който включва необходимите експерти за извършване на 

дейностите,имащи изискуемата от Възложителя квалификация и т.н.”, на стр. 18, същия 

е описал че Експерт 2-Архитект е и Експерт инветирорски контрол, като са описани и 

функциите му в качеството му на експерт инвеститорски контрол.  

В документацията за участие в „Част 2.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДБОР”,”2.3. 

Техническите и професионалните способности,….т.2.Участникът следва да разполага с 

персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката,както 

следва: ……Експерт инвеститорски контрол – 3бр.- Инженер и/или Строителен техник с 

опит на строителни обекти и/или инвеститорски контрол на строителни обекти в обхвата на 

изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради„ ясно е посочено, че 

експертите инвеститорски контрол, които участника предлага следва да са с придобита 

образователна квалификация „Инженер и/или Строителен техник”.  

В този смисъл предложения от участника „Стройкомерс" ЕООД, Експерт 2-Архитект 

и Експерт инвеститорски контрол, неможе да изпълнява функциите на инвеститорски 

контрол. Въз основа на направените констатции и на осн. Чл.107, ал.1, т.2, буква”а” от ЗОП, 

комисията предлага участника „Стройкомерс" ЕООД, за отстраняване, тъй като същия не 

отговаря на поставените от Възложителя минимални изисквания. 
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2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ИнтерНорм" ДЗЗД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Описание на отделните дейности-Дейност 1: Съгласно чл. 142, ал. 4 на ЗУТ всички части на 

инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за 

съответствието им с основните изисквания към строежите.Оценка на част Конструктивна/ 

конструктивно становище. Изпълнява се от експерт по част „Конструктивна" - физическо лице, 

упражняващо технически контрол по част „Конструктивна".Оценка на Част „Архитектурна" - 

Изпълнява се от експерт по част „Архитектурна". Оценка на Част Електро - Изпълнява се от експерт 

по част „Електро". Оценка на Част ВиК - Изпълнява се от експерт по част „ВиК". Оценка на Част 

ОВК- Изпълнява се от експерт по част „ОВК". Оценка на Част Пожарна безопасност - Изпълнява се 

от експерт по част „Пожарна безопасност".Оценка на Част Енергийна ефективност - Изпълнява се от 

експерт по част „ОВК" посочен в удостоверението за вписване в публичния регистър на АУЕР.    

Заключителни   дейности   -  предаване   на   комплексния   доклад   за   оценка   на съответствието на 

Възложителя. Дейност 2 - Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни 

работи- законосъобразно започване на строежа; осъществяване на контрол относно пълнота и 

правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; спиране на строежи, 

които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 ЗУТ и в нарушение на 

изискванията на чл. 169, ал. 1-3 ЗУТ. Подготвителни дейности, предхождащи строително 

монтажните работи: Запознаване с проекта и проектните материали, Проверка за законосъобразно 

разрешение за строеж, Проверка на организационната готовност на Изпълнителя. Изготвяне на 

Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за 

ползването му, включително актуализация на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 

от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Очаквани резултати: Изготвен окончателен доклад 

за строежа съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. Актуализация на техническия паспорт: Ръководителят на 

екипа ще осъществява координацията между всички експерти при актуализиране на отделните части 

на техническия паспорт на строеж, по реда на Наредба №5 от 28 ^декември 2006 г. за техническите 

паспорти на строежите, както следва: Част А "Основни характеристики на строежа";Част Б "Мерки 

за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти";Част В "Указания и инструкции за 

безопасна експлоатация". Изготвяне на окончателен доклад до възложителя: Съгласно изискванията 

на § 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2/2003 г. окончателният доклад трябва да бъде 

съставен, подписан и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от 

технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните 

проектни части. Докладът задължително следва да съдържа оценка за законосъобразно започване и 

изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за 

строеж, както и подробно описание на предвиденото с подробрия устройствен план 

застрояване.След завършването на Работите по Проекта и преди издаването на Акт 16 по Наредба № 

3, Консултантът   ще   изготви   и   представи   на  Възложителя  Технически   паспорт   на   

обектите. Дейност 3 упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи:Подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за 

оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, 

съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството.Искане за съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в 

строителния процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок.Съблюдаване извършването на 

строителните работи в съответствие с проектите и графиците. Последователността на дейностите е 

отразена в Приложение 3- Линеен График. Предложение за дейността по управление на 

изпълнението на договора-Взаимоотношения Възложител - Консултант и Инвеститорски контрол; 

Взаимоотношения Консултант и инвеститорски контрол - Изпълнител на строителството; 

Взаимоотношения Консултант и инвеститорски контрол - външни институции. Мерки и дейности за 

вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни. Предложение за 

разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на 

дейностите по договора. Разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите 

експерти от екипа: Ръководител екип: Ръководи и координира дейността на останалите експерти в 

екипа; Ще мобилизира екипа си, като разпредели цялостната дейност между отделните специалисти. 

Ще е отговорен за законосъобразното започване на строителните работи и протичане на цялостния 

процес на изпълнение в съответствие с Договора и строителното законодателство; Отговоря за 
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съставянето на актовете и протоколите по време на строителството и т.н. Експерт по част 

конструктивна: Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за проектиране, както и 

всички други изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение на строителството. 

Своевременно информиране на Възложителя за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на 

предложения за тяхното отстраняване. Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с 

одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации; Участие при провеждане на 

всички единични проби, комплексни изпитвания и 72-часови проби, доказващи годността на 

строежа ьа въвеждане в експлоатация и т.н.Експерт по част Архитектурна- Своевременно 

запознаване с техническия проект, заданието за проектиране, както и всички други изходни 

документи, необходими за законосъобразно изпълнение на строителството. Своевременно 

информиране на Ръководител обект за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на 

предложения за тяхното отстраняване.Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с 

одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации по част „Архитектурна" и 

т.н.Експерт по част „ОВК"- Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за 

проектиране, както и всички други изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение 

на строителството. Своевременно информиране на Ръководител обект за наличие на пропуски и 

грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване; Контрол на изпълнението на 

СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации по част 

„ОВК"; Съгласуване на актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и 

приложимите подзаконови актове.Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни 

изпитвания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа ьа въвеждане в експлоатация. 

Експерт по част Електро- Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за 

проектиране, както и всички други изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение 

на строителството.Своевременно информиране на Ръководител обект за наличие на пропуски и 

грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване; Контрол на изпълнението на 

СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации по част 

„Електро"; Съгласуване на актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и 

приложимите подзаконови актове и т.н. Експерт по качеството и съответствието на материалите- 

Приема разпорежданията на ръководителя на екипа по отношение контрола на строителството и 

задълженията на екипа; Проверява и оценява предложените от Изпълнителя материали и 

доставчици.Контролира работата на Изпълнителя по отношение на качеството на изпълнените 

работи -лабораторни протоколи, сертификати, декларации за съответствие и др.; Участие при 

провеждане на всички единични проби, комплексни изпитвания и 72-часови проби, доказващи 

годността на строежа ьа въвеждане в експлоатация.Експерт по част по част „Пожарна безопасност"-

Осъществява контрол за изпълнението на част „Пожарна безопасност", съгласно проектната 

документация. Контролира работата на Изпълнителя/ Строителя по отношение всички аспекти на 

строителството във връзка с удовлетворяване изискванията на строителните правила и норми в 

областта на пожарната безопасност; Проверява декларациите за съответствие и сертификатите за 

качество на влаганите в строежа материали и полуфабрикати и изделия по отношение изискванията 

на нормите в областта на Противопожарната охрана; Експерт по част „ПБЗ" и Координатор по 

безопасност и здраве-следи за наличието на одобрен проект част „ПБЗ " преди откриването на 

строителната площадка.Контрол и съблюдаване на общите принципи съгласно ЗЗБУТ. Координация 

на изискванията по спазване на ЗЗБУТ и т.н.Експерт технически контрол по част 

конструктивна:Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за проектиране, както и 

всички други изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение на 

строителството.Своевременно информиране на Възложителя за наличие на пропуски и грешки в 

проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване. Участие при провеждане на всички 

единични проби, комплексни изпитвания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа ьа 

въвеждане в експлоатация; За изпълнение на дейност 3 - Упражняване на инвеститорски контрол 

върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради, одобрени за участие в „Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради", предвиждаме следните експерти: Експерт 

инвеститорски контрол 1 - Инженер ОВК; Експерт инвеститорски контрол 2 - Строителен инженер, 

специалност „ССС"; Експерт инвеститорски контрол 3 - Строителен инженер, специалност „ХТС". 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

„ИнтерНорм" ДЗЗД 
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Участникът е предложил всички дейности (включително по управляване изпълнението на 

договора с Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие 

с Техническата спецификация. Участникът е предложил дейност и/или дейности, които не  

са относими  към предмета на конкретната поръчка(Оценка на Част Енергийна ефективност 

- Изпълнява се от експерт по част „ОВК" посочен в удостоверението за вписване в 

публичния регистър на АУЕР.) (Участие при провеждане на всички единични проби, 

комплексни изпитвания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация). Комисията следва да отбележи, че оценката на Част Енергийна ефективност 

не е предмет на настоящата обществена поръчка. 

 

3. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на ДЗЗД „ГИ 

КОНСОРЦИУМ" по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект:Оценката обхваща проверка за 

съответствие със:предвижданията на подробния устройствен план;правилата и нормативите за 

устройство на територията;изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2;взаимната съгласуваност между 

частите на проекта;пълнотата и структурното съответствие на инженерните 

изчисления;изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива.I. Етап на изпълнение на строежа - 

строителен надзор и авторски надзор по време на строителството:1 Предметът на настоящата 

обществена поръчка включва изпълнение на следните дейности: Упражняване на авторски надзор и 

строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на 

Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ. 2. Цели на 

Строителния надзор-Законосъобразното започване на строежа, в т.ч. отлагането координатно и по 

ниво на всички обекти на терена в съответствие с генералния план за строителство.Пълнота и 

правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба №3 от 

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

съобразно одобрения работен/технически проект и т.н.Контрол на количествата на изпълняваните 

СМР. Оценка на енергийна ефективност.Контрол по спазване на ПБЗ (план за безопасност и здраве) и 

календарните графици за изпълнение на обектите утвърдени от Възложителя..3. Дейности на 

строителния надзор отнасящи се до постигането на Договорните цели и очакваните резултати-

Мобилизация и започване на работите. Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол 

по време на строителните дейности-Законосъобразното започване на строежа. Контрол по спазване 

на План за безопасност и здраве (ПБЗ) и календарните графици за изпълнение на обектите, 

утвърдени от Възложителя. Качество на влаганите строителни материали и изделия и 

съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови нормали и качествено 

изпълнение на строежа, съгласно одобрените от Възложителя работни проекти; Контрол на 

количествата на изпълняваните СМР; Контрол по спазването изискванията на ЗБУТ (безопасни 

условия на труд и пожаробезопасност);Пълно и правилно съставяне на актовете и протоколите по 

време на строителството, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството.По време на строителство Строителният надзор съставя й подписва 

актове и протоколи съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи. С 

актовете и протоколите се удостоверява спазването на изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 

2 от ЗУТ. Заверка на екзекутивната документация. Контрол по правилно водене на строителния 

дневник на изпълняваните строителни работи.Ежедневен контрол на строителния процес за 

съответствието на Строежа с действащите норми и правила за изпълнение на строително — 

монтажни работи и за спазване на изискванията по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и одобрения 

инвестиционен проект.След приключване на строително-монтажните работи Строителният надзор 

предприема следните дейности: Проверка и одобрение на изготвена екзекутивна документация от 

Строителя отразяваща несъществени отклонения от съгласуваните проекти.Екзекутивната 

документация включва комплект чертежи за действително извършени СМР. 4. Методи-Количествен 

контрол; Преработване на количествата. Поправяне на количествата; Качествен контрол; Контрол 

във времето; Контрол на строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР: 

Контролира извършването на СМР по вид, качество и стандарт съгласно Инвестиционния проект, 



 152 

Техническите спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби вкл. чрез техническо 

оборудване за изпитване и изследване, съгласно   посоченото   в   офертата. Контролира и приема 

извършените работи, включително осъществява непрекъснат надзор по време на изпълнение на 

специфични работи, включително контрол в складовете работните помещения на изпълнителя; 5. 

Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР Отчита хода на изпълнение на 

Договора и на извършените СМР като изготвя:  Месечен доклад до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който 

съдържа: Информация и оценка. 6. Инженер, Инвеститорски контрол: 1.Ще контролира количеството 

на изразходваните материали, механизация и възложените със заповед на Управителя услуги в 

строителните обекти. Приема и одобрява актовете за извършените СМР в съответствие със 

строителните стандарти и договори за възлагане и т.н. II. Заключителен етап: 1.Съставяне на 

окончателен доклад за въвеждане на строежа е експлоатация; 2. Изготвяне на технически паспорт на 

строежа съгласно изискванията на чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5 от 28.02.2006 г.III.Упражняване на 

строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните 

срокове; IV.Екип за строителен надзор:Задачи и отговорности на експертите: Ръководител екип и 

Строителен инженер (Инженер част „СК") Провеждане на редовни инспекции на Обекта, проверка 

качеството на изпълнените строително монтажни работи използваните материали; Упражняване 

Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.Информиране за 

напредъка на Работите Попълване Дневника на обекта;Приема работи подлежащи на скриване и 

подготовката на съответните Актове за скрити работи по Наредба № 3 на МРРБ; и т.н. Строителен 

инженер (Инженер част "СК") ще бъдена обекта на пълно работно време по време на целия 

строителен период, като присъствието му по дни ще е изцяло съобразено с видове работи, които ще 

се извършват на строежа, съгласно графика за изпълнение по договора за строителство.Провеждане 

на редовни инспекции на Обекта, проверка качеството на изпълнените строително монтажни работи 

и използваните материали;Контрол по изпълнението на строително монтажните работи, по качество 

и количество на използваните материали и по време;Упражнява Контрол на материалите и 

обор)Строителни продукти;Приема участие в лабораторни и полеви изпитвания на влаганите 

материали. Експерт (част "Архитектура" "ЕЛ, Пожарна безопасност, ОВК и Координатор по 

безопасност и здраве, Качество на материалите Информира за напредъка на Работите и попълва 

Дневника на обекта;Докладва във връзка със съответствието на изпълняваните работи с одобрената 

Работна програма; Приема работи подлежащи на скриване и подготовката на съответните Актове за 

скрити работи по Наредба №3 на МРРБ; Подписва всички необходими документи (относно 

строително - монтажните работи на проекта) съгласно Наредба № 3/31.07.2003 год. на МРРБ;Следи 

за спазването на одобрените методологии за изпълнение на отделните видове Работи и т.н Експерт 

(част "Архитектура" "ЕЛ, Пожарна безопасност, ОВК и Координатор по безопасност и здраве, 

Качество на материалите)- Провеждане на редовни инспекции на Обекта, проверка качеството на 

изпълнените строително монтажни работи и използваните материали; Контрол по изпълнението на 

строително монтажните работи, по качество и количество на използваните материали и по време; 

Упражнява Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Информира за 

напредъка на Работите и попълва Дневника на обекта; Докладва във връзка със съответствието на 

изпълняваните работи с одобрената Работна програма.Предлагаме следната стратегия по отношение 

на изпълнението на договора:Планиране; Изпълнение; Проверка и т.н. Дейност 3 - упражняване на 

инвеститорски контрол - започва да тече от изпращане на възлагателно писмо от страна на 

Възложителя за започване на строителството и продължава до завършване на строителството на 

сградата до издаването на разрешение за ползване по реда на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите и гаранционните срокове. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

ДЗЗД „ГИ КОНСОРЦИУМ"   

Участникът е предложил всички дейности (включително по управляване изпълнението на 

договора с Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие 

с Техническата спецификация, но е допуснал несъществени непълноти/пропуски в 

описанието на етапите, задачите, последователността на дейностите. Участникът е 

предложил разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него 
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експерти от екипа /ключови и неключови/, но е допуснал несъществени 

непълноти/пропуски 
 

4. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на Съдържание, оценка и 

мотиви за оценка на офертата на ЕТ „АЛИС- Димитър Чавдаров” по показателя от 

Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

(ПНИ). 
 ДЕЙНОСТ 1:Оценката за съответствие на инвестиционните проекти ще се извърши като комплексен 

доклад за основните /съществените/ изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 3 от ЗУТ, при спазване 

на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ Оценка за съответствие (включително оценка за 

съответствието на част „Конструктивна",съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ) като комплексен доклад за 

съответствие с основните(съществените) изисквания по чл. 169 ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ се прави за всяка от 

конкретно посочените сгради на територията на гр. Кърджали, одобрени по Националната програма, за 

които има разработен инвестиционен проект. Този инвестиционен проект подлежи на съгласуване и 

одобряване от общината и въз основа на него се издава разрешение за строеж.В тази връзка оценката за 

съответствие обхваща проверка за съответствие с:Предвижданията на подробния устройствен 

план;Правилата и нормативите за устройство на територията;Изискванията по чл.169, ал.1 и 3;околната 

среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или другспециален закон, 

както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;Оценка за съответствието на част 

„Конструктивна", съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;Оценката за съответствието - част „Енергийна 

ефективност", съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ е предмет на възлагане с договора за проектиране и се 

извършва от изпълнител притежаващ Удостоверение за вписване публичен регистър, издадено от 

Агенция за устойчиво енергийно развитие.;Концепция за организация на работната сила за 

качествено и в срок изпълнение на договора-При съответствие на проектната документация с 

основните изисквания на строежите по всички части на проекта, видно от положителните писмени 

становища на експертите на консултанта, всички части на инвестиционния проект се заверяват с 

печат и подписи на консултанта и правоспособните специалисти, чрез които е извършена оценката 

за съответствие, резултатите се обединяват в комплексен доклад за оценка на съответствието с 

основните изисквания към строежите, който заедно с проектната документация се представя пред 

компетентния орган - Главен архитект на Община Кърджали, за одобряване на инвестиционния 

проект и издаване на разрешение за строеж.Оценката за съответствие се извършва съвместно от 

всички експерти при взаимна съгласуваност на становищата им, като водеща роля има:За 

предвижданията на подробния устройствен план - ексрперта по част „Архитектурна";За правилата и 

нормативите за устройство на територията - ексрперта по част архитектурна и експерта по част 

„Пожарна безопасност";За механично съпротивление и устойчивост - експерта по част 

„Конструктивна";За безопасност в случай на пожар - експерта по част „Пожарна безопасност";За 

хигиена, здраве и околна среда - експерта по част „Архитектурна", съвместно с експерта по 

„Санитарно-хигиенните изисквания", част „Безопасност и здраве" и експерта по част „Екология";За 

достъпност и безопасност при експлоатация - ексрперта по част „Архитектурна" и експерта по част 

„Безопасност и здраве";За защита от шум - ексрперта по част „Архитектурна";За икономия на 

енергия и топлосъхранение - експерта по част „ ОВК" , след представяне на доклад за оценка на част 

„Енергийна ефективност" от Подизпълнителя за част „Енергийна ефективност" с експертите, 

съгласно издаденото Удостоверение от АУЕР. ;За устойчиво използване на природните ресурси - 

експерта по качеството и т.н.; ДЕЙНОСТ 2: Строителният надзор се изпълнява в задължителния 

обхват, съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и 

подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България. Изпълнителят 

извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя 

на съответния обект, в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, 

упражняващо строителен надзор на строеж. Съгласно чл.168 ЗУТ Изпълнителят носи отговорност 

за:законосъобразно започване на строежа;осъществяване на контрол относно пълнота и правилно 

съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;спиране на строежи, които се 

изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 

1 - 3;Изпълнителят ще носи отговорност и за щети, които са нанесли на възложителя и на другите 

участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от 

неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти и т.н.В изпълнение на 



 154 

своите задължения изпълнителят:упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от 

правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, 

необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за 

упражняване на строителен надзор. Екипът отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ; 

осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и на своя 

екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с 

изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 

169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и т.н.; КОНЦЕПЦИЯ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО -ДЕЙНОСТ 2:Консултанта следва изискванията на чл. 168 от 

ЗУТ, чийто обхват е, както следва:отговорност за законосъобразно започване на строежа;отговорност 

за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството;отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни 

проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;отговорност за спазване на изискванията за 

здравословно и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка - определяне на 

правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа 

на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от Наредба № 2.КБЗ да изпълнява лично 

всички функции предвидени в Наредба № 2 отговорност за недопускане на увреждане на трети лица 

и имоти вследствие на строителството;отговорност за годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация;отговорност за оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания;отговоност за 

оценка на енергийната ефективност и т.н. Разпределение на задължения и отговорности между 

членовете на екипа: Ръководител екип- Ръководи и координира дейността на останалите експерти в 

екипа; Ще мобилизира екипа си, като разпредели цялостната дейност между отделните специалисти. 

Ще е отговорен за законосъобразното започване на строителните работи и  протичане  на цялостния  

процес  на изпълнение в съответствие с Договора и строителното законодателство; В присъствието 

на лицето по чл.223 от ЗУТ, представителите на възложител, строител,консултант, инвеститорски 

контрол се открива строителна площадка, като се съставя и подписва Протоокл за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа - образец 2, с което се 

поставя началото на строителния процес. При откриване на строителната площадка се предписват 

всички мерки,свързани със спазването на нормативните изисквания, проектната 

документация,договора за строителство, мерките за ЗБУТ и ПБ, управление  на строителните 

отпадъци и др.  В три дневен срок от откриване на строителната площадка, консултанта заверява 

Заповедна книга на строежа, за което уведомява и специализираните контролни органи и т.н. 

Експерт по част Архитектурна- Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за 

проектиране, изготвено всички изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение на 

строителството. Своевременно информиране на Ръководител обект за наличие на пропуски и грешки 

в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване Контрол на изпълнението на СМР в 

съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации по част 

„Архитектурна"; Съгласуване на актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и 

подзаконовите актове, в т.ч.и актовете и протоколите по Наредба № 3/31.07.2003. Контрол за хода на 

изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, оценка забавата, ако има такава. Даване на 

указания и вземане на решения по въпроси, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на 

отговорностите на строителния надзор. Контрол при отстраняването на дефектите посочени от него 

или други контролни органи и т.н.Експерт по част „Конструктивна"- Своевременно запознаване с 

техническия проект, заданието за проектиране, изготвяне на всички изходни документи, 

необходими за законосъобразно изпълнение на строителството. Своевременно информиране на 

Ръководител обект за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното 

отстраняване Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти 

и техническите спецификации по част „Конструктивна "; Съгласуване на актовете, протоколите и 

другите документи, предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, в т.ч.и актовете и протоколите по 

Наредба № 3/31.07.2003 Участие при изготвяне на Сертификата за проектните енергийни 

характеристики и т.н. Експерт по част Електро- Своевременно информиране на Ръководител обект за 

наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване Контрол 

на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническите 

спецификации по част „Електро"; Съгласуване на актовете, протоколите и другите документи, 

предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, в т.ч.и актовете и протоколите по Наредба № 

3/31.07.2003. Контрол на количествата и цените на изпълнените строително-монтажните работи, 

проверка на актовете за плащане; Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни 

изпитания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация 
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Вписване на заповеди в заповедната книга на строежа.Участие при изготвяне на Сертификата за 

проектните енергийни характеристики; Експерт по част ВиК-Своевременно запознаване с 

техническия проект, заданието за проектиране,изготвено всички изходни документи, необходими за 

законосъобразно изпълнение на обекта. Участие при провеждане на всички единични проби, 

комплексни изпитания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация Вписване на заповеди в заповедната книга на строежа.Участие при изготвяне на 

Сертификата за проектните енергийни характеристики; Експерт по част ОВК- Да следи за 

спазването на специфичните изисквания на нормативната база за енергийна ефективност и 

указанията на МРРБ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност и 

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради съгласно последните изменения.4 Съгласуване на 

актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, в т.ч.и 

актовете и протоколите по Наредба № 3/31.07.2003.4 Контрол за хода на изпълнение на СМР, 

съгласно графика на строителя, оценка забавата, ако има такава; Координатор по безопасност и 

здраве- Контрол и съблюдаване на общите принципи съгласно ЗБУТКоординация на изискванията 

по спазване на ЗБУТ. Координация по предприемане на необходимите мерки за допускане на 

външни лица на строителната площадка . Предварително запознаване с техническия проект, 

заданието за проектиране,изготвено от Възложителя и всички изходни документи, необходими за 

законосъобразно изпълнение на строителството. Своевременно информиране на ръководителя на 

екипа за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване. 

Участие при съставяне и подписване на АКТ образец 15. Участие при изготвянето и подписване на 

окончателния доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ; Експерт по качеството и съответствието на 

материалите-Приема разпорежданията на ръководителя на екипа по  отношение  контрола на 

строителството и задълженията на екипа; Проверява и оценява предложените от Изпълнителя 

материали и доставчици. Контролира работата на Изпълнителя по отношение на качеството на 

изпълнените работи - лабораторни протоколи, сертификати, декларации за съответствие и др. и т.н. 

Експерт Технически контрол на част „Конструктивна"; Извършва технически контрол на част 

„Конструктивна" съгласно чл. 142, ал. 5 на ЗУТ. Своевременно запознаване с техническия проект, 

заданието за проектиране, изготвено всички изходни документи, необходими за законосъобразно 

изпълнение на строителството. Своевременно информиране на Ръководител обект за наличие на 

пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване Контрол на 

изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническите 

спецификации по част „Конструктивна "; Съгласуване на актовете, протоколите и другите 

документи, предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, в т.ч.и актовете и протоколите по Наредба № 

3/31.07.2003. 4 Контрол за хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, оценка 

забавата, ако има такава. Участие при изготвяне на Сертификата за проектните енергийни 

характеристики и т.н В изпълнение на своите задължения изпълнителят: упражнява инвеститорски 

контрол на извършените строително-монтажни работи чрез екип от правоспособни физически лица с 

доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейността; 

осигурява необходимата организация за ефективна контролна дейност и комуникацията в и на своя екип 

по отношение количеството и качеството, проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно 

одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ; по време на 

изпълнение на СМР осигурява постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни 

части като представя пред възложителя доказателства за това на работните срещи, провеждани в 

присъствие на възложителя; присъства на всички заседания/срещи между участниците в 

инвестиционния процес, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път 

докладва за основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е упражнен 

инвеститорски контрол по строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали 

проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им; извършва 

необходимите проверки и носи отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на строителството; контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления 

реално извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на 

проекта се удостоверяват от строителя с акт (образец № 19). След извършените проверки на място и 

установено съответствие, подписва акта; контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява 

с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването 

на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа и т.н 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точка по показателя ПНИП на 

ЕТ „АЛИС- Димитър Чавдаров” 
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Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и окрупнено 

Участникът е разписал подробно и детайлно задачите и разпределението на предложените от него 

експерти за изпълнение на поръчката, но включил дейности, които не са относими  към предмета на 

конкретната поръчка(Оценката за съответствието - част „Енергийна ефективност", съгласно чл.142, 

ал.11 от ЗУТ е предмет на възлагане с договора за проектиране и се извършва от изпълнител притежаващ 

Удостоверение за вписване публичен регистър, издадено от Агенция за устойчиво енергийно развитие; 

Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни изпитания и 72-часови проби, 

доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация Вписване на заповеди в заповедната 

книга на строежа.Участие при изготвяне на Сертификата за проектните енергийни характеристики). 

 

4. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД 

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 

Комисията констатира, че в предложения от участника Начин на изпълнение, в раздел 

„Организация на ресурсите при изпълнението на дейностите, свързани с поръчката, за 

контрол по изпълнение на поръчката”, на стр. 24, същия е описал в дейностите на Експерт 

2-Архитект, че ще изпълнява „инвеститорски контрол на обема и стойността на 

извършените и приети СМР и доставки”. На стр.27 в приложената схема за „добра 

координация”, също е посочено, че Експерт 2-Архитект, ще е и експерт ИК(инвеститорски 

контрол). 

В документацията за участие в „Част 2.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДБОР”,”2.3. 

Техническите и професионалните способности,….т.2.Участникът следва да разполага с 

персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката,както 

следва: ……Експерт инвеститорски контрол – 3бр.- Инженер и/или Строителен техник с 

опит на строителни обекти и/или инвеститорски контрол на строителни обекти в обхвата на 

изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради„ ясно е посочено, че 

експертите инвеститорски контрол, които участника предлага следва да са с придобита 

образователна квалификация „Инженер и/или Строителен техник”.  

В този смисъл предложения от участника „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, Експерт 2-

Архитект, неможе да изпълнява функциите на инвеститорски контрол. Въз основа на 

направените констатции и на осн. Чл.107, ал.1, т.2, буква”а” от ЗОП, комисията предлага 

участника „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, за отстраняване, тъй като същия не отговаря на 

поставените от Възложителя минимални изисквания. 

 

5. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Пе енд Пе инженеринг" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Етапите и начините на изпълнение на дейността са следните: Дейност 1-Оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти -Съгласно чл. 142, ал. 5 на ЗУТ оценката обхваща проверка за 

съответствие със:предвижданията на подробния устройствен план;правилата и нормативите за 

устройство на територията и т.н.Всички становища на експертите по отделните части на оценката 

ще се оформят в един Комплексен доклад, със заключение, дали инвестиционният проект отговаря 

на съществените изисквания към строежите.Оценката за съответствие на инвестиционните проекти 

се извършва като комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от 

ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ.Оценка за съответствие (включително 

оценка за съответствието на част „Конструктивна"), съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ като комплексен 

доклад за съответствие със съществените изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ се прави за 

всяка от конкретно посочените сгради на територията на гр. Кърджали, одобрени по Националната 

програма, за които има разработен инвестиционен проект. Този инвестиционен проект подлежи на 

съгласуване и одобряване от общината и въз основа на него се издава разрешение за строеж. При 
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извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания 

на строежите, изпълнителят отговаря за спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. 

Предвидени са специалисти за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти в съответствие с чл. 142. ал. 6. т.2 от ЗУТ. Всички становища на 

експертите по отделните части ще се оформят в един Комплексен доклад, в рамките на който ще се 

заключение; дали инвестиционният проект отговаря на съществените изисквания към 

строежите.Докладът от оценка на съответствието ще се изготви от следните 

специалисти:Специалист по част Конструктивна - експерта по част Конструктивна, ще направи 

оценка на съответствието на проект по част Конструктивна;Специалист по част Архитектурна - 

експерта по част Архитектурна, ще направи оценка на съответствието на проект по част 

Архитектурна;Специалист по част ОВК - експерта по част ОВК, ще направи оценка на 

съответствието на проект по част ЕЕ;Специалист по част Електро - експерта по част Електро, ще 

направи оценка на съответствието на проект по част Електро;Специалист по ВиК - експерта по част 

ВиК. ще направи оценка на съответствието на проект по част ВиК (ако има изготвен 

такъв);Специалист - Пожарна безопасност - експерта по част Пожарна безопасност, ще направи 

оценка на съответствието на проект по част ПБ.Съгласно последните изменение на ЗУТ, проектните 

разработки по част ПУСО - и част ПБЗ са с друг режим на одобрение и те не се включват в оценката 

за съответствие.Организацията на работа е следната:1.Получаване на изготвените проекти от страна 

на Възложителя.2.Подготовка на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти;3.Внасяне на проектите и изготвения доклад в общината за одобрение и издаване на 

разрешение за строеж.Дейност 2-Упражняване на строителен надзор -Дейностите, които ще 

извършим за изпълнение на поръчката са:Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за 

ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация), в следния задължителен обхват, 

регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ:законосъобразно започване на строежа;    пълнота  и правилно  

съставяне   на  актовете  и   протоколите  по  време  на строителството;изпълнение на строежите 

съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията за изпълнение  на строежа,  съгласно  

нормативните  актове  и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната 

среда по време на строителството; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на 

труд в строителството;Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и 

законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството.Изпълнителят извършва надзор по време на строителството 

върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие 

със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на 

строеж.Съгласно чл.168 от ЗУТ Изпълнителят ще съблюдава за:законосъобразно започване на 

строежа;осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството;спиране на строежи, които се изпълняват при условията на 

чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 и т.н.В изпълнение 

на своите задължения изпълнителят:упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от 

правоспособни физически лица, които са посочени в приложеният от нас ЕЕДОП, с доказан 

професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за 

оценяване на съответствието на проектите и за упражняване на строителен надзор. Екипът трябва да 

отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ;осигурява необходимата организация за ефективна 

надзорна дейност и комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на 

строежите, проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни 

проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ;по време на изпълнение на СМР осигурява 

постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части като представя пред 

възложителя доказателства за това на работните срещи, провеждани в присъствие на възложителя 

контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и 

количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват 

от строителя с акт (образец № 19). След извършените проверки на място и установено съответствие, 

подписва акта. За тази цел освен експертите надзорници са предвидени и лица - инвеститорски 

контрол, което е в обхвата на Дейност 3. Но дейностите които са в обхвата на Дейност 2 и Дейност 3 

вървят успоредно, тъй като удостоверяването на действително извършените количества СМР, както 

и тяхното качество се правят едновременно и от експертите надзорници и от експертите -

инвеститорски контрол и т.н. Описание на последователността на изготвяне на изискуемата по 

закон документация за обекта, като е спазено изискването за технологично обусловената 
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последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни 

дейности.Конкретни задължения, отговорности и функции на експерти, ангажирани с изпълнението 

на мерките по контрол и дейности по въвеждане на обекта в експлоатация: Ръководителя на екипа, 

ще създава и поддържа връзки с всички партньори, участващи в изпълнението на проекта, както и с 

други свързани проекти. Своевременно и ефективно ще изпълнява проекта в съответствие с 

Техническото задание и графика за изпълнение.Ръководителят на екип е отговорен за качеството на 

предоставяне на възложените на екипа дейности, разпределението на задачи и отговорности на 

членовете на екипа, свързани с изпълнението на процедурите по осигуряване на качеството, както и 

за наблюдението на процесите по осигуряване на качеството и извършване на коригиращи действия, 

при необходимост. Ръководителят екип ще гарантира, че всеки разход, за който строителят по 

договора  за  строителство иска  заплащане е  действително   извършен и е необходим.Създава 

вътрешната организация между отделните специалисти. Координира действията на екипа с 

изискванията на Възложителя. Осигурява достъп до сградата със съдействието на представител на 

Възложителя. Носи отговорност за сроковете и качеството на изпълнението на дейностите по 

договора. Извършва комуникация с останалите участници в инвестиционния процес.Координира 

първоначалния етап: Съставяне на Протокола за предаване и приемане на одобрения работен проект 

влязлото в сила разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж (Приложение № 1), 

съвместно с Възложителя, Строителя и Проектанта и т.н.Архитект -Извършва строителен надзор по 

част архитектурна. Създава техническа документация по част архитектурна и участва в 

изработването на окончателен доклад и техническия паспорт на сградата. Следи за точното 

прилагане на одобрения проект по част архитектурна, цветови решения видове фасадни мазилки, 

качество и др. Контролира качеството на вложените материали по фасадното оформление.Ще 

участва и изготвя всички документи, касаещи част Архитектура;Съставяне на акт за установяване на 

всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са 

постигнати изискванията на проекта (приложение № 12) - съставя се от строителя и технически 

правоспособните физически лица по съответните части към лицето, упражняващо строителен 

надзор с описаниточни действителни количества.Ще отговаря за всички дейности, свързани с част 

„Архитектура" и т.н. КОНСТРУКТОР- Извършва строителен надзор по част конструктивна.Създава 

техническа документация по част конструктивна. Участва в изработването на окончателния доклад. 

Участва в съставянето на техническия паспорт на сградата. Съставяне на акт за приемане на 

извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция 

(приложение № 7) - съставя се от строителя, проектанта по част "Конструктивна"и технически 

правоспособното физическо лице по част "Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен 

надзор, от Ръководителя на надзорния екип и т.н. Инженер ВиК-Ще отговаря за всички аспекти на 

организацията и ефективното упражняване на строителния надзор по ЗУТ при изпълнението на СМР 

по част В и К , както и за организацията на процеса на проверка отКонсултанта на работни чертежи 

и екзекутивна документация на Изпълнителите, издаването на технически указания при 

изпълнението на СМР по част ВиК, разглеждането и оценката на технически предложения на 

Изпълнителите и проектантите, организацията на проверката на доставките и оборудването, 

планирането и провеждането на изпитванията на готовите участъци и др. инженерни аспекти от 

изпълнението на проекта и т.н. ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР-Извършва строителен надзор по част Електро. 

Създава техническа документация по част Електро. Участва в изработването  на окончателния  

доклад.  Участва в съставянето на техническия паспорт на сградата. Ще приема извършените СМР. 

Разпореждане  на повторни  проби и изпитания,  в случай на необходимост.Ще проверява 

представените количествено стойностни сметки изготвени от строителя, количествено - спрямо 

изготвените и подписани Актове за скрити работи (Акт образец 12) и проектната документация и 

стойностно - проверка с офертното предложение на Строителя, както и съпоставка с фирмените 

показатели, по които се е извършило ценообразуването. ИНЖЕНЕР ОВК-Извършва строителен 

надзор по част ОВК и ЕЕ. Създава техническа документация по част ОВК и ЕЕ. Участва в  

изработването на окончателния доклад.Участва в съставянето  на техническия паспорт на 

сградата.Инженер по качеството на материалите- Извършва приемане на всички строителни 

материали и изделия, преди влагането им в строителството като одобрява представените декларации 

за съответствие и декларации  за експлоатационна годност на продуктите, като следи за 

съответствието им с предписаните технически характеристики в одобрения инвестиционен проект. 

Ще следи за стриктното изпълнени на СМР. Ще проверява доставените материали от строителя дали 

отговарят на предписаните по проекта и сертификатите им за съответствие преди полагането 

(монтирането) им на строежа. ИНЖЕНЕР „ПОЖАРНА ТЕХНИКА И БЕЗОПАСНОСТ- Извършва 

строителен надзор по част Пожарна безопасност. Създава техническа документация по част 
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Пожарна безопасност. Участва в изработването на окончателния доклад. Участва в съставянето на 

техническия паспорт на сградата. Ще отговаря за всички аспекти на организацията и ефективното 

упражняване на строителния надзор по ЗУТ при изпълнението  на СМР по част Пожарна 

безопасност, както и за организацията на процеса на проверка от Консултанта на работни чертежи и 

екзекутивна документация на Изпълнителите, издаването на технически указания при изпълнението 

на СМР по част Пожарна безопасност, разглеждането и оценката на технически предложения на 

Изпълнителите и проектантите, организацията на проверката на доставките и 

оборудването,планирането и провеждането на изпитванията на готовите участъци и др. инженерни 

аспекти от изпълнението на проекта. Координатор по безопасност и здраве.-Ще бъде лице по ЗБУТ 

при извършване на СМР през целия период на изпълнение на поръчката. Координира 

осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:вземане 

на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на 

етапите и видовете СМР;Ще следи за изпълнението и при необходимост щеискаме актуализация 

проекта част ПБЗ. Дейност 3-Упражняване на инвеститорски контрол -Възложителят е поставил 

изискване за упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството от трима 

експерти.В тази връзка в качеството ни на участник в процедурата, ние предвиждаме добре 

подготвени и обучени специалисти в тази областСледи за спазване на срока на изпълнение на 

предвидените строителни и монтажни работи, съобразно договора и при неговото забавяне или 

нарушаване своевременно уведомява възложителя; Контролира и следи финансовото изпълнение на 

договора;Измерва, проверява и приема количеството на действително изпълнените натурални 

видове строителни и монтажни работи, подлежащи на разплащане;Извършва контрол върху 

количеството и качеството на СМР на обекта, включително на влаганите материали в 

строителството;Извършва точно отчитане на количествата и видовете на изпълнените СМР на 

обекта;Извършва предварителен и текущ контрол върху съответствието на извършваните СМР на 

обекта и договорените  за изпълнение СМР, което включва задължително присъствие на обекта по 

време на строителството; Проверява,  коригира и подписва представените от Строителя протоколи 

за действително изпълнените натурални видове строителни и монтажни работи 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на  

„Пе енд Пе инженеринг" ЕООД 
Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Участникът предлага 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от 

него експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката.Предложена е 

адекватна организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и 

балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет 

на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и 

ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа.  
 

6. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ" 

ООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Предлагаме следните организация и методология за работа по обема на предвидените СМР, за които 

ще се осъществяват строителен надзор и инвеститорски контрол :Съгласно Наредба №7/2004 г. /изм. 

ДВ бр.27/2015 г./ за енергийна ефективност на сгради, съответствието за енергийна ефективност на сгради е 

налице при стойност на интегрирания показател - специфичен годишен разход на първична енергия 

най -малко от клас „С" по скалата на класовете на енергопотребление.В съществуващото състояние 

сградите имат високо ниво на енергийно потребление.Съществуват основно три вида топлопренасяне през 

ограждащите елементи -топлопроводност, конвекция и излъчване. За осигуряване на този баланс при 

разнообразните температурни въздействия върху човека решаващо значение имат мерките и методите за 

регулиране микроклимата в помещенията. Необходимо е прилагане на комплекс от мерки, целящи 
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намляване на енергийните разходи, осигуряване на топлинен комфорт и микроклимат, високо качество 

на изпълнение.При изпълнение на поръчката предлагаме следните видове дейности :Оценка за 

съответствието на инвестиционен проект в съответствие с чл.142, ал.5 от ЗУТ-Предвижданията на 

подробния устройствен план; Правилата и нормативите за устройство на територията; Изискванията на 

нормативните актове и техническите спецификации съгласно Законосъобразност на издадената скица/виза 

за проектиране и т.н.Оценката обхваща проверка за съответствие със :а/ Изисквания за влезли в сила 

административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие 

за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното 

разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и 

условията от тези актове в проекта. б/ Изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по 

време на строително - монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на 

последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени 

цели за оползотворяване и рециклиране. в/ Изисквания за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава 7, 

раздел 1 от Закона за опазване на околната среда.Дейности, които ще контролират и изискуема по закон 

документация, която ще подготвят Строителният надзор и Инвеститорският контрол при изпълнение на 

предвиденото строителство:Проверка наличността и пълнотата на всички документи,  необходими 

застартиране на строителството /при необходимост оказване помощ на Възложителя за тяхното 

изготвяне/. Проверка обхвата на Разрешението на строеж съобразно одобрените инвестиционни 

проекти. -Оказване съдействие на Възложителя и Изпълнителя при съгласуване на документи за 

изпълнението на проекта с трети лица. Сътрудничество по въпроси, изискващи писмено становище от 

страна на контролиращи органи и други институции.Преглед на договора с Изпълнителя в рамките на 

проекта /авторски надзор,документи на техническия ръководител на обекта и координатора по 

безопасност и здраве, Удостоверения за вписване в Камарата на строителите в РБ за съответната категория 

строеж, застраховки и др./ Следвайки указанията на Техническото задание, както и личното виждане за 

изпълнение на поръчката, Консултантът е разделил задълженията си в няколко основни групи дейности, 

както следва :Дейност 1 - Мобилизация на консултантския екип и инвеститорския контролДейност 2 - 

Проверка на доставените на обекта материали и оборудване за съответствие в нормативите и други 

приложими изисквания.Дейност 3 - Упражняване на строителен надзори инвеститорски контрол 

върху изпълняваните видове работи в обем и обхват съгласно Техническите спецификации, ЗУТ и 

подзаконовите нормативни актове. Поддейност 3.1 - Координация на мерките по безопасност и здраве 

съгласно Наредба № 2/2004 г. за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, 

включваща следните задължения на Консултанта :Поддейност 3.2 - Стартиране на строително - 

ремонтните работи и съблюдаване законосъобразното започване на строежа, включващи следните 

задължения на Консултанта и Инвеститорския контрол :Поддеиност 3.3 - Надзор по време на 

строителството до подписване на Констативен протокол обр. 15. Поддейност 3.4 - Подготовка на 

обекта за въвеждане в експлоатация, включваща следните задължения на Консултанта и 

Инвеститорския контрол :Дейност 5 - Консултантът изготвя техничеки паспорт на обекта, включващ 

техническите характеристики, инструкции за експлоатация, извършени строителни действия след 

въвеждане на сградата в експлоатация.Дейност 6 - Мониторинг на методите на изпълнение на видовете 

строително -ремонтни дейности, подлежащи на съгласуване и контрол на мероприятията от 

подготвителния период. Дейност 7 - При определени първа, втора или трета категория на обекта : 

Внасяне от името на Възложителя писмено искане за назначаване на Държавна приемателна 

комисия, придружено с необходимите документи съгласно Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти /.Допълнителни задължения на Консултанта:Да поддържа точно 

и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с извършваните дейности; Да 

не възлага изпълнението на услугите по този договор или на части от него на трети лица. Да осигури на 

Възложителя и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до 

документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за 

времето на изпълнение на договора и след това. Разпределение на човешките ресурси и 

отговорностите на отделните консултанти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на 

изпълняваните дейности. 1. Ръководител екип - Магистър - строителен иженер ПГС:Осъществява 

комуникация и връзки със Строителя във връзка с изпълнението на дейностите по техническата 

спецификация на договора за строителство; Носи пълна отговорност за упражняване на строителния надзор 

в съответствие с договора за строителство; Осъществява управление и координация на работата на 

обекта до въвеждането му в експлоатация; Носи отговорност за синхронизация на работата на своя екип; 

Отговаря за законосъобразното стартиране на строежа;Подписва и съхранява оригинал /един от 



 161 

четирите оригинала от Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка съгласно Наредба № 

3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и т.н. 1. Ръководител екип - 

Магистър - строителен инженер ПГС:Осъществява комуникация и връзки със Строителя във връзка с 

изпълнението на дейностите по техническата спецификация на договора за строителство; Носи пълна 

отговорност за упражняване на строителния надзор в съответствие с договора за строителство; 

Осъществява управление и координация на работата на обекта до въвеждането му в експлоатация; Носи 

отговорност за синхронизация на работата на своя екип; Отговаря за законосъобразното стартиране на 

строежа;Подписва и съхранява оригинал /един от четирите оригинала от Протокол обр.2 за откриване 

на строителната площадка съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството и т.н.2. Експерт - магистър – архитект- Носи пълна отговорност за упражняване на 

строителния надзор, в съответствие с договора за строителство; Осъществява управление и координация 

на работа на обекта до въвеждането му в експлоатация; Носи отговорност за синхронизация на работата на 

екипа; Отговаря за законосъобразното стартиране на строежа; Подписва Протокол обр.2 за откриване на 

строителната площадка съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството и т.н. 3. Експерт - Магистър - инженер конструктор- Извършва оценка на 

достоверността на модела на конструкцията, чрез който е извършено нейното статико-динамично 

изследване, пълнота и съответствие на инженерните изчисления с нормативните изисквания, когато 

изчисленията са извършени с помощта на софтуерен продукт (легитимно придобит) – проверка на 

правилността на подадените входни данни, оценка на достоверността на получените резултати;Проверява 

съответствието на проекта по част конструктивна с противопожарните, хигиенните, екологичните и 

специфичните изисквания по отношение вложените материали за конструкцията; Следи за пълнотата 

на проектната документация.Участва в изготвяне на оценката за съответствие на инвестиционния 

проект в част „Архитектура" и изготвя становище.Подпомага Ръководителя на екипа, като следи за 

спазването на проект по част „Архитектура", участва в изготвянето на окончателния доклад и пр 

необходимост предоставя експертно становище по част „Архитектура".4. Експерт „ОВК" - Магистър, 

инженер ОВК-Носи отговорност за прилагане мерките за енергийна ефективност в изпълнение на 

инвестиционния проект въз основа на енергийното обследване; Носи отговорност за прилагане енергийно и 

конструктивно мерките за енергийна ефективност в изпълнение на инвестиционния проект въз основа на 

обследване;Контролира изпълнението на СМР по отопление, вентилация и климатизация; Участва в 

изготвянето и подписва всички актове и протоколи по време на строителството съобразно 

специалността си съгласно Наредба № 3/2003 г. на МРРБ.5. Експерт - Магистър – Електроинженер-

Участва в изготвянето и подписва всички актове и протоколи по време на строителството съобразно 

специалността си съгласно Наредба № 3/2003 г. на МРРБ.Дава инструкции и указания при изпълнението на 

СМР и при необходимост и вземане на решения по въпроси от неговата компетентност.Участва в изготвяне 

оценката на съответствие на инвестиционния проект и дава становище.При необходимост като консултант 

по надзора предоставя експертно становище по част „Електро".6. Експерт - магистър - Инженер по 

качеството на материалите- Контролира изпълнението на СМР по отношение доставка, складиране и 

влагане на качествени материали и изделия. Контролира качеството на влаганите строителни материали и 

изделия съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценка на  съответствието на строителните 

продукти.Контролира технологичната последователност на влагане на материали и изделия при 

изпълнение на строително - ремонтните работи. Контролира спазването на проектно - сметната 

документация и техническите спесификации, своевременно представяне на декларации и сертификати 

за съответствие, монтажни работи, изпитания.Участва в разработката и подписва окончателен доклад 

до Възложителя и технически паспорт;7. Експерт „Пожарна техника и безопасност" – магистър- Носи 

отговорност за пожарната безопасност при прилагане мерките за енергийна ефективност в изпълнение на 

инвестиционния проект въз основа на енергийното обследване; Участва в изготвянето и подписва   

всички актове и протоколи по време на строителството съобразно специалността си съгласно Наредба 

№ 3/2003 г. на МРРБ. Дава инструкции и указания при изпълнението на СМР и при необходимост и 

вземане на решения по въпроси от неговата компетентност и т.н..8. Експерт - „Координатор по 

безопасност и здраве", магистър-Контрол за спазване на изискванията на Наредба №2/2004г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд; Контрол върху монтажа на 

информационни табели;Извършва изключителен контрол по безусловното спазване на Плана за 

безопасност и здраве, като част от техническия проект; Окозва помощ при актуализиране плана по 

безопасност и здраве, отчита настъпилите изменения с напредване на СМР и т.н.; Експерт 

..Инвеститорски контрол"-Съблюдава извършването на строителните работи в рамките на 

инвестиционния проект, в съответствие с представените графици.Осъществява инвеститорски контрол 

във всички фази на проекта. Своевременно установява непълноти или неточности в проекта и 

техническата спецификация и предлага допълнения и корекции за отстраняването им. Следи за 
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изпълнението на проектните решения и техническите спецификации, свързани с установяването на 

количества и цени, както и за съобразяване с изискванията за безопасност.Работи в тясна връзка със 

строителния надзор на обекта.Взаимодействие между членовете на екипа: Ръководителят ще ръководи 

екипа, ще координира дейностите между отделните членове и ще осъществява контрол върху действията 

на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката и върху резултатите от тези 

дейности 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на  

„ГРАДИАКТ КОНСУЛТ" ООД 

Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено. Не е направено детайлно разпределение на основните дейности. Участникът е 

предложил разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него 

експерти от екипа, но е допуснал несъществени неточности (Експерт - Магистър - инженер 

конструктор-.Участва в изготвяне на оценката за съответствие на инвестиционния проект в част 

„Архитектура" и изготвя становище.Подпомага Ръководителя на екипа, като следи за спазването на 

проект по част „Архитектура", участва в изготвянето на окончателния доклад и пр необходимост 

предоставя експертно становище по част „Архитектура".) 
 

 

Обособена позиция 20 – Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.32 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Евроконтрол 

Инженеринг"ООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Конкретните наши отговорности са извършване на: Оценка за съответствие (включително оценка за 

съответствието на част "Конструктивна", съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ) - като комплексен доклад 

за всяка от сградите, обект на интервенция по Програмата. Упражняване на строителен надзор: 

Изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния 

процес, регламентирани в чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ. 

Упражняване на инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и 

съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали.Оценка за 

съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на част 

„Конструктивна", съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ), с комплексен доклад за съответствие със 

съществените изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 

5 от ЗУТ: Предвижданията на действащия ПУП; Правилата и нормативите за устройство на 

територията; Изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и т.н Упражняване на строителен надзор на 

СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: Изпълнителят 

извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от 

строителя на съответния обект, е съответствие със законовите правомощия и задължения на 

Изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж. В съответствие с изискванията 

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

изпълнение на своите задължения Изпълнителят осигурява постоянно присъствие на експертите от 

своя екип по всички проектни части като представя пред Възложителя доказателства за това на 

работните заседания, провеждани в присъствие на Възложителя;Контролира чрез необходимите 

проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и количества СМР на строежа, 

които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с акт (образец № 

19). След извършените проверки на място и установено съответствие, подписва акта;Контролира 

качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по компетентност нарушаването 

на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в 

заповедната книга на строежа и т.н. 3. Упражняване на инвеститорски контрол на СМР за 

обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: Изпълнителят извършва 

инвеститорски контрол по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват 
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от строителя на съответния обект: Упражнява инвеститорски контрол по изпълнението на 

строително-монтажните работи на обекта, чрез специалистите по съответните части, включени в 

списъка на правоспособните физически лица; Упражнява пълен контрол по време на 

строителството, в съответствие с разпоредбите на чл. 168, ал. 1 от ЗУТ и т.н.ИЗИСКВАНЕ ЗА 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ Изпълнителят предоставя на Възложителя:Комплексен 

доклад от оценка за съответствието на инвестиционния проект на всяка сграда, за която 

Изпълнителят е извършил оценката;Актуализиран технически паспорт на всяка сграда, за която е 

упражнил строителен надзор по време на строителството;Окончателен доклад до Възложителя, 

съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни 

работи за всяка сграда, за която Изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на 

строителството;Окончателен доклад за инвеститорски контрол.Оценката на съответствието следва 

да бъде проведена съгласно разпоредбата на чл. 142, ал. 5 на ЗУТ. С оглед на горепосоченото 

оценката следва да обхваща проверка за съответствие на инвестиционния проект с:предвижданията 

на подробния устройствен план;правилата и нормативите за устройство на 

територията;изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2, в т. ч.:носимоспособност; безопасност при 

пожар;хигиена, опазване на здравето и живота на хората;безопасна експлоатация;защита от шум и 

опазване на околната среда;изпълнение на проектирането в съответствие с изискванията на 

нормативните актове; инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;  

физическа защита на строежите.и т.н.Оценката на отделните части на проекта се извършва 

задължително за съответствие с изискванията на Наредба № 4 към ЗУТ за обхвата и съдържанието 

на инвестиционните проекти, нормите на проектиране, други нормативни актове (наредби, 

правилници и т.н.), които имат отношение към проекта. Предложение относно управление на 

договора, включително процедури за контрол с цел качественото и навременно изпълнение на 

поръчката. Надзор на качеството на материалите за строителния процес; Специфични технически 

изисквания към топлофизичните характеристики на строителните продукти за постигане на 

енергоспестяващия ефект в сградите.Изготвяне на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 

ЗУТ за въвеждане на строежите в експлоатация. Предложение относно предвидената организация за 

изпълнение на работата, мобилизация и разпределение на предвидените ресурсик: консултанта 

определя правата и задълженията на всеки експерт от екипа за срока на изпълнение на СМР.За 

изпълнение на гореописанат поръчка, фирма „Евроконтрол Инженеринг"ООД, ще се запознае в 

детайли с одобреният проект и количествени сметки. Ще обсъди със избраният изпълните - подхода 

ни за работа и линейният график и технология за изпълнение. Предвиждаме ежедневно посещение 

на обектите от строителният надзор/ специалисти по части „Архитектурна", „ОВК", „Електро", 

„ВиК" „Конструктивна", „Енергийна ефективност. Изпълнителят действа лоялно и като 

добросъвестен съветник. Планиране на работата - планиране, планиране и пак планиране - основа за  

постигане в максимална степен целите и задачите на проекта.В Договора за СМР са предвидени 

изисквания за отчети за напредъка и други отчети, които Изпълнителят на СМР трябва периодично 

да изготвя и предава на Консултанта.При всички случаи на разногласие между Изпълнителя на СМР 

и проектантите, проблемът ще се решава от Консултанта. При всички случаи на разногласие между 

Изпълнителя на СМР и Консултанта, проблемът ще се отнася за решаване от 

Възложителя.Съвещанията ще се свикват в основната база на Изпълнителя на СМР. Мерки за 

превенция и управление на потенциални рискове (идентифицирани от възложителя с методиката за 

оценка на офертите). 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 1 точка по показателя ПНИП на 

„Евроконтрол Инженеринг"ООД 

Предложението за изпълнение е общо и не представя спецификите на обекта, като същото 

представялва описание на процеса на надзор като цяло. В техническото предложение на 

участника не е посочена последователността за извършването на всяка една от дейностите. 

Допуснати са съществени непълноти/пропуски в описанието на етапите, задачите и 

последователността  на дейностите. Участникът не е включил екип от експерти в своето 

техническо предложение и съответно не е предложил разпределение на задачите и 

отговорностите на екипа 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на Съдържание, оценка и 

мотиви за оценка на офертата на „ИНТКОНС" ЕООД по показателя от Техническото 

предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА 

КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 
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Съдържание на предложението: 
КОНКРЕТНИ МЕТОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪОТВЕТНАТА ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА- ДЕЙНОСТ 1-Оценка за 

съответствие на инвестиционните проекти, в изпълнение на  Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради"; Оценката за съответствие на инвестиционните 

проекти ще се извърши като комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, 

ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ.Инвестиционните проекти ще 

бъдат изработени в обхвата и съдържанието, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 

г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, друга свързана подзаконова нормативна 

уредба по приложимите части, в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности и 

специфичните изисквания на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради и т.н. ДЕЙНОСТ 2: Упражняване на строителен надзор върху строителните и 

монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради, в изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради". Строителният надзор ще се изпълнява в задължителния обхват, съобразно 

изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови 

нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България.Изпълнителят ще извърши 

надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на 

съответния обект, в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, 

упражняващо строителен надзор на строеж и т.н. ДЕЙНОСТ 3: Упражняване на инвеститорски 

контрол върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради. одобрени за участие в „Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради": Изпълнява функциите на 

инвеститорски контрол на Възложителя; Осъществява контрол относно пълното и правилно 

съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, 

там, където е необходимо; Изисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник 

в строителния процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок и т.н. Актовете и 

протоколите към съответните части на проекта се съставят от участниците в строителството както 

следва:В началото на строителството:По време на строителството;В  заключителен  етап  на  

строителството  при  изпълнение  на  настоящата поръчка, ще бъдат съставени и оформени следните 

актове и протоколи:Протокол приложение №17 за проведена 72 часова проба при експлоатационни 

условия. Изпълнителят ще организира провеждането на 72-часови проби при експлоатационни 

условия като част от процеса на подготовка за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на 

комисия, подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова 

проба при експлоатационни условия, след което ще бъде подписано Приложение № 17 към Наредба 

№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Окончателен 

доклад на Строителния надзор;Технически паспорт на строежа; Внасяне на окончателния доклад в 

РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия.Участие в 

държавна приемателна комисия. Стратегия за управление на договора-Разработването на ясна 

стратегия за постигане целите по проекта е от изключително голямо значение. Стратегията създава 

рамка, която направлява основните и второстепенните действия, които са необходими за 

изпълнението на проекта и постигане на неговата цел. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФУНКЦИИТЕ НА 

КОНТРОЛ И ПРОВЕРКА НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ- За 

успешно управление на договора Изпълнителят ще осъществява: Ежедневен контрол на 

строителния процес; Контрол по правилното изпълнение на строителни работи. Контрол по 

качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните 

изисквания, стандарти.Контрол върху комплектоването на цялата необходима документация по 

времемна строителния процес. Заверка на екзекутивната документация, включително: Съдействие 

за издаване на всички необходими писмени становища. Контрол по спазване на Плана за 

безопасност и здраве (ПБЗ) и календарнит графици за изпълнение на обектите, утвърдени от 

Възложителя. Контрол по спазването изискванията на ЗБУТ (безопасни условия на труд и 

пожаробезопасност).Контрол по спазването на мерките по опазването на околната среда, 

предвидени в проекта, по време на строителството. Недопускане увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на строителството. Конкретни контролни дейности по инвеститорски контрол върху 

обекта. Предоставяне на техническа помощ и съдействие на Възложителя за управление на договора 

за строителство и последващите дейности за документално и финансово приключване на 
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обекта.Отчетност. Вътрешен контрол при изпълнение на договора.Вътрешен контрол по проверка на 

извършения вече контрол при упражняване на Строителен надзор и Инвеститорски контрол ще се 

извърши съгласно Процедури за управление на качеството, в които са интегрирани Система за 

качество 180 9001:2008.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ-Участникът разполага, през 

целия период на изпълнение на поръчката, с лица, които да отговарят за извършването на услугата, 

вписани в списъка, чрез които упражнява дейността си, а именно:Ръководител екип - СТРОИТЕЛЕН 

ИНЖЕНЕР ПГС:изпълняващ функциите и на Експерт Инвеститорски контрол- Управление на 

Договора за услуги, включително координация на дейностите на екипа; Подпомагане на 

Възложителя при разрешаване на спорове с Изпълнителя на Договора за инженеринг;Комуникация и 

отговорност пред Възложителя и т.н. Експерт по част „Архитектура:Извършва Оценка на 

съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж. Предоставя експертни становища 

/съвети и отстранява проблеми по въпроси по част Архитектура по време на изпълнението.Провежда 

инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените СМР. Експерт по част „Конструкции", 

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПГС, съвместяващ функциите на Експерт Технически контрол по част 

конструктивна и Експерт инвеститорски контрол:•Извършва Оценка на съответствие на проекта за 

издаване на Разрешение за строеж.Експертът осъществява провеждане на контрол върху спазване на 

изискванията нормативната база, свързани с проектирането и изпълнение на СМР.Провежда 

инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените строително-монтажни работи в 

част„Конструкции" и т.н. Експерт по част „ОВК „- Извършва Оценка на съответствие на проекта за 

издаване на Разрешение за строеж.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на 

изпълнените строително-монтажни работи в част„ОВиК" и част „ЕЕ".За допуснати нарушения ще 

информира Ръководителя на екипа и ще дава указания на Строителя за тяхното отстраняване.Всички 

нередности допуснати на обектите се записват в заповедната книга за отстраняване от страна на 

Строителя и т.н.Експерт по част „Електроинсталации" , ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР-Извършва Оценка на 

съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.Предоставя експертни становища 

/съвети и отстранява проблеми по въпроси по част Електрическа по време на 

изпълнението.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените строително-

монтажни работи в част„Електрическа" и т.н.Експерт Инженер по качеството на материалите, 

изпълняващ функциите и на Експерт Инвеститорски контрол:Ще се запознае с проектната 

документация и техническото предложение на избрания Строител.Ще подготви изискванията за 

одобряване на източници за доставка на материали и др. в съответствие с действащите нормативни 

изисквания, които ще представи на Строителя след откриване на строителната площадкапровежда 

редовни инспекции на строежа и контрол по спазване на приети технологи за изпълнението на 

строително монтажните работи и качество на използваните материали и изделия в съответствие с 

одобрения строителен график и обектовите искания на Строителя. При необходимост след 

съгласуване с Възложителя и Ръководителя на екипа ще подготвя обектови инструкции до 

строителя и т.н. Експерт Инженер по част „Пожарна и аварийна безопасност"- Извършва Оценка 

на съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.Експертът осъществява 

провеждане на контрол върху спазване на изискванията нормативната база, свързани с 

проектирането и изпълнение на СМР.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на 

изпълнените строително-монтажни работи в част „Пожарна и аварийна безопасност" и т.н. Експерт 

Инвеститорски контрол: Осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е 

необходимо; Изисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния 

процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок;Съблюдава извършването на строителните 

работи в съответствие с проектите и графиците.Осъществява Инвеститорски контрол във всички 

фази на проекта и т.н. 
С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

„ИНТКОНС" ЕООД 

Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено, напр. техническия паспорт е само споменат. Участникът е предложил дейност 

и/или дейности, които не са относими  към предмета на конкретната поръчка (…….за 

проведена 72 часова проба при експлоатационни условия. Изпълнителят ще организира 

провеждането на 72-часови проби при експлоатационни условия като част от процеса на подготовка 

за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на комисия, подготвяне на заповед на 

Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни 

условия…….). 
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3. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ТЮРЕС КОНСУЛТ" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
ДЕЙНОСТ 1: Оценката за съответствие на инвестиционните проекти се извършва като комплексен 

доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на 

чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. Оценка за съответствие (включително оценка за съответствието на част 

„Конструктивна"), съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ като комплексен доклад за съответствие със 

съществените изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ се прави за всяка от конкретно посочените 

сгради на територията на гр. Кърджали, одобрени по Националната   програма,   за   които   има   разработен   

инвестиционен   проект.   Този инвестиционен проект подлежи на съгласуване и одобряване от 

общината и въз основа на него се издава разрешение за строеж. Оценката за съответствие обхваща 

проверка за съответствие с:Предвижданията на подробния устройствен план; Правилата и 

нормативите за устройство на територията; Изискванията по чл.169, ал.1 и 3; Взаимната 

съгласуваност между частите на проектите; Пълнотата и структурното съответствие на инженерните 

изчисления; Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; Други специфични изисквания към 

определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива и т.н;Всички 

документи - графични и текстови, на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от 

съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата консултант, извършила оценката 

за съответствие. Докладът за оценка на съответствието се подписва от управителя на фирмата 

консултант и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката. ДЕЙНОСТ 2: 

Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на ЗУТ, 

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

строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови 

нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България.Изпълнителят извършва надзор 

по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния 

обект, в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо 

строителен надзор на строеж.Съгласно чл.168 ЗУТ Изпълнителят носи отговорност за: законосъобразно 

започване на строежа; осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството; спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 

224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; В съответствие с 

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

изпълнителят следва да:участва в съставяне на протокол Образец 1 за предаване и приемане на одобрения 

инвестиционен проект и разрешение на строеж за изпълнение на конкретния строеж; съставя протокол 

Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при 

влязло в сила разрешение за строеж. В 3 (три) дневен срок от съставянето на този протокол заверява 

Заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината, 

специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) 

за заверената заповедна книга;подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се 

съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител или лице 

извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът. В изпълнение на своите 

задължения изпълнителят:упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни 

физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за 

осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за упражняване на 

строителен надзор.Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл.166, ал.З и ал.4 и чл. 167, ал. 1 ,т.2 

от ЗУТ;осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и на своя 

екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с изпълнението на 

строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ;-

контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и 

количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват 

от строителя с акт (образец №19). и т.н ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Изпълнителят предоставя на 

възложителя: Комплексен доклад от оценка за съответствието на инвестиционния проект на всяка сграда, за 

която изпълнителят е извършил оценката. Актуализиран технически паспорт на всяка сграда, за 

която е упражнилстроителен надзор по време на строителството.Окончателен доклад до 
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възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на строителните и 

монтажни работи за всяка сграда, за която изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на 

строителството. ДЕЙНОСТ 3: Упражняване на инвеститорски контрол В изпълнение на своите 

задължения изпълнителят:Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на Възложителя;Да 

осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е необходимо;Да поиска съставяне на 

акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния процес има това задължение, но не 

го е изпълнил в срок; Следва да съблюдава извършването на строителните работи в съответствие с 

проектите и графиците. Инвеститорски контрол се осъществява във всички фази на проекта. 

Контролира   качеството на работа на изпълнителя при изпълнение на строително- монтажните 

работи на всеки етап от строителството без с това да пречи на производствената работа на 

последния. МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, ПРЕДПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ 

И В ДОКЛАДИТЕ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: Конкретни задачи на 

консултанта: Консултанта следва да извърши следните основни дейности:(1) да изготви Доклад за 

оценка на съответствие на работния проект за обекти във връзка с реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията Оценката 

на съответствието следва да бъде проведена съгласно разпоредбата на чл. 142, ал. 5 и ал. 11 на ЗУТ. 

С оглед на горепосоченото оценката следва да обхваща проверка за съответствие на 

инвестиционния проект с: предвижданията на подробния устройствен план;правилата и нормативите за 

устройство на територията;изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал.2, в т. ч.: и т.н. Изготвяне на комплексен доклад 

за оценка на съответствието съгласно изискванията на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ . Всички становища на 

експертите по отделните части на оценката следва да се оформят в един Комплексен доклад, в рамките на 

който се прави заключение, дали инвестиционният проект отговаря на съществените изисквания към 

строежите. Накрая се предлага одобрението му по реда на чл. 145 от ЗУТ от главния архитект на общината 

и издаване на разрешение за строеж. Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на 

Възложителя; Да осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите 

по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е необходимо; -    Да поиска 

съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния процес има това 

задължение, но не го е изпълнил в срок; Следва да съблюдава извършването на строителните работи в 

съответствие с проектите и графиците.Инвеститорски контрол се осъществява във всички фази на 

проекта. Контролира   качеството   на   работа   на   изпълнителя   при   изпълнение   на строително- 

монтажните работи на всеки етап от строителството без с това да пречи на производствената работа на 

последния.Следи качеството на строително-монтажните работи да съответствува на изискванията на 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", подаденото 

Техническо предложение и установените в БДС норми и другите технически нормативни изисквания; 

Установява съответствието само на действително извършените работи с договорените единични цени; 

Удостоверява с подписа си в акт обр.19, обема и стойността на извършените и приети от него СМР и 

доставки. За всеки един от обектите във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Кърджали да извърши: 

Дейност 1: Да изготви Доклад за оценка на съответствие на работния проект за обекти; Дейност 2: 

Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 

(до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от 

ЗУТ: Дейност 2.1.: Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на 

строителството; Дейност 2.2: Откриване на строителната площадка и определяне на строителната 

линия и ниво; Дейност 2.3: Заверка на Заповедната книга на строежа; Дейност 2.4: Изпълняване 

функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството ; Дейност 7: 

Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет; Дейност 2.5: Изготвяне 

на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за 

ползването му, включително технически паспорт за строежа; Дейност 2.6: Внасяне на окончателните 

доклади в Общинската администрация.;Дейност 2.7: Контрол на строителните продукти по чл. 169а, 

ал. 1 ЗУТ; Дейност 3 - Упражняване на инвеститорски контрол - Оптимизиране на всички дейности по 

Проекта и планиране на средствата за обезпечаване на неговата реализация;- Осигуряване на ритмичност 

на Строителния и Финансовия процес, които са в тясна връзка помежду си и са важна предпоставка за 

реализиране на Проекта и т.н. Последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за 

обекта Основни строително-монтажни работи-Подготовка на работната площадка; Дейности по 

мерките за внедряване на енергийна ефективност-а) Топлинно изолиране на външните стени със 

съпътстващи СМР; б) Топлинно изолиране на под със съпътстващи СМР; в) Топлинно изолиране на 

покрива на сградата със съпътстващи СМР; г) Подмяна на старата дограма със система от РУС профил и 
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стъклопакет; д) Подмяна на хидроизолацията на покрива Разпределение на човешките ресурси-

Разполагаме със солидна основа от познания в областта, която ще ангажираме, за да отговорим на 

изискванията на проекта в най-висока степен. Разполагаме с квалифициран персонал с богат опит в 

областта на строителния надзор. Конкретно за изпълнение на поръчката сме предвидили следния 

екип:Ръководител на екипа -Да създаде организация и координация от такова естество, които да позволяват 

срочното разработване на Доклада за оценка на съответствието за Работния проект;-Да съдейства на 

Възложителя за получаването и влизането в сила на Разрешението за строеж;-Да създава организация и 

координация от такова естество, които да позволяват срочното разработване на Доклада за оценка 

на съответствието за съществени изменения на проектно сметните документации с цел вписване на 

забележки в случай на необходимост;-Да мобилизира екипа за строителен надзор и осигури същия 

да действа в обхвата на задълженията регламентирани с чл. 168 на ЗУТ и т.н.;Експерт по част 

„Архитектураи"-Изготвяне на становища;-Участие при получаване на становища от съответните 

компетентни органи;-Ще контролира качественото изпълнение на СМР по внедряване на мерките за 

енергийна ефективност в съответствие с проекта и всички изисквания и норми, количеството на 

използваните материали;-Провеждане инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените 

строително - монтажни работи и използваните материали и т.н.Специалистът по част 

„Конструкции" ще следи и контролира; -Изготвяне на становища; -Участие при получаване на 

становища от съответните компетентни органи;-Ще контролира качественото изпълнение на изкопните, 

кофражни, армировъчни и бетонови работи в съответствие с проекта и всички изисквания и норми, 

количеството на използваните материали;-Провеждане инспекции на обекта, проверяване качеството 

на изпълнените строително - монтажни работи и използваните материали и т.н.Експерт по част 

«ОВиК»-Специалистът по част „ОиВ" ще следи и контролира изпълнението на предвидените видове 

работи в проекта.-Ще контролира качественото изпълнение на видовете работи в съответствие с 

всички изисквания и норми. Експерт по част «ЕЛ»Специалистът по част „ЕЛ" ще следи и 

контролира изпълнението на предвидените видове работи в проекта.-Ще контролира качественото 

изпълнение на видовете работи в съответствие с всички изисквания и норми.и т.н. Експерт по 

«Качеството»-Изяснява вида и съдържанието на документацията, която трябва да съпровожда 

доставените и вложени строителни материали и продукти;-Всяка партида материали да е 

придружена със съответните декларации за съответствие, придружени с товарителници към тях, 

доказващи доставеното количество и т.н.; Експерт по част «ПБ»-Специалистът по част „ПБ" ще следи и 

контролира изпълнението на предвидените видове работи в проекта.-Ще контролира качественото 

изпълнение на видовете работи в съответствие с всички изисквания и норми.- Ще извършва 

необходимите замервания и съответните изчисления на количествата на извършените работи и 

т.н.Експерт - „Специалист по безопасност и здраве"- правоспособно лице с квалификация, професионален 

опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и 

здравословно изпълнение на СМР, -контрол за спазване на изискванията на Наредба №2/2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;-контрол върху монтажа на 

информационни табели ит.н.; Експерт по «Технически контрол по част конструктивна»-Ще контролира 

качественото изпълнение на видовете работи в съответствие с всички изисквания и норми.- Ще 

извършва необходимите замервания и съответните изчисления на количествата на извършените работи. 

Експерт «Инвеститорски контрол»- Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на 

Възложителя; Да осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите 

по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е необходимо;Да поиска 

съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния процес има това 

задължение, но не го е изпълнил в срок; Следва да съблюдава извършването на строителните работи в 

съответствие с проектите и графиците и т.н 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 
„ТЮРЕС КОНСУЛТ" ЕООД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението на 

предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с Възложителя и за 

вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни), които са необходими 

за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Участникът подробно и 

ясно е описал етапите, задачите, последователността за извършването на всяка една от дейностите, 

посочени в списъка. Предложена е адекватна организационна структура- екипът от експерти е 

много добре разпределен и балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по 

реализирането на предмет на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата 

спецификация. Подробно и ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа 
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Обособена позиция 21 - Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.96  

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ТЮРЕС КОНСУЛТ" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
ДЕЙНОСТ 1: Оценката за съответствие на инвестиционните проекти се извършва като комплексен 

доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на 

чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. Оценка за съответствие (включително оценка за съответствието на част 

„Конструктивна"), съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ като комплексен доклад за съответствие със 

съществените изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ се прави за всяка от конкретно посочените 

сгради на територията на гр. Кърджали, одобрени по Националната   програма,   за   които   има   разработен   

инвестиционен   проект.   Този инвестиционен проект подлежи на съгласуване и одобряване от 

общината и въз основа на него се издава разрешение за строеж. Оценката за съответствие обхваща 

проверка за съответствие с:Предвижданията на подробния устройствен план; Правилата и 

нормативите за устройство на територията; Изискванията по чл.169, ал.1 и 3; Взаимната 

съгласуваност между частите на проектите; Пълнотата и структурното съответствие на инженерните 

изчисления; Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; Други специфични изисквания към 

определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива и т.н;Всички 

документи - графични и текстови, на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от 

съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата консултант, извършила оценката 

за съответствие. Докладът за оценка на съответствието се подписва от управителя на фирмата 

консултант и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката. ДЕЙНОСТ 2: 

Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на ЗУТ, 

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

строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови 

нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България.Изпълнителят извършва надзор 

по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния 

обект, в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо 

строителен надзор на строеж.Съгласно чл.168 ЗУТ Изпълнителят носи отговорност за: законосъобразно 

започване на строежа; осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството; спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 

224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; В съответствие с 

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

изпълнителят следва да:участва в съставяне на протокол Образец 1 за предаване и приемане на одобрения 

инвестиционен проект и разрешение на строеж за изпълнение на конкретния строеж; съставя протокол 

Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при 

влязло в сила разрешение за строеж. В 3 (три) дневен срок от съставянето на този протокол заверява 

Заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината, 

специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) 

за заверената заповедна книга;подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се 

съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител или лице 

извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът. В изпълнение на своите 

задължения изпълнителят:упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни 

физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за 

осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за упражняване на 

строителен надзор.Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл.166, ал.З и ал.4 и чл. 167, ал. 1 ,т.2 

от ЗУТ;осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и на своя 

екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с изпълнението на 

строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ;-

контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и 
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количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват 

от строителя с акт (образец №19). и т.н ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Изпълнителят предоставя на 

възложителя: Комплексен доклад от оценка за съответствието на инвестиционния проект на всяка сграда, за 

която изпълнителят е извършил оценката. Актуализиран технически паспорт на всяка сграда, за 

която е упражнилстроителен надзор по време на строителството.Окончателен доклад до 

възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на строителните и 

монтажни работи за всяка сграда, за която изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на 

строителството. ДЕЙНОСТ 3: Упражняване на инвеститорски контрол В изпълнение на своите 

задължения изпълнителят:Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на Възложителя;Да 

осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е необходимо;Да поиска съставяне на 

акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния процес има това задължение, но не 

го е изпълнил в срок; Следва да съблюдава извършването на строителните работи в съответствие с 

проектите и графиците. Инвеститорски контрол се осъществява във всички фази на проекта. 

Контролира   качеството на работа на изпълнителя при изпълнение на строително- монтажните 

работи на всеки етап от строителството без с това да пречи на производствената работа на 

последния. МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, ПРЕДПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ 

И В ДОКЛАДИТЕ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: Конкретни задачи на 

консултанта: Консултанта следва да извърши следните основни дейности:(1) да изготви Доклад за 

оценка на съответствие на работния проект за обекти във връзка с реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията Оценката 

на съответствието следва да бъде проведена съгласно разпоредбата на чл. 142, ал. 5 и ал. 11 на ЗУТ. 

С оглед на горепосоченото оценката следва да обхваща проверка за съответствие на 

инвестиционния проект с: предвижданията на подробния устройствен план;правилата и нормативите за 

устройство на територията;изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал.2, в т. ч.: и т.н. Изготвяне на комплексен доклад 

за оценка на съответствието съгласно изискванията на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ . Всички становища на 

експертите по отделните части на оценката следва да се оформят в един Комплексен доклад, в рамките на 

който се прави заключение, дали инвестиционният проект отговаря на съществените изисквания към 

строежите. Накрая се предлага одобрението му по реда на чл. 145 от ЗУТ от главния архитект на общината 

и издаване на разрешение за строеж. Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на 

Възложителя; Да осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите 

по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е необходимо; -    Да поиска 

съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния процес има това 

задължение, но не го е изпълнил в срок; Следва да съблюдава извършването на строителните работи в 

съответствие с проектите и графиците.Инвеститорски контрол се осъществява във всички фази на 

проекта. Контролира   качеството   на   работа   на   изпълнителя   при   изпълнение   на строително- 

монтажните работи на всеки етап от строителството без с това да пречи на производствената работа на 

последния.Следи качеството на строително-монтажните работи да съответствува на изискванията на 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", подаденото 

Техническо предложение и установените в БДС норми и другите технически нормативни изисквания; 

Установява съответствието само на действително извършените работи с договорените единични цени; 

Удостоверява с подписа си в акт обр.19, обема и стойността на извършените и приети от него СМР и 

доставки. За всеки един от обектите във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Кърджали да извърши: 

Дейност 1: Да изготви Доклад за оценка на съответствие на работния проект за обекти; Дейност 2: 

Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 

(до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от 

ЗУТ: Дейност 2.1.: Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на 

строителството; Дейност 2.2: Откриване на строителната площадка и определяне на строителната 

линия и ниво; Дейност 2.3: Заверка на Заповедната книга на строежа; Дейност 2.4: Изпълняване 

функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството ; Дейност 7: 

Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет; Дейност 2.5: Изготвяне 

на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за 

ползването му, включително технически паспорт за строежа; Дейност 2.6: Внасяне на окончателните 

доклади в Общинската администрация.;Дейност 2.7: Контрол на строителните продукти по чл. 169а, 

ал. 1 ЗУТ; Дейност 3 - Упражняване на инвеститорски контрол - Оптимизиране на всички дейности по 

Проекта и планиране на средствата за обезпечаване на неговата реализация;- Осигуряване на ритмичност 

на Строителния и Финансовия процес, които са в тясна връзка помежду си и са важна предпоставка за 
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реализиране на Проекта и т.н. Последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за 

обекта Основни строително-монтажни работи-Подготовка на работната площадка; Дейности по 

мерките за внедряване на енергийна ефективност-а) Топлинно изолиране на външните стени със 

съпътстващи СМР; б) Топлинно изолиране на под със съпътстващи СМР; в) Топлинно изолиране на 

покрива на сградата със съпътстващи СМР; г) Подмяна на старата дограма със система от РУС профил и 

стъклопакет; д) Подмяна на хидроизолацията на покрива Разпределение на човешките ресурси-

Разполагаме със солидна основа от познания в областта, която ще ангажираме, за да отговорим на 

изискванията на проекта в най-висока степен. Разполагаме с квалифициран персонал с богат опит в 

областта на строителния надзор. Конкретно за изпълнение на поръчката сме предвидили следния 

екип:Ръководител на екипа -Да създаде организация и координация от такова естество, които да позволяват 

срочното разработване на Доклада за оценка на съответствието за Работния проект;-Да съдейства на 

Възложителя за получаването и влизането в сила на Разрешението за строеж;-Да създава организация и 

координация от такова естество, които да позволяват срочното разработване на Доклада за оценка 

на съответствието за съществени изменения на проектно сметните документации с цел вписване на 

забележки в случай на необходимост;-Да мобилизира екипа за строителен надзор и осигури същия 

да действа в обхвата на задълженията регламентирани с чл. 168 на ЗУТ и т.н.;Експерт по част 

„Архитектураи"-Изготвяне на становища;-Участие при получаване на становища от съответните 

компетентни органи;-Ще контролира качественото изпълнение на СМР по внедряване на мерките за 

енергийна ефективност в съответствие с проекта и всички изисквания и норми, количеството на 

използваните материали;-Провеждане инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените 

строително - монтажни работи и използваните материали и т.н.Специалистът по част 

„Конструкции" ще следи и контролира; -Изготвяне на становища; -Участие при получаване на 

становища от съответните компетентни органи;-Ще контролира качественото изпълнение на изкопните, 

кофражни, армировъчни и бетонови работи в съответствие с проекта и всички изисквания и норми, 

количеството на използваните материали;-Провеждане инспекции на обекта, проверяване качеството 

на изпълнените строително - монтажни работи и използваните материали и т.н.Експерт по част 

«ОВиК»-Специалистът по част „ОиВ" ще следи и контролира изпълнението на предвидените видове 

работи в проекта.-Ще контролира качественото изпълнение на видовете работи в съответствие с 

всички изисквания и норми. Експерт по част «ЕЛ»Специалистът по част „ЕЛ" ще следи и 

контролира изпълнението на предвидените видове работи в проекта.-Ще контролира качественото 

изпълнение на видовете работи в съответствие с всички изисквания и норми.и т.н. Експерт по 

«Качеството»-Изяснява вида и съдържанието на документацията, която трябва да съпровожда 

доставените и вложени строителни материали и продукти;-Всяка партида материали да е 

придружена със съответните декларации за съответствие, придружени с товарителници към тях, 

доказващи доставеното количество и т.н.; Експерт по част «ПБ»-Специалистът по част „ПБ" ще следи и 

контролира изпълнението на предвидените видове работи в проекта.-Ще контролира качественото 

изпълнение на видовете работи в съответствие с всички изисквания и норми.- Ще извършва 

необходимите замервания и съответните изчисления на количествата на извършените работи и 

т.н.Експерт - „Специалист по безопасност и здраве"- правоспособно лице с квалификация, професионален 

опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и 

здравословно изпълнение на СМР, -контрол за спазване на изискванията на Наредба №2/2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;-контрол върху монтажа на 

информационни табели ит.н.; Експерт по «Технически контрол по част конструктивна»-Ще контролира 

качественото изпълнение на видовете работи в съответствие с всички изисквания и норми.- Ще 

извършва необходимите замервания и съответните изчисления на количествата на извършените работи. 

Експерт «Инвеститорски контрол»- Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на 

Възложителя; Да осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите 

по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е необходимо;Да поиска 

съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния процес има това 

задължение, но не го е изпълнил в срок; Следва да съблюдава извършването на строителните работи в 

съответствие с проектите и графиците и т.н 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 
„ТЮРЕС КОНСУЛТ" ЕООД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението на 

предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с Възложителя и за 

вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни), които са необходими 

за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Участникът подробно и 

ясно е описал етапите, задачите, последователността за извършването на всяка една от дейностите, 
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посочени в списъка. Предложена е адекватна организационна структура- екипът от експерти е 

много добре разпределен и балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по 

реализирането на предмет на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата 

спецификация. Подробно и ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на Съдържание, оценка и 

мотиви за оценка на офертата на „ИНТКОНС" ЕООД по показателя от Техническото 

предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА 

КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
КОНКРЕТНИ МЕТОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪОТВЕТНАТА ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА- ДЕЙНОСТ 1-Оценка за 

съответствие на инвестиционните проекти, в изпълнение на  Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради"; Оценката за съответствие на инвестиционните 

проекти ще се извърши като комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, 

ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ.Инвестиционните проекти ще 

бъдат изработени в обхвата и съдържанието, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 

г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, друга свързана подзаконова нормативна 

уредба по приложимите части, в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности и 

специфичните изисквания на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради и т.н. ДЕЙНОСТ 2: Упражняване на строителен надзор върху строителните и 

монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради, в изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради". Строителният надзор ще се изпълнява в задължителния обхват, съобразно 

изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови 

нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България.Изпълнителят ще извърши 

надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на 

съответния обект, в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, 

упражняващо строителен надзор на строеж и т.н. ДЕЙНОСТ 3: Упражняване на инвеститорски 

контрол върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради. одобрени за участие в „Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради": Изпълнява функциите на 

инвеститорски контрол на Възложителя; Осъществява контрол относно пълното и правилно 

съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, 

там, където е необходимо; Изисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник 

в строителния процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок и т.н. Актовете и 

протоколите към съответните части на проекта се съставят от участниците в строителството както 

следва:В началото на строителството:По време на строителството;В  заключителен  етап  на  

строителството  при  изпълнение  на  настоящата поръчка, ще бъдат съставени и оформени следните 

актове и протоколи:Протокол приложение №17 за проведена 72 часова проба при експлоатационни 

условия. Изпълнителят ще организира провеждането на 72-часови проби при експлоатационни 

условия като част от процеса на подготовка за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на 

комисия, подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова 

проба при експлоатационни условия, след което ще бъде подписано Приложение № 17 към Наредба 

№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Окончателен 

доклад на Строителния надзор;Технически паспорт на строежа; Внасяне на окончателния доклад в 

РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия.Участие в 

държавна приемателна комисия. Стратегия за управление на договора-Разработването на ясна 

стратегия за постигане целите по проекта е от изключително голямо значение. Стратегията създава 

рамка, която направлява основните и второстепенните действия, които са необходими за 

изпълнението на проекта и постигане на неговата цел. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФУНКЦИИТЕ НА 

КОНТРОЛ И ПРОВЕРКА НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ- За 

успешно управление на договора Изпълнителят ще осъществява: Ежедневен контрол на 

строителния процес; Контрол по правилното изпълнение на строителни работи. Контрол по 

качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните 

изисквания, стандарти.Контрол върху комплектоването на цялата необходима документация по 
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времемна строителния процес. Заверка на екзекутивната документация, включително: Съдействие 

за издаване на всички необходими писмени становища. Контрол по спазване на Плана за 

безопасност и здраве (ПБЗ) и календарнит графици за изпълнение на обектите, утвърдени от 

Възложителя. Контрол по спазването изискванията на ЗБУТ (безопасни условия на труд и 

пожаробезопасност).Контрол по спазването на мерките по опазването на околната среда, 

предвидени в проекта, по време на строителството. Недопускане увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на строителството. Конкретни контролни дейности по инвеститорски контрол върху 

обекта. Предоставяне на техническа помощ и съдействие на Възложителя за управление на договора 

за строителство и последващите дейности за документално и финансово приключване на 

обекта.Отчетност. Вътрешен контрол при изпълнение на договора.Вътрешен контрол по проверка на 

извършения вече контрол при упражняване на Строителен надзор и Инвеститорски контрол ще се 

извърши съгласно Процедури за управление на качеството, в които са интегрирани Система за 

качество 180 9001:2008.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ-Участникът разполага, през 

целия период на изпълнение на поръчката, с лица, които да отговарят за извършването на услугата, 

вписани в списъка, чрез които упражнява дейността си, а именно:Ръководител екип - СТРОИТЕЛЕН 

ИНЖЕНЕР ПГС:изпълняващ функциите и на Експерт Инвеститорски контрол- Управление на 

Договора за услуги, включително координация на дейностите на екипа; Подпомагане на 

Възложителя при разрешаване на спорове с Изпълнителя на Договора за инженеринг;Комуникация и 

отговорност пред Възложителя и т.н. Експерт по част „Архитектура:Извършва Оценка на 

съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж. Предоставя експертни становища 

/съвети и отстранява проблеми по въпроси по част Архитектура по време на изпълнението.Провежда 

инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените СМР. Експерт по част „Конструкции", 

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПГС, съвместяващ функциите на Експерт Технически контрол по част 

конструктивна и Експерт инвеститорски контрол:•Извършва Оценка на съответствие на проекта за 

издаване на Разрешение за строеж.Експертът осъществява провеждане на контрол върху спазване на 

изискванията нормативната база, свързани с проектирането и изпълнение на СМР.Провежда 

инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените строително-монтажни работи в 

част„Конструкции" и т.н. Експерт по част „ОВК „- Извършва Оценка на съответствие на проекта за 

издаване на Разрешение за строеж.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на 

изпълнените строително-монтажни работи в част„ОВиК" и част „ЕЕ".За допуснати нарушения ще 

информира Ръководителя на екипа и ще дава указания на Строителя за тяхното отстраняване.Всички 

нередности допуснати на обектите се записват в заповедната книга за отстраняване от страна на 

Строителя и т.н.Експерт по част „Електроинсталации" , ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР-Извършва Оценка на 

съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.Предоставя експертни становища 

/съвети и отстранява проблеми по въпроси по част Електрическа по време на 

изпълнението.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените строително-

монтажни работи в част„Електрическа" и т.н.Експерт Инженер по качеството на материалите, 

изпълняващ функциите и на Експерт Инвеститорски контрол:Ще се запознае с проектната 

документация и техническото предложение на избрания Строител.Ще подготви изискванията за 

одобряване на източници за доставка на материали и др. в съответствие с действащите нормативни 

изисквания, които ще представи на Строителя след откриване на строителната площадкапровежда 

редовни инспекции на строежа и контрол по спазване на приети технологи за изпълнението на 

строително монтажните работи и качество на използваните материали и изделия в съответствие с 

одобрения строителен график и обектовите искания на Строителя. При необходимост след 

съгласуване с Възложителя и Ръководителя на екипа ще подготвя обектови инструкции до 

строителя и т.н. Експерт Инженер по част „Пожарна и аварийна безопасност"- Извършва Оценка 

на съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.Експертът осъществява 

провеждане на контрол върху спазване на изискванията нормативната база, свързани с 

проектирането и изпълнение на СМР.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на 

изпълнените строително-монтажни работи в част „Пожарна и аварийна безопасност" и т.н. Експерт 

Инвеститорски контрол: Осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е 

необходимо; Изисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния 

процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок;Съблюдава извършването на строителните 

работи в съответствие с проектите и графиците.Осъществява Инвеститорски контрол във всички 

фази на проекта и т.н. 
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С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

„ИНТКОНС" ЕООД 

Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено, напр. техническия паспорт е само споменат. Участникът е предложил дейност 

и/или дейности, които не са относими  към предмета на конкретната поръчка (…….за 

проведена 72 часова проба при експлоатационни условия. Изпълнителят ще организира 

провеждането на 72-часови проби при експлоатационни условия като част от процеса на подготовка 

за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на комисия, подготвяне на заповед на 

Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни 

условия…….). 
 

 
Обособена позиция 22 - Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр. Кърджали,ж.к. ,,Възрожденци", бл. № 99  
 

1.  Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на ДЗЗД „ГИ 

КОНСОРЦИУМ"  по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект:Оценката обхваща проверка за 

съответствие със:предвижданията на подробния устройствен план;правилата и нормативите за 

устройство на територията;изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2;взаимната съгласуваност между 

частите на проекта;пълнотата и структурното съответствие на инженерните 

изчисления;изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива.I. Етап на изпълнение на строежа - 

строителен надзор и авторски надзор по време на строителството:1 Предметът на настоящата 

обществена поръчка включва изпълнение на следните дейности: Упражняване на авторски надзор и 

строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на 

Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ. 2. Цели на 

Строителния надзор-Законосъобразното започване на строежа, в т.ч. отлагането координатно и по 

ниво на всички обекти на терена в съответствие с генералния план за строителство.Пълнота и 

правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба №3 от 

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

съобразно одобрения работен/технически проект и т.н.Контрол на количествата на изпълняваните 

СМР. Оценка на енергийна ефективност.Контрол по спазване на ПБЗ (план за безопасност и здраве) и 

календарните графици за изпълнение на обектите утвърдени от Възложителя..3. Дейности на 

строителния надзор отнасящи се до постигането на Договорните цели и очакваните резултати-

Мобилизация и започване на работите. Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол 

по време на строителните дейности-Законосъобразното започване на строежа. Контрол по спазване 

на План за безопасност и здраве (ПБЗ) и календарните графици за изпълнение на обектите, 

утвърдени от Възложителя. Качество на влаганите строителни материали и изделия и 

съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови нормали и качествено 

изпълнение на строежа, съгласно одобрените от Възложителя работни проекти; Контрол на 

количествата на изпълняваните СМР; Контрол по спазването изискванията на ЗБУТ (безопасни 

условия на труд и пожаробезопасност);Пълно и правилно съставяне на актовете и протоколите по 

време на строителството, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството.По време на строителство Строителният надзор съставя й подписва 

актове и протоколи съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи. С 

актовете и протоколите се удостоверява спазването на изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 

2 от ЗУТ. Заверка на екзекутивната документация. Контрол по правилно водене на строителния 

дневник на изпълняваните строителни работи.Ежедневен контрол на строителния процес за 

съответствието на Строежа с действащите норми и правила за изпълнение на строително — 

монтажни работи и за спазване на изискванията по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и одобрения 
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инвестиционен проект.След приключване на строително-монтажните работи Строителният надзор 

предприема следните дейности: Проверка и одобрение на изготвена екзекутивна документация от 

Строителя отразяваща несъществени отклонения от съгласуваните проекти.Екзекутивната 

документация включва комплект чертежи за действително извършени СМР. 4. Методи-Количествен 

контрол; Преработване на количествата. Поправяне на количествата; Качествен контрол; Контрол 

във времето; Контрол на строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР: 

Осъществява непрекъснат надзор по време на строителството по специалностите конструкции, 

пътно строителство, геодезия, количества, качество, комуникации и др.Контролира извършването на 

СМР по вид, качество и стандарт съгласно Инвестиционния проект, Техническите спецификации, 

както и всички приложими Законови разпоредби вкл. чрез техническо оборудване за изпитване и 

изследване, съгласно   посоченото   в   офертата. Контролира и приема извършените работи, 

включително осъществява непрекъснат надзор по време на изпълнение на специфични работи, 

включително контрол в складовете работните помещения на изпълнителя по Договора за 

реконструкция/рехабилитация на Строежа и неговите подизпълнители;5. Отчитане хода на 

изпълнение на Договора и на извършените СМР Отчита хода на изпълнение на Договора и на 

извършените СМР като изготвя:  Месечен доклад до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който съдържа: Информация 

и оценка. 6. Инженер, Инвеститорски контрол: 1.Ще контролира количеството на изразходваните 

материали, механизация и възложените със заповед на Управителя услуги в строителните обекти. 

Приема и одобрява актовете за извършените СМР в съответствие със строителните стандарти и 

договори за възлагане и т.н. II. Заключителен етап: 1.Съставяне на окончателен доклад за въвеждане 

на строежа е експлоатация; 2. Изготвяне на технически паспорт на строежа съгласно изискванията 

на чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5 от 28.02.2006 г.III.Упражняване на строителен надзор по време на 

отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове; IV.Екип за строителен 

надзор:Задачи и отговорности на експертите: Ръководител екип и Строителен инженер (Инженер част 

„СК") Провеждане на редовни инспекции на Обекта, проверка качеството на изпълнените 

строително монтажни работи използваните материали; Упражняване Контрол на материалите и 

оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на строителните продукти.Информиране за напредъка на Работите Попълване 

Дневника на обекта;Приема работи подлежащи на скриване и подготовката на съответните Актове 

за скрити работи по Наредба № 3 на МРРБ; и т.н. •Строителен инженер (Инженер част "СК") ще 

бъдена обекта на пълно работно време по време на целия строителен период, като присъствието му 

по дни ще е изцяло съобразено с видове работи, които ще се извършват на строежа, съгласно 

графика за изпълнение по договора за строителство.Провеждане на редовни инспекции на Обекта, 

проверка качеството на изпълнените строително монтажни работи и използваните 

материали;Контрол по изпълнението на строително монтажните работи, по качество и количество на 

използваните материали и по време;Упражнява Контррл на материалите и обор)Строителни 

продукти;Приема участие в лабораторни и полеви изпитвания на влаганите материали. Експерт 

(Инженер част "Архитектура" "ЕЛ, Пожарна безопасност, ОВК и Координатор по безопасност и 

здраве, Качество на материалите Информира за напредъка на Работите и попълва Дневника на 

обекта;Докладва във връзка със съответствието на изпълняваните работи с одобрената Работна 

програма; Приема работи подлежащи на скриване и подготовката на съответните Актове за скрити 

работи по Наредба №3 на МРРБ; Подписва всички необходими документи (относно строително - 

монтажните работи на проекта) съгласно Наредба № 3/31.07.2003 год. на МРРБ;Следи за спазването 

на одобрените методологии за изпълнение на отделните видове Работи и т.н Експерт (Инженер част 

"Архитектура" "ЕЛ, Пожарна безопасност, ОВК и Координатор по безопасност и здраве, Качество на 

материалите)- Провеждане на редовни инспекции на Обекта, проверка качеството на изпълнените 

строително монтажни работи и използваните материали; Контрол по изпълнението на строително 

монтажните работи, по качество и количество на използваните материали и по време; Упражнява 

Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Информира за 

напредъка на Работите и попълва Дневника на обекта; Докладва във връзка със съответствието на 

изпълняваните работи с одобрената Работна програма.Предлагаме следната стратегия по отношение 

на изпълнението на договора:Планиране; Изпълнение; Проверка и т.н. Дейност 3 - упражняване на 

инвеститорски контрол - започва да тече от изпращане на възлагателно писмо от страна на 

Възложителя за започване на строителството и продължава до завършване на строителството на 

сградата до издаването на разрешение за ползване по реда на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите и гаранционните срокове. 
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С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 1 точки по показателя ПНИП на 

ДЗЗД „ГИ КОНСОРЦИУМ"   

Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено. Предложни за изпълнение са дейности, които не  са относими  към предмета на 

конкретната поръчка(напр: Упражняване на авторски надзор; непрекъснат надзор по време на 

строителството по специалностите конструкции, пътно строителство, геодезия и т.н.) , допуснати 

са грешки в последователността на дейностите, етапите, задачите. Участникът единствено 

схематично е представил разпределението на задачите и отговорностите между 

предлаганите от него експерти от екипа. 

 

4. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЕВРО БИЛД КОНСУЛТ" 

ООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Начин на изпълнение и организация на експертите, на които е възложено изпълнението на поръчката 

(ПНИ) - Посочване на пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон 

документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност 

на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с 

графика за изпълнение. Подготвителни дейности, предхождащи доклада за оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти: запознаване с проектната разработка, текущото 

състояние на обекта, предвидените и допустимите дейности, съгласно техническото задание. 

Подготвителни дейности, предхождащи строително монтажните работи: Организиране на среща 

преди започване на строителството; Преглед и одобрение на работната програма; Преглед на плана 

за безопасност и здраве и т.н. Приложение № 1; Протокол образец 1; Приложение № 2; Протокол 

образец 2; Приложение № 4; Образец 4 Заповедна книга на строежа; Приложение № 7; Акт Образец 

7 и т.н. Окончателен доклад се съставя от Консултанта и се предоставя на Възложителя, съгласно § 

3(1) и (2) от „Допълнителните разпоредби" към Наредба №2 от 31.07.2003г за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България* и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Пълно описание на всички 

дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-

монтажни работи на обекта, в съответствие с графика за изпълнение. Упражняване на строителен 

надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за 

ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ:законосъобразно 

започване на строежа; осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете 

и протоколите по време на строителството и т.н. Съгласуване и подписване на всички актове и 

протоколи по време на строителството. Откриване на строителната. Изпълняване функциите на 

координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал.З от Наредба № 

2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени 

в посочената Наредба. Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, 

за издаване на Разрешение за ползването му, включително актуализация на технически паспорт за 

строежа,съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Актуализация на 

техническия паспорт: Ръководителят на екипа ще осъществява координацията между всички 

експерти при актуализиране на отделните части на техническия паспорт на строеж, по реда на 

Наредба №5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Контрол на 

строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ при извършване на оценката на съответствието на 

инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор. Ще се следи за наличие на 

документи за качеството на влаганите материали, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 

2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България в 

съответствие с основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) 

№ 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни 

продукт. Докладът за оценка на съответствието на инвестиционния проект ще съдържа като 

минимум следната информация: Оценка на част Конструктивна/ конструктивно становище.Оценка 

на Част „Архитектурна" ;Оценка на Част Електро .Оценка на Част ОВК.Оценка на Част 

Газификация /ако е приложимо/ -Оценка на Част Пожарна безопасност.Оценка на Част Енергийна 
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ефективност - Оценката за съответствието на Част Енергийна ефективност ще включва: Преглед и 

проверка на:Входящите данни, свързани с външните и вътрешните климатични условия; 

функционалното предназначение на сградата; специфичните режими на отопляване/охлаждане и 

вентилация в зависимост от експлоатационните режими на сградата и т.н. Организация за 

обезпечаване срока на Договора- Обезпечаване на всички дейности с конкретни задължения и 

отговорности на експертите в екипа; Функции   за   изпълнение   на   задачите   на   всеки   от   

отделните   специалисти   по специалности: Структура и организация на консултантския екип: 

Ръководител надзорен екип- Осъществяване на пълен контрол при изпълнението на работите от 

строителите заедно със специалистите от Консултантския екип в съответствие с Договорите и 

българското законодателство;Да мобилизира екипа за строителен надзор;Да отговаря за 

законосъобразното започване на строителните работи;Да задължава строителя да предприема 

всички необходими мерки, свързани със здравето, безопасността и опазването на околната среда;Да 

дава указания на строителя по важни въпроси, отнасящи се до работите по Договора за 

Строителството и т.н. Експерт част „Архитектура”-Експертът по част „Архитектура" ще участва в 

изготвянето на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект (когато е приложимо) 

и ще извършва посещения на обекта с оглед качественото изпълнение на строителните работи по 

изграждането на сградите.Експертът ще съставя съвместно със строителя и другите участници в 

инвестиционния процес всички изискващи се актове и протоколи по Наредба №3 от 2003г. на МРРБ 

и други документи съгласно нормативната уредба. Експерт част "Конструктивна"-Експертът част 

"Конструктивна" ще участва в изготвянето на доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционния проект (когато е приложимо) и ще извършва посещения на обекта с оглед 

качественото изпълнение на СМР. Ще съставя съвместно със строителя и другите участници в 

инвестиционния процес всички изискващи се актове и протоколи по Наредба №3 от 2003 г. на МРРБ 

и други документи съгласно нормативната уредба.Ще следи за навременното съставяне на 

бетоновия и монтажен дневник и изисква необходимите удостоверения на заварчиците. След 

физическото завършване на обекта консултанта по част „Конструктивна" ще участва в изготвянето и 

надлежното оформяне на акт обр.15, окончателния доклад на Консултанта и техническия 

паспорт.Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни изпитвания и 72-часови 

проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация. Експертът част„ОВК"- 

Изготвя оценка за съответствие по част „ОВК" и частите, имащи отношение към котелната и 

отоплителна инсталация, съгласно чл. 142, ал. 5 на ЗУТ.Своевременно запознаване с техническия 

проект, заданието за проектиране, както и всички други изходни документи, необходими за 

законосъобразно изпълнение на строителството.Своевременно информиране на Ръководител обект 

за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване. 

Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни изпитания и 72-часови проби, 

доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация; Експерт част "Електрическа"-Ще 

участва при провеждане на 72-часовите проби на ел.инсталациите. Ще изисква от строителя 

своевременно организиране на замервания и изпитвания, провеждани от акредитирана лаборатория. 

След завършването на обекта ще участва в изготвянето и оформянето на акт обр.15, окончателния 

доклад на Консултанта и техническия паспорт;Изготвя оценка за съответствие по част „Електро" 

съгласно чл. 142, ал. 5 на ЗУТ и т.н. Координатор по безопасност и здраве-Експертът по част „План 

за безопасност и здраве" /Координатор по безопасност и здраве/ ще участва в изготвянето на доклад 

за оценка на съответствието на инвестиционния проект (когато е приложимо) и по време на 

строителството ще присъства на обекта, като ще следи за спазване на Наредба №2 за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Ще контролира провеждането на 

встъпителен и ежедневен инструктаж по безопасност и здраве и по видове СМР.Експерт по 

качеството на материалите- Приема разпорежданията на ръководителя на екипа по отношение 

контрола на строителството и задълженията на екипа;Проверява и оценява предложените от 

Изпълнителя материали и доставчици. Експерт „Пожарна техника и безопасност-Осъществява 

контрол за изпълнението на част „Пожарна безопасност", съгласно проектната 

документация.Контролира работата на Изпълнителя/ Строителя по отношение всички аспекти на 

строителството във връзка с удовлетворяване изискванията на строителните правила и норми в 

областта на пожарната безопасност;Експерти инвеститорски контрол-По време на строителството 

ще контролират изпълнението на строително-монтажните работи. Ще следят за качеството и 

количеството на вложените в строителството материали.Ще изисква използването на строителни 

материали в съответствие с действащите стандарти. Ще проверява съответствието на сертификатите 

и удостоверява, че използваните материали отговарят на националните и международните 

стандарти, а при необходимост препоръчва използването на други стандарти след одобрение от 
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Възложителя.Ще удостоверява изпълнените количества и ще оформя изискващите се документи по 

договора, като води ежедневни записи на извършените работи с контрол на  направените разходи. 

Описание на всички стъпки и мерки по упражняването на контрол. 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 
„ЕВРО БИЛД КОНСУЛТ" ООД 
Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено, напр. техническия паспорт е само споменат. Участникът е предложил дейности, 

които не са относими  към предмета на конкретната поръчка („Оценката за съответствието на 

Част Енергийна ефективност”,. „…….Участие при провеждане на всички единични проби, 

комплексни изпитания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация ……”). 

 

3. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Стройконтрол КК”ЕООД 

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ С ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ, 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ-След издаването на инвестиционния 

проект Консултантът ще направи окончателна оценка на съответствието в обхват съгласно 

изискванията на чл.142, ал.4 от ЗУТ и обхваща съответствието на проекта с: годността на строежа за 

въвеждане в експлоатация:оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания; оценката за 

енергийна ефективност- икономия на енергия и топлосъхранение; за достъпна среда за населението, 

включително за хората с увреждания, определени с наредба на министъра на регионалното развитие 

и благоустройството. взаимната съгласуваност между частите на проекта; пълнотата и структурното 

съответствие на инженерните изчисления: изискванията за устройство, безопасна експлоатация и 

технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; специфичните 

изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива. При 

констатиране на несъответствия се издава доклад за несъответствие и проекта се връща за 

отстраняване на несъответствията.При констатиране на съответствие на инвестиционния проект със 

съществените изисквания към строежите Консултантът издава комплексен доклад съгласно 

изискванията на чл.142, ал.6, т. 2 от ЗУТ. Строителен надзор:За провеждането на строителен надзор 

на обекта Консултантът предлага екип от експерти притежаващи необходимото образование, 

квалификация и опит съгласно изискванията на чл.167,ал.2, т.З от ЗУТ. ЕКИПЪТ ОТ ЕКСПЕРТИ 

КОЙТО ЩЕ ОТГОВАРЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ЗАДАЧАТА И ОТГОВОРНОСТИ КАКТО 

СЛЕДВА: Ръководител екип: Отговорности; Отговаря за цялостната дейност по консултирането и 

СН на възложения му обект. Отговаря за пълноценното участие на всеки специалист от екипа му в 

изпълнение функциите им па консултант.Отговаря за провеждането консултиране и строителен 

надзор по неговата специалност. Отговаря за контактите между екипа и ръководството на 

фирмата.Организира цялостната дейност на екипа и т.н.Пълномощия-Има право да организира 

дейността на екипа по провеждане на консултантска дейност и (СН), в съответствие с внедрената 

във фирмата "Системата за управление на качеството". Има права в съответствие с Закона за 

устройство на територията и наредбите към него засягащи консултантската дейност (СН). 

Упълномощен е да представлява фирмата по техническата част на изпълнението на строежа. и 

т.н.Взаимодействия с Главния експерт-Съвместно сформират екипи от надзорници за всеки отделен 

Договор. Предлага минимално необходимо време за извършване на надзора. Представя периодични 

доклади относно състоянието на работите по всеки Договор. Съвместно обобщават докладите на 

надзорниците по всяка отделна част и изготвят предложение за окончателен доклад пред 

одобряващия орган.С Експерта-Изисква доклади относно състоянието на работите по съответния 

Договор и изпълнението на договорните отношения с контрагента. Изисква предложения за доклад 

до одобряващия орган по съответната част.Експерт-Отговорности-Отговаря по специалността си за 

консултантската дейност (СН) на възложения му обект.Длъжен е своевременно да се отзове на 

покана ог страна на Клиента, Проектанта или Строителя при настъпване на извънредни 

ситуации.Организира дейността си съобразно действащата нормативна база.Отговаря за контактите 

с Клиента и преките ръководители на изпълнителите на проекта или строежа и 
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т.н.Пълномощия=Има права в съответствие Закона за устройство на територията. Упълномощен е да 

представлява фирмата по техническата част на изпълнението на строежа по съответната 

специалност. и т.н.Взаимодействия С Главния експерт-При поискване докладва за състоянието на 

строежа по съответната част. Докладва за неспазване на договорените условия с контрагента и за 

забелязани груби нарушения на нормите за проектиране и строителство. Докладва за спиране на 

строежа.С Ръководител екипа-Докладва за състоянието на строежа по съответната част. Докладва за 

неспазване на договорените условия с контрагента и за забелязани хруби нарушения на нормите за 

проектиране и строителство. Докладва за спиране на строежа. Представя проект на доклада до 

одобряващия орган по съответната част.Административен персонал-отговаря за:архивира входящата 

кореспонденция в Дневник входяща поща (хартиен и/или магнитен носител);архивира изходящата 

поща в Дневник изходяща поща (хартиен и/или магнитен носител); приема телефонните обаждания 

в офиса и ги пренасочва по предназначение; изпълнява функциите на информационна поща, като 

постоянно присъстващ сътрудник; регистриране на не пренасочените обаждания в запис с 

последващо предаване по адрес и т.н.Започване на строителството- Консултантът открива 

строителната площадка и определя линия и ниво на строежа в присъствие на необходимите 

представители, като съставя за това протокол обр.2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството. Заповедна книга на строежа- В срок от три дни 

след подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и даване на строителна 

линия и ниво Консултантът заверява Заповедна книга на строежа, освен в случаите, в които 

разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството. Тогава Заповедната книга се заверява и регистрира от ДНСК в 3-

дневен срок.Закриване на СМР-При изпълнение на строителни и монтажни работи, които подлежат 

на закриване при изпълнението на технологично следващите ги СМР и техните количества, качество 

и точност не могат да бъдат определени след закриването им се извършва проверка за отразяване на 

количествата вложени материали. За резултатите от проверката се съставя Акт за установяване на 

всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са 

постигнати изискванията на проекта и т.н.Спиране на строителството;Продължаване на 

строителството-След отстраняване на причините довели до спиране на Строителните и монтажните 

работи се съставя 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 т. 10 

други случаи.Установяване на щети при бедствия; Предаване на строежа -След завършване на 

необходимите проби и изпитвания и като се докаже, че строежът изпълнява изискванията на чл.169, 

ал.1 и 2 от ЗУТ Консултантът на основание чл. 176, ал. 1 от ЗУТ изготвя констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (част, етап от иего). С този акт се извършва 

предаването на строежа и строителната документация ог Сроителя на Клиента и т.н.Технически 

паспорт на строежа- След съставяне на този акт Консултантът съставя технически паспорт на 

строежа съгласно изискванията на чл. 176а от ЗУТ в обхват и съдържание съгласно Наредба № 5 от 

28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите а именно:Техническият паспорт на 

строеж обхваща следните части:А. "Основни характеристики на строежа" съдържа следните 

раздели:А. 1.1. "Идентификационни данни и параметри", с данни за:А.1.2. населено място, община, 

област, кадастрален район, номер на поземления имот. вид (сграда или съоръжение), адрес;А. 1.3. 

вид на собствеността и т.н. На основание на подписания акт за установяване на годността на 

строежа за въвеждане в експлоатация Консултантът изготвя окончателен доклад до Клиента 

съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ. Инвеститорски контрол- Основните задължения са:Контрол на 

количеството на изразходваните материали, механизация и възложените със заповед на Управителя 

услуги в строителните обекти .Приемане и одобряване актовете за извършените СМР в съответствие 

със строителните стандарти и договори за възлагане.Ръководство и организация на дейността по 

осъществяване контрол на качеството на извършените СМР и т.н.Основните отговорности, присъщи 

за длъжността са както следва:Отговаря за нормалното функциониране на системата за контрол 

върху качеството на строителните работи и влаганите суровини и материали.Отговаря за допуснати 

вреди от влагането на некачествени материали поради занижен контрол.Отговаря за безопасните 

условия на труд при осъществяване контрола върху качеството на продукцията. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 
„Стройконтрол КК”ЕООД 
Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено. Предложни за изпълнение са дейности, които не  са относими  към предмета на 
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конкретната поръчка(напр: Упражняване на авторски надзор; непрекъснат надзор по време на 

строителството по специалностите конструкции, пътно строителство, геодезия и т.н.) , допуснати 

са грешки в последователността на дейностите, етапите, задачите. Участникът единствено 

схематично е представил разпределението на задачите и отговорностите между 

предлаганите от него експерти от екипа. 
 

Обособена позиция 23 – Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр. Кърджали,ж.к. ,,Възрожденци", бл. № 95 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД 

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
ДЕЙНОСТ 1-Оценка за съответствие на инвестиционните проекти, в изпълнение на  Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"; Оценката за съответствие 

на инвестиционните проекти ще се извърши като комплексен доклад за съществените изисквания по 

чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от 

ЗУТ.Инвестиционните проекти ще бъдат изработени в обхвата и съдържанието, съгласно 

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

проекти, друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части, в зависимост от 

допустимите и одобрени за финансиране дейности и специфичните изисквания на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и т.н. ДЕЙНОСТ 2: 

Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с 

обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, в изпълнение на 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради". 

Строителният надзор ще се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на ЗУТ, 

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

строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови 

нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България.Изпълнителят ще извърши 

надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на 

съответния обект, в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, 

упражняващо строителен надзор на строеж и т.н. ДЕЙНОСТ 3: Упражняване на инвеститорски 

контрол върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради. одобрени за участие в „Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради": Изпълнява функциите на 

инвеститорски контрол на Възложителя; Осъществява контрол относно пълното и правилно 

съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, 

там, където е необходимо; Изисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник 

в строителния процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок и т.н. Актовете и 

протоколите към съответните части на проекта се съставят от участниците в строителството както 

следва:В началото на строителството:По време на строителството;В  заключителен  етап  на  

строителството  при  изпълнение  на  настоящата поръчка, ще бъдат съставени и оформени следните 

актове и протоколи:Протокол приложение №17 за проведена 72 часова проба при експлоатационни 

условия. Изпълнителят ще организира провеждането на 72-часови проби при експлоатационни 

условия като част от процеса на подготовка за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на 

комисия, подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова 

проба при експлоатационни условия, след което ще бъде подписано Приложение № 17 към Наредба 

№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Окончателен 

доклад на Строителния надзор;Технически паспорт на строежа; Внасяне на окончателния доклад в 

РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия.Участие в 

държавна приемателна комисия. Стратегия за управление на договора-Разработването на ясна 

стратегия за постигане целите по проекта е от изключително голямо значение. Стратегията създава 

рамка, която направлява основните и второстепенните действия, които са необходими за 
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изпълнението на проекта и постигане на неговата цел. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФУНКЦИИТЕ НА 

КОНТРОЛ И ПРОВЕРКА НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ- За 

успешно управление на договора Изпълнителят ще осъществява: Ежедневен контрол на 

строителния процес; Контрол по правилното изпълнение на строителни работи. Контрол по 

качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните 

изисквания, стандарти.Контрол върху комплектоването на цялата необходима документация по 

времемна строителния процес. Заверка на екзекутивната документация, включително: Съдействие 

за издаване на всички необходими писмени становища. Контрол по спазване на Плана за 

безопасност и здраве (ПБЗ) и календарнит графици за изпълнение на обектите, утвърдени от 

Възложителя. Контрол по спазването изискванията на ЗБУТ (безопасни условия на труд и 

пожаробезопасност).Контрол по спазването на мерките по опазването на околната среда, 

предвидени в проекта, по време на строителството. Недопускане увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на строителството. Конкретни контролни дейности по инвеститорски контрол върху 

обекта. Предоставяне на техническа помощ и съдействие на Възложителя за управление на договора 

за строителство и последващите дейности за документално и финансово приключване на 

обекта.Отчетност. Вътрешен контрол при изпълнение на договора.Вътрешен контрол по проверка на 

извършения вече контрол при упражняване на Строителен надзор и Инвеститорски контрол ще се 

извърши съгласно Процедури за управление на качеството, в които са интегрирани Система за 

качество 180 9001:2008.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ-Участникът разполага, през 

целия период на изпълнение на поръчката, с лица, които да отговарят за извършването на услугата, 

вписани в списъка, чрез които упражнява дейността си, а именно:Ръководител екип - СТРОИТЕЛЕН 

ИНЖЕНЕР ПГС:изпълняващ функциите и на Експерт Инвеститорски контрол- Управление на 

Договора за услуги, включително координация на дейностите на екипа; Подпомагане на 

Възложителя при разрешаване на спорове с Изпълнителя на Договора за инженеринг;Комуникация и 

отговорност пред Възложителя и т.н. Експерт по част „Архитектура:Извършва Оценка на 

съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж. Предоставя експертни становища 

/съвети и отстранява проблеми по въпроси по част Архитектура по време на изпълнението.Провежда 

инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените СМР. Експерт по част „Конструкции", 

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПГС, съвместяващ функциите на Експерт Технически контрол по част 

конструктивна и Експерт инвеститорски контрол:•Извършва Оценка на съответствие на проекта за 

издаване на Разрешение за строеж.Експертът осъществява провеждане на контрол върху спазване на 

изискванията нормативната база, свързани с проектирането и изпълнение на СМР.Провежда 

инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените строително-монтажни работи в 

част„Конструкции" и т.н. Експерт по част „ОВК „- Извършва Оценка на съответствие на проекта за 

издаване на Разрешение за строеж.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на 

изпълнените строително-монтажни работи в част„ОВиК" и част „ЕЕ".За допуснати нарушения ще 

информира Ръководителя на екипа и ще дава указания на Строителя за тяхното отстраняване.Всички 

нередности допуснати на обектите се записват в заповедната книга за отстраняване от страна на 

Строителя и т.н.Експерт по част „Електроинсталации" , ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР-Извършва Оценка на 

съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.Предоставя експертни становища 

/съвети и отстранява проблеми по въпроси по част Електрическа по време на 

изпълнението.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените строително-

монтажни работи в част„Електрическа" и т.н.Експерт Инженер по качеството на материалите, 

изпълняващ функциите и на Експерт Инвеститорски контрол:Ще се запознае с проектната 

документация и техническото предложение на избрания Строител.Ще подготви изискванията за 

одобряване на източници за доставка на материали и др. в съответствие с действащите нормативни 

изисквания, които ще представи на Строителя след откриване на строителната площадкапровежда 

редовни инспекции на строежа и контрол по спазване на приети технологи за изпълнението на 

строително монтажните работи и качество на използваните материали и изделия в съответствие с 

одобрения строителен график и обектовите искания на Строителя. При необходимост след 

съгласуване с Възложителя и Ръководителя на екипа ще подготвя обектови инструкции до 

строителя и т.н. Експерт Инженер по част „Пожарна и аварийна безопасност"- Извършва Оценка 

на съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.Експертът осъществява 

провеждане на контрол върху спазване на изискванията нормативната база, свързани с 

проектирането и изпълнение на СМР.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на 

изпълнените строително-монтажни работи в част „Пожарна и аварийна безопасност" и т.н. Експерт 

Инвеститорски контрол: Осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е 
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необходимо; Изисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния 

процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок;Съблюдава извършването на строителните 

работи в съответствие с проектите и графиците.Осъществява Инвеститорски контрол във всички 

фази на проекта и т.н. 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

„ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД 

Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено. Участникът е предложил дейност и/или дейности, които не са относими  към 

предмета на конкретната поръчка (…….за проведена 72 часова проба при експлоатационни 

условия. Изпълнителят ще организира провеждането на 72-часови проби при експлоатационни 

условия като част от процеса на подготовка за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на 

комисия, подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова 

проба при експлоатационни условия…….). 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Пе енд Пе инженеринг" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Етапите и начините на изпълнение на дейността са следните: Дейност 1-Оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти -Съгласно чл. 142, ал. 5 на ЗУТ оценката обхваща проверка за 

съответствие със:предвижданията на подробния устройствен план;правилата и нормативите за 

устройство на територията и т.н.Всички становища на експертите по отделните части на оценката 

ще се оформят в един Комплексен доклад, със заключение, дали инвестиционният проект отговаря 

на съществените изисквания към строежите.Оценката за съответствие на инвестиционните проекти 

се извършва като комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от 

ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ.Оценка за съответствие (включително 

оценка за съответствието на част „Конструктивна"), съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ като комплексен 

доклад за съответствие със съществените изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ се прави за 

всяка от конкретно посочените сгради на територията на гр. Кърджали, одобрени по Националната 

програма, за които има разработен инвестиционен проект. Този инвестиционен проект подлежи на 

съгласуване и одобряване от общината и въз основа на него се издава разрешение за строеж. При 

извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания 

на строежите, изпълнителят отговаря за спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. 

Предвидени са специалисти за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти в съответствие с чл. 142. ал. 6. т.2 от ЗУТ. Всички становища на 

експертите по отделните части ще се оформят в един Комплексен доклад, в рамките на който ще се 

заключение; дали инвестиционният проект отговаря на съществените изисквания към 

строежите.Докладът от оценка на съответствието ще се изготви от следните 

специалисти:Специалист по част Конструктивна - експерта по част Конструктивна, ще направи 

оценка на съответствието на проект по част Конструктивна;Специалист по част Архитектурна - 

експерта по част Архитектурна, ще направи оценка на съответствието на проект по част 

Архитектурна;Специалист по част ОВК - експерта по част ОВК, ще направи оценка на 

съответствието на проект по част ЕЕ;Специалист по част Електро - експерта по част Електро, ще 

направи оценка на съответствието на проект по част Електро;Специалист по ВиК - експерта по част 

ВиК. ще направи оценка на съответствието на проект по част ВиК (ако има изготвен 

такъв);Специалист - Пожарна безопасност - експерта по част Пожарна безопасност, ще направи 

оценка на съответствието на проект по част ПБ.Съгласно последните изменение на ЗУТ, проектните 

разработки по част ПУСО - и част ПБЗ са с друг режим на одобрение и те не се включват в оценката 

за съответствие.Организацията на работа е следната:1.Получаване на изготвените проекти от страна 

на Възложителя.2.Подготовка на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти;3.Внасяне на проектите и изготвения доклад в общината за одобрение и издаване на 

разрешение за строеж.Дейност 2-Упражняване на строителен надзор -Дейностите, които ще 

извършим за изпълнение на поръчката са:Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за 
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ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация), в следния задължителен обхват, 

регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ:законосъобразно започване на строежа;    пълнота  и правилно  

съставяне   на  актовете  и   протоколите  по  време  на строителството;изпълнение на строежите 

съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията за изпълнение  на строежа,  съгласно  

нормативните  актове  и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната 

среда по време на строителството; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на 

труд в строителството;Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и 

законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството.Изпълнителят извършва надзор по време на строителството 

върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие 

със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на 

строеж.Съгласно чл.168 от ЗУТ Изпълнителят ще съблюдава за:законосъобразно започване на 

строежа;осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството;спиране на строежи, които се изпълняват при условията на 

чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 и т.н.В изпълнение 

на своите задължения изпълнителят:упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от 

правоспособни физически лица, които са посочени в приложеният от нас ЕЕДОП, с доказан 

професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за 

оценяване на съответствието на проектите и за упражняване на строителен надзор. Екипът трябва да 

отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ;осигурява необходимата организация за ефективна 

надзорна дейност и комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на 

строежите, проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни 

проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ;по време на изпълнение на СМР осигурява 

постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части като представя пред 

възложителя доказателства за това на работните срещи, провеждани в присъствие на възложителя 

контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и 

количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват 

от строителя с акт (образец № 19). След извършените проверки на място и установено съответствие, 

подписва акта. За тази цел освен експертите надзорници са предвидени и лица - инвеститорски 

контрол, което е в обхвата на Дейност 3. Но дейностите които са в обхвата на Дейност 2 и Дейност 3 

вървят успоредно, тъй като удостоверяването на действително извършените количества СМР, както 

и тяхното качество се правят едновременно и от експертите надзорници и от експертите -

инвеститорски контрол и т.н. Описание на последователността на изготвяне на изискуемата по 

закон документация за обекта, като е спазено изискването за технологично обусловената 

последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни 

дейности.Конкретни задължения, отговорности и функции на експерти, ангажирани с изпълнението 

на мерките по контрол и дейности по въвеждане на обекта в експлоатация: Ръководителя на екипа, 

ще създава и поддържа връзки с всички партньори, участващи в изпълнението на проекта, както и с 

други свързани проекти. Своевременно и ефективно ще изпълнява проекта в съответствие с 

Техническото задание и графика за изпълнение.Ръководителят на екип е отговорен за качеството на 

предоставяне на възложените на екипа дейности, разпределението на задачи и отговорности на 

членовете на екипа, свързани с изпълнението на процедурите по осигуряване на качеството, както и 

за наблюдението на процесите по осигуряване на качеството и извършване на коригиращи действия, 

при необходимост. Ръководителят екип ще гарантира, че всеки разход, за който строителят по 

договора  за  строителство иска  заплащане е  действително   извършен и е необходим.Създава 

вътрешната организация между отделните специалисти. Координира действията на екипа с 

изискванията на Възложителя. Осигурява достъп до сградата със съдействието на представител на 

Възложителя. Носи отговорност за сроковете и качеството на изпълнението на дейностите по 

договора. Извършва комуникация с останалите участници в инвестиционния процес.Координира 

първоначалния етап: Съставяне на Протокола за предаване и приемане на одобрения работен проект 

влязлото в сила разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж (Приложение № 1), 

съвместно с Възложителя, Строителя и Проектанта и т.н.Архитект -Извършва строителен надзор по 

част архитектурна. Създава техническа документация по част архитектурна и участва в 

изработването на окончателен доклад и техническия паспорт на сградата. Следи за точното 

прилагане на одобрения проект по част архитектурна, цветови решения видове фасадни мазилки, 

качество и др. Контролира качеството на вложените материали по фасадното оформление.Ще 

участва и изготвя всички документи, касаещи част Архитектура;Съставяне на акт за установяване на 
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всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са 

постигнати изискванията на проекта (приложение № 12) - съставя се от строителя и технически 

правоспособните физически лица по съответните части към лицето, упражняващо строителен 

надзор с описаниточни действителни количества.Ще отговаря за всички дейности, свързани с част 

„Архитектура" и т.н. КОНСТРУКТОР- Извършва строителен надзор по част конструктивна.Създава 

техническа документация по част конструктивна. Участва в изработването на окончателния доклад. 

Участва в съставянето на техническия паспорт на сградата. Съставяне на акт за приемане на 

извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция 

(приложение № 7) - съставя се от строителя, проектанта по част "Конструктивна"и технически 

правоспособното физическо лице по част "Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен 

надзор, от Ръководителя на надзорния екип и т.н. Инженер ВиК-Ще отговаря за всички аспекти на 

организацията и ефективното упражняване на строителния надзор по ЗУТ при изпълнението на СМР 

по част В и К , както и за организацията на процеса на проверка отКонсултанта на работни чертежи 

и екзекутивна документация на Изпълнителите, издаването на технически указания при 

изпълнението на СМР по част ВиК, разглеждането и оценката на технически предложения на 

Изпълнителите и проектантите, организацията на проверката на доставките и оборудването, 

планирането и провеждането на изпитванията на готовите участъци и др. инженерни аспекти от 

изпълнението на проекта и т.н. ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР-Извършва строителен надзор по част Електро. 

Създава техническа документация по част Електро. Участва в изработването  на окончателния  

доклад.  Участва в съставянето на техническия паспорт на сградата. Ще приема извършените СМР. 

Разпореждане  на повторни  проби и изпитания,  в случай на необходимост.Ще проверява 

представените количествено стойностни сметки изготвени от строителя, количествено - спрямо 

изготвените и подписани Актове за скрити работи (Акт образец 12) и проектната документация и 

стойностно - проверка с офертното предложение на Строителя, както и съпоставка с фирмените 

показатели, по които се е извършило ценообразуването. ИНЖЕНЕР ОВК-Извършва строителен 

надзор по част ОВК и ЕЕ. Създава техническа документация по част ОВК и ЕЕ. Участва в  

изработването на окончателния доклад.Участва в съставянето  на техническия паспорт на 

сградата.Инженер по качеството на материалите- Извършва приемане на всички строителни 

материали и изделия, преди влагането им в строителството като одобрява представените декларации 

за съответствие и декларации  за експлоатационна годност на продуктите, като следи за 

съответствието им с предписаните технически характеристики в одобрения инвестиционен проект. 

Ще следи за стриктното изпълнени на СМР. Ще проверява доставените материали от строителя дали 

отговарят на предписаните по проекта и сертификатите им за съответствие преди полагането 

(монтирането) им на строежа. ИНЖЕНЕР „ПОЖАРНА ТЕХНИКА И БЕЗОПАСНОСТ- Извършва 

строителен надзор по част Пожарна безопасност. Създава техническа документация по част 

Пожарна безопасност. Участва в изработването на окончателния доклад. Участва в съставянето на 

техническия паспорт на сградата. Ще отговаря за всички аспекти на организацията и ефективното 

упражняване на строителния надзор по ЗУТ при изпълнението  на СМР по част Пожарна 

безопасност, както и за организацията на процеса на проверка от Консултанта на работни чертежи и 

екзекутивна документация на Изпълнителите, издаването на технически указания при изпълнението 

на СМР по част Пожарна безопасност, разглеждането и оценката на технически предложения на 

Изпълнителите и проектантите, организацията на проверката на доставките и 

оборудването,планирането и провеждането на изпитванията на готовите участъци и др. инженерни 

аспекти от изпълнението на проекта. Координатор по безопасност и здраве.-Ще бъде лице по ЗБУТ 

при извършване на СМР през целия период на изпълнение на поръчката. Координира 

осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:вземане 

на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на 

етапите и видовете СМР;Ще следи за изпълнението и при необходимост щеискаме актуализация 

проекта част ПБЗ. Дейност 3-Упражняване на инвеститорски контрол -Възложителят е поставил 

изискване за упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството от трима 

експерти.В тази връзка в качеството ни на участник в процедурата, ние предвиждаме добре 

подготвени и обучени специалисти в тази областСледи за спазване на срока на изпълнение на 

предвидените строителни и монтажни работи, съобразно договора и при неговото забавяне или 

нарушаване своевременно уведомява възложителя; Контролира и следи финансовото изпълнение на 

договора;Измерва, проверява и приема количеството на действително изпълнените натурални 

видове строителни и монтажни работи, подлежащи на разплащане;Извършва контрол върху 

количеството и качеството на СМР на обекта, включително на влаганите материали в 

строителството;Извършва точно отчитане на количествата и видовете на изпълнените СМР на 
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обекта;Извършва предварителен и текущ контрол върху съответствието на извършваните СМР на 

обекта и договорените  за изпълнение СМР, което включва задължително присъствие на обекта по 

време на строителството; Проверява,  коригира и подписва представените от Строителя протоколи 

за действително изпълнените натурални видове строителни и монтажни работи 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на  

„Пе енд Пе инженеринг" ЕООД 
Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Участникът предлага 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от 

него експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката.Предложена е 

адекватна организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и 

балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет 

на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и 

ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа.  

 

5. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЕВРО БИЛД КОНСУЛТ" 

ООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Начин на изпълнение и организация на експертите, на които е възложено изпълнението на поръчката 

(ПНИ) - Посочване на пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон 

документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност 

на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с 

графика за изпълнение. Подготвителни дейности, предхождащи доклада за оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти: запознаване с проектната разработка, текущото 

състояние на обекта, предвидените и допустимите дейности, съгласно техническото задание. 

Подготвителни дейности, предхождащи строително монтажните работи: Организиране на среща 

преди започване на строителството; Преглед и одобрение на работната програма; Преглед на плана 

за безопасност и здраве и т.н. Приложение № 1; Протокол образец 1; Приложение № 2; Протокол 

образец 2; Приложение № 4; Образец 4 Заповедна книга на строежа; Приложение № 7; Акт Образец 

7 и т.н. Окончателен доклад се съставя от Консултанта и се предоставя на Възложителя, съгласно § 

3(1) и (2) от „Допълнителните разпоредби" към Наредба №2 от 31.07.2003г за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България* и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Пълно описание на всички 

дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-

монтажни работи на обекта, в съответствие с графика за изпълнение. Упражняване на строителен 

надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за 

ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ:законосъобразно 

започване на строежа; осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете 

и протоколите по време на строителството и т.н. Съгласуване и подписване на всички актове и 

протоколи по време на строителството. Откриване на строителната. Изпълняване функциите на 

координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал.З от Наредба № 

2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени 

в посочената Наредба. Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, 

за издаване на Разрешение за ползването му, включително актуализация на технически паспорт за 

строежа,съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Актуализация на 

техническия паспорт: Ръководителят на екипа ще осъществява координацията между всички 

експерти при актуализиране на отделните части на техническия паспорт на строеж, по реда на 

Наредба №5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Контрол на 
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строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ при извършване на оценката на съответствието на 

инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор. Ще се следи за наличие на 

документи за качеството на влаганите материали, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 

2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България в 

съответствие с основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) 

№ 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни 

продукт. Докладът за оценка на съответствието на инвестиционния проект ще съдържа като 

минимум следната информация: Оценка на част Конструктивна/ конструктивно становище.Оценка 

на Част „Архитектурна" ;Оценка на Част Електро .Оценка на Част ОВК.Оценка на Част 

Газификация /ако е приложимо/ -Оценка на Част Пожарна безопасност.Оценка на Част Енергийна 

ефективност - Оценката за съответствието на Част Енергийна ефективност ще включва: Преглед и 

проверка на:Входящите данни, свързани с външните и вътрешните климатични условия; 

функционалното предназначение на сградата; специфичните режими на отопляване/охлаждане и 

вентилация в зависимост от експлоатационните режими на сградата и т.н. Организация за 

обезпечаване срока на Договора- Обезпечаване на всички дейности с конкретни задължения и 

отговорности на експертите в екипа; Функции   за   изпълнение   на   задачите   на   всеки   от   

отделните   специалисти   по специалности: Структура и организация на консултантския екип: 

Ръководител надзорен екип- Осъществяване на пълен контрол при изпълнението на работите от 

строителите заедно със специалистите от Консултантския екип в съответствие с Договорите и 

българското законодателство;Да мобилизира екипа за строителен надзор;Да отговаря за 

законосъобразното започване на строителните работи;Да задължава строителя да предприема 

всички необходими мерки, свързани със здравето, безопасността и опазването на околната среда;Да 

дава указания на строителя по важни въпроси, отнасящи се до работите по Договора за 

Строителството и т.н. Експерт част „Архитектура”-Експертът по част „Архитектура" ще участва в 

изготвянето на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект (когато е приложимо) 

и ще извършва посещения на обекта с оглед качественото изпълнение на строителните работи по 

изграждането на сградите.Експертът ще съставя съвместно със строителя и другите участници в 

инвестиционния процес всички изискващи се актове и протоколи по Наредба №3 от 2003г. на МРРБ 

и други документи съгласно нормативната уредба. Експерт част "Конструктивна"-Експертът част 

"Конструктивна" ще участва в изготвянето на доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционния проект (когато е приложимо) и ще извършва посещения на обекта с оглед 

качественото изпълнение на СМР. Ще съставя съвместно със строителя и другите участници в 

инвестиционния процес всички изискващи се актове и протоколи по Наредба №3 от 2003 г. на МРРБ 

и други документи съгласно нормативната уредба.Ще следи за навременното съставяне на 

бетоновия и монтажен дневник и изисква необходимите удостоверения на заварчиците. След 

физическото завършване на обекта консултанта по част „Конструктивна" ще участва в изготвянето и 

надлежното оформяне на акт обр.15, окончателния доклад на Консултанта и техническия 

паспорт.Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни изпитвания и 72-часови 

проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация. Експертът част„ОВК"- 

Изготвя оценка за съответствие по част „ОВК" и частите, имащи отношение към котелната и 

отоплителна инсталация, съгласно чл. 142, ал. 5 на ЗУТ.Своевременно запознаване с техническия 

проект, заданието за проектиране, както и всички други изходни документи, необходими за 

законосъобразно изпълнение на строителството.Своевременно информиране на Ръководител обект 

за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване. 

Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни изпитания и 72-часови проби, 

доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация; Експерт част "Електрическа"-Ще 

участва при провеждане на 72-часовите проби на ел.инсталациите. Ще изисква от строителя 

своевременно организиране на замервания и изпитвания, провеждани от акредитирана лаборатория. 

След завършването на обекта ще участва в изготвянето и оформянето на акт обр.15, окончателния 

доклад на Консултанта и техническия паспорт;Изготвя оценка за съответствие по част „Електро" 

съгласно чл. 142, ал. 5 на ЗУТ и т.н. Координатор по безопасност и здраве-Експертът по част „План 

за безопасност и здраве" /Координатор по безопасност и здраве/ ще участва в изготвянето на доклад 

за оценка на съответствието на инвестиционния проект (когато е приложимо) и по време на 

строителството ще присъства на обекта, като ще следи за спазване на Наредба №2 за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Ще контролира провеждането на 

встъпителен и ежедневен инструктаж по безопасност и здраве и по видове СМР.Експерт по 

качеството на материалите- Приема разпорежданията на ръководителя на екипа по отношение 

контрола на строителството и задълженията на екипа;Проверява и оценява предложените от 
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Изпълнителя материали и доставчици. Експерт „Пожарна техника и безопасност-Осъществява 

контрол за изпълнението на част „Пожарна безопасност", съгласно проектната 

документация.Контролира работата на Изпълнителя/ Строителя по отношение всички аспекти на 

строителството във връзка с удовлетворяване изискванията на строителните правила и норми в 

областта на пожарната безопасност;Експерти инвеститорски контрол-По време на строителството 

ще контролират изпълнението на строително-монтажните работи. Ще следят за качеството и 

количеството на вложените в строителството материали.Ще изисква използването на строителни 

материали в съответствие с действащите стандарти. Ще проверява съответствието на сертификатите 

и удостоверява, че използваните материали отговарят на националните и международните 

стандарти, а при необходимост препоръчва използването на други стандарти след одобрение от 

Възложителя.Ще удостоверява изпълнените количества и ще оформя изискващите се документи по 

договора, като води ежедневни записи на извършените работи с контрол на  направените разходи. 

Описание на всички стъпки и мерки по упражняването на контрол. 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 
„ЕВРО БИЛД КОНСУЛТ" ООД 
Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено, напр. техническия паспорт е само споменат. Участникът е предложил дейности, 

които не са относими  към предмета на конкретната поръчка („Оценката за съответствието на 

Част Енергийна ефективност”,. „…….Участие при провеждане на всички единични проби, 

комплексни изпитания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация ……”). 

 

 

Обособена позиция 24 – Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр. Кърджали,ж.к. ,,Възрожденци", бл. № 60; 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ" АД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Описание на конкретните методи и похвати на работа на дружеството: Стриктно спазване на 

техническите спецификации, изискванията на Възложителя и нормативната уредба; Спазване на 

времевия график за изпълнение на дейностите; Екип; Непрекъснат диалог и партньорство; Фокус 

върху ключовите резултати; Приоритизация на дейностите; Гъвкавост и отзивчивост. В изпълнение 

на своите задължения, Консултанта ще извършва и редовни и месечни срещи с цел решаване на 

всички възникнали проблеми.Описание на всички дейности, които консултанта ще изпълни: 

Изпълнение на Дейност 1 - Оценка за съответствие на инвестиционните проекти, в изпълнение на 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради";Оценката за 

съответствие на инвестиционните проекти се извършва като комплексен доклад за съществените 

изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от 

ЗУТ. Оценка за съответствие (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна"), 

съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ като комплексен доклад за съответствие със съществените 

изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ се прави за всяка от конкретно посочените сгради на 

територията на гр. Кърджали, При извършване на оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания на строежите, изпълнителят отговаря за спазване на 

изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. В тази връзка оценката за съответствие обхваща проверка за 

съответствие с:Предвижданията на подробния устройствен план и т.н.Изпълнение на Дейност 2-

Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с 

обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени за 

участие;Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на 

ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови 
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актове в областта на енергийната ефективност в България. Съгласно чл.168 ЗУТ Изпълнителят ще 

носи отговорност за:законосъобразно започване на строежа; осъществяване на контрол относно 

пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;спиране на 

строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл.225, ал. 2 и в нарушение на 

изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;осъществяване на контрол относно спазване на 

изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;недопускане на 

увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;В изпълнение на своите задължения 

изпълнителят: упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни 

физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за 

осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за упражняване на 

строителен надзор.Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл.166, ал.З и ал.4 и чл.167, ал.1,т.2 

от ЗУТ; осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и 

на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с 

изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 

169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ; по време на изпълнение на СМР осигурява постоянно присъствие на 

експертите от своя екип по всички проектни части като представя пред възложителя доказателства 

за това на работните срещи, провеждани в присъствие на възложителя и т.н.Актуализира 

техническите паспорти на сградите преди въвеждането им в експлоатация по реда на Наредба № 5 от 

2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание. 

Актуализираният технически паспорт на всяка сграда, за която изпълнителят е упражнил строителен 

надзор, се предава на възложителя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е 

придружен с електронен носител съответстващ на хартиения;Изготвя окончателен доклад до 

Възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след приключване на СМР. Докладът се представя на 

хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е придружен е електронен носител във 

формат пдф, съответстващ на хартиения.Изпълнение на Дейност 3-По време на целия строителен 

процес от откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация 

Изпълнителят ще осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно: Отсъствие 

на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и 

КСС;съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидени в проектосметната 

документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.; У 

съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от 

договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове. Начини и етапи на изпълнение на 

дейностите, предмет на поръчката, които Консултанта ще извърши:Етап I – Организационен-

1.Мобилизация на екипа;2.Организира съвместно с възложителя съставянето на Протокол обр. 1 за 

предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж: за изпълнение на конкретния 

строеж и т.н. Етап II - упражняване на постоянен контрол:3.Организира откриването на 

строителната площадка на конкретния обект- съставяне на Протокол 2 за откриване на строителна 

площадка на строежа. Съставя се от Консултанта с участието на: Съответните технически 

правоспособни лица от строителния надзор по съответните части; Възложител, Строител, Служител 

по чл.223, ал.2 от ЗУТ от общината и Проектанти по съответните части;4.Заверка на Заповедната 

книга (Образец 4) на конкретния строеж: в тридневен срок от подписването на Протокол 2 .5. 

Осъществява постоянен контрол при изпълнението на всички видове строително монтажни работи 

на конкретния строеж:Контрола се осъществява върху всички предвидени по проект работи, които 

ще се съпътстват и с подписване и/или отказ от подписване на всички необходими актове и 

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

строителството.- Метод за работа при установяване на несъответствие на строителните материали и 

изделия с техническите изисквания на проекта и контрол при подмяната и корекцията им.6. Участва 

и контролира изготвяне на екзекутивна документация съгласно ЗУТ; Етап 3- Заключителен- 

Подготвя и организира подписване на Констативен акт (приложение15) за установяване годността 

за приемане на строеж по чл.176 ал.1 от ЗУТ;условията на чл. 176а и чл. 176 б от ЗУТ и Наредба № 

5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;Съставя и внас пред компетентния орган 

окончателен доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на 

специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба за 

въвеждане в експлоатация на строежа.За изпълнение на конкретната задача, ще бъдат осигурени 

следните експерти: Ръководител надзорен екип- Осигурява присъствието на всеки един експерт на 

обекта; Осъществява координацията и комуникацията помежду им; Организира срещите с 

възложител, строител и проектант.Изисква от отделните експерти отчетност за напредъка на 

проекта по съответната част; Основните ангажименти включват: Подпомагане на Възложителя при 
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разрешаване на спорове с Изпълнителя на договора за строителство и инженеринг; 

Административно управление на Договора, включително координация на дейностите на екипа; 

Комуникация и отговорност пред Възложителя и т.н.; Архитект- Контролиране изпълнението  на 

строително монтажните работи  по част „Архитектурна ";Наблюдаване изпълнението на 

строително-монтажните работи като ги сравнява с действителната работна програма.Докладва на 

Ръководителя на надзорния екип и т.н.; Конструктор- Контролиране изпълнението на строително 

монтажните работи по част„Конструктивна "; Наблюдаване  изпълнението на строително-

монтажните работи като ги сравнява с действителната работна програма. Докладва на Ръководителя 

на надзорния и т.н; Конструктор с ТК; Електроинженер; Инженер „ВиК"; Инженер „ОВиК"; 

Специалист по ЗБУТ;Специалист по качество на материалите; Специалист пожарна безопасност. 

Приложена е Йерархичната схема (подчиненост вътре в екипа) както и Схема на йерархичните 

връзки с останалите участници в строителния процес и заинтересовани институции. Начини за 

контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с 

изискванията на техническата документация: Ще разрешим начало на ремонтните работи след 

изпълнен демонтаж: на всички предвидени съоръжения, оборудване, компрометирани настилки и 

облицовки. Последователност на изпълнение на Екстериорните работи: Ремонт на покрив; направа 

на скеле; монтаж: на дограма - прозорци; изкърпват на компрометирана външна мазилка; полагане 

на топлоизолационни плоскости на лепилен разтвор и дюбелиране;шпакловка върху стъклофибърна 

мрежа и поставени ръбоохранители иводооткапващи лайсни; и т.н.Последователността на 

изпълнение на отделните видове СМР, включени в част „ Архитектура ";Последователността на 

изпълнение на отделните видове СМР за изпълнение на стоманобетонови работи, включени в част 

„Конструктивна"  и т.н 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 

„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ" АД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Предложена е адекватна 

организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и балансиран за 

изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет на настоящата 

поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и ясно са 

представени отговорностите на всеки един експерт от екипа 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД 

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 

Комисията констатира, че в предложения от участника Начин на изпълнение, в раздел 

„Организация на ресурсите при изпълнението на дейностите, свързани с поръчката, за 

контрол по изпълнение на поръчката”, на стр. 24, същия е описал в дейностите на Експерт 

2-Архитект, че ще изпълнява „инвеститорски контрол на обема и стойността на 

извършените и приети СМР и доставки”. На стр.27 в приложената схема за „добра 

координация”, също е посочено, че Експерт 2-Архитект, ще е и експерт ИК(инвеститорски 

контрол). 

В документацията за участие в „Част 2.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДБОР”,”2.3. 

Техническите и професионалните способности,….т.2.Участникът следва да разполага с 

персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката,както 

следва: ……Експерт инвеститорски контрол – 3бр.- Инженер и/или Строителен техник с 

опит на строителни обекти и/или инвеститорски контрол на строителни обекти в обхвата на 

изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради„ ясно е посочено, че 
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експертите инвеститорски контрол, които участника предлага следва да са с придобита 

образователна квалификация „Инженер и/или Строителен техник”.  

В този смисъл предложения от участника „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, Експерт 2-

Архитект, неможе да изпълнява функциите на инвеститорски контрол. Въз основа на 

направените констатции и на осн. Чл.107, ал.1, т.2, буква”а” от ЗОП, комисията предлага 

участника „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, за отстраняване, тъй като същия не отговаря на 

поставените от Възложителя минимални изисквания. 

 

3. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ИНВЕСТ КОНСУЛТ" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Методологията на изпълнение на дейностите на „ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД по отношение на 

изпълнение на останалите задължения на Консултанта, предвидени в Договора за обществената 

поръчка, Техническата спецификация, Договора със Строителя и законовите разпоредби 

изисква:Съгласно българското законодателство, надзорът на строителните работи включва 

проверка на спазването на законовите изисквания, дейностите по договора и контролиране и 

приемане на работата.Консултантът извършва услугите в тясно сътрудничество с Възложителя, 

Строителя, Проектанта, упълномощеното лице на Сдружението на собствениците, които имат 

отношение към проекта. Поддържането на тесни и постоянни връзки със Строителя е 

необходимо, тъй като това гарантира навременното и точно предаване на информация по 

отношение на качеството, безопасността, напредването на строителните дейности, разходите и 

въпросите, свързани с договора за изграждането на обекта.Консултантът представлява 

Възложителя по отношение на дейностите и задълженията за упражняването на строителния 

надзор на обекта и успешното му приключване, изпитване и въвеждане в 

експлоатация.Консултантът ще окаже съдействие за ускоряване на връзките между Строителя 

и други държавни и местни власти и заинтересованите фирми и организации по всички въпроси, 

свързани със съществуващи инженерни мрежи, обществени услуги и 

одобрения.КООРДИНАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС-Консултантът изисква 

от Строителя и одобрява следните изготвени програми и графици:График за изпълнение на 

СМР;Програма за Управление на качеството на СМР;Програма за Управление на 

риска;Програма за безопасни и здравословни условия на труд;Програма за опазване на 

околната среда;УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА КОНСУЛТАНТА- Изпълнителският екип 

от експерти е в следния състав: Ръководител на екипа: Приема разпорежданията на Управителя 

на „ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД;Ръководи екипа и ще изпълнява отговорностите и 

задълженията, съгласно нормативните документи за строителство и задачите, възложени от 

Възложителя, като покаже, че екипа ефективно и изпълнява услугите в съответствие с 

договора. Той ще бъде постоянно на обекта, на пълно работно време през времетраенето на 

строителните работи през всички етапи на изпълнение на Проекта и ще е отговорен за 

осъществяването на пълен контрол при изпълнението и отчета на работите. Ще участва при 

предаването на обекта според българското законодателство;Мобилизира екипа си, като 

разпредели цялостната дейност между отделните специалисти. Ще е отговорен за 

законосъобразното започване на строителните работи и протичане на цялостния процес на 

изпълнение в съответствие с договора и строителното законодателство и т.н. Експерт № 2 –

Архитект-Изготвя становище и оценка за съответствието на инвестиционния проект по част 

„Архитектурна";Подписва всички графични и текстови документи на проекта по част 

„Архитектурна";Подписва комплексния доклад за оценка на съответствието по част 

„Архитектурна";Следи за стриктното изпълнение на видовете работи по количество и качество 

в съответствие с проекта и техническите спецификации;Оценява извършените архитектурно-

строителни работи и подписва акт, обр. 12 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството и т.н. Експерт № 3 - Инженер конструктор- Следи за 

стриктното изпълнение на видовете работи по количество и качество в съответствие с проекта 

и техническите спецификации; Оценява извършените СМР и подписва актове, обр. 7 и обр. 12, 

обр. 14 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 
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Проверява сертификати и декларации за съответствие на вложените строителни продукти и т.н. 

Експерт№4-Инженер ОВиК- Изготвя становище и оценка за съответствието на инвестиционния 

проект по част „ОВиК"; Подписва всички графични и текстови документи на проекта по част 

„ОВиК"; Подписва комплексния доклад за оценка на съответствието по част „ОВиК";Следи за 

стриктното  изпълнение  на видовете работи по количество и качество в съответствие с проекта 

и техническите спецификации и т.н. Експерт № 5 – Електроинженер- Изготвя становище и 

оценка за съответствието на инвестиционния проект по „Електрическа";Подписва всички 

графични и текстови документи на проекта по част „Електрическа";Подписва комплексния 

доклад за оценка на съответствието по част „Електрическа";Следи за стриктното изпълнение на 

видовете работи по количество и  качество в съответствие с проекта и техническите 

спецификации и т.н.; Експерт №6- Инженер по качеството на материалите- Осъществява 

контрола на качеството на изпълнените строително-монтажни работи и гарантира пред 

Възложителя, че използваните материали отговарят на националните и международни 

стандарти;Проверява и одобрява сертификати и декларации за съответствие на вложените 

строителни продукти;Изисква от Строителя да представи технологична програма за методите 

за изпълнение на видовете СМР;Оказва съдействие на Строителя при изпълнение на 

изискванията за качество на материалите и т.н.; Експерт № 7 - Инженер „Пожарна техника и 

безопасност"- Изготвя становище и оценка за съответствието на инвестиционния проект по 

част „Пожарна техника и безопасност";Подписва всички графични и текстови документи на 

проекта по част „Пожарна техника и безопасност";Подписва комплексния доклад за оценка на 

съответствието по част „Пожарна техник; безопасност" и т.н.; Експерт № 8 - Специалист по 

безопасност и здраве- Изпълнява задълженията и отговорностите на Координатор по 

безопасност и здраве, съгласно чл. 5 (1) и (3) от Наредба №2 за минималните изисквания за 

ЗБУТ и указанията на Възложителя на строежа;Контролира програмата на Строителя за 

безопасни и здравословни условия на Проверява за спазване на изискванията по опазване на 

околната среда; Експерт №9- Експерт технически контрол по част „Конструктивна"-Експертът 

технически контрол по част „Конструктивна" ще изпълнява задачите и отговорностите, които 

са му определени по договора, но няма да се ограничават до следното:Приема разпорежданията 

на Ръководителя на екипа;Изготвя становище и оценка за съответствието на инвестиционния 

проект по част „Конструктивна" и т.н. Експерт инвеститорски контрол- Участва в 

измерванията на количествата на изпълнените работи и гарантира верността на отчетите на 

Строителя и изпълнението им в съответствие с методите за изпълнение, предложени от 

Строителя и одобрени от Възложителя; Чрез проверката на измервателните протоколи, 

лабораторните изпитвания и тестове и прегледа на междинните сертификати за плащания 

гарантира за финансовото изпълнение и препоръката си за плащане пред Възложителя. 

Контролира напредъка на работите сравнявайки ги с действителната работна програма и 

т.н.Вътрешен контрол при изпълнение на договора.Консултантът  чрез  Ръководителя на екипа 

ще осъществи  вътрешен  контрол  върху работата на предложените експерти, изразяващ се в 

следното:Ежедневен контрол по изпълнението на преките задължения и отговорности на 

екипа;Контролира изготвяне на съответните части на месечните отчети;Контрол по изготвяне 

оценката на съответствието на инвестиционния проект и комплексния доклад и т.н 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 

„ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Участникът предлага 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от 

него експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката.Предложена е 

адекватна организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и 

балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет 
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на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и 

ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа.  

 

6. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЕВРО БИЛД КОНСУЛТ" 

ООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Начин на изпълнение и организация на експертите, на които е възложено изпълнението на поръчката 

(ПНИ) - Посочване на пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон 

документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност 

на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с 

графика за изпълнение. Подготвителни дейности, предхождащи доклада за оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти: запознаване с проектната разработка, текущото 

състояние на обекта, предвидените и допустимите дейности, съгласно техническото задание. 

Подготвителни дейности, предхождащи строително монтажните работи: Организиране на среща 

преди започване на строителството; Преглед и одобрение на работната програма; Преглед на плана 

за безопасност и здраве и т.н. Приложение № 1; Протокол образец 1; Приложение № 2; Протокол 

образец 2; Приложение № 4; Образец 4 Заповедна книга на строежа; Приложение № 7; Акт Образец 

7 и т.н. Окончателен доклад се съставя от Консултанта и се предоставя на Възложителя, съгласно § 

3(1) и (2) от „Допълнителните разпоредби" към Наредба №2 от 31.07.2003г за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България* и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Пълно описание на всички 

дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-

монтажни работи на обекта, в съответствие с графика за изпълнение. Упражняване на строителен 

надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за 

ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ:законосъобразно 

започване на строежа; осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете 

и протоколите по време на строителството и т.н. Съгласуване и подписване на всички актове и 

протоколи по време на строителството. Откриване на строителната. Изпълняване функциите на 

координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал.З от Наредба № 

2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени 

в посочената Наредба. Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, 

за издаване на Разрешение за ползването му, включително актуализация на технически паспорт за 

строежа,съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Актуализация на 

техническия паспорт: Ръководителят на екипа ще осъществява координацията между всички 

експерти при актуализиране на отделните части на техническия паспорт на строеж, по реда на 

Наредба №5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Контрол на 

строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ при извършване на оценката на съответствието на 

инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор. Ще се следи за наличие на 

документи за качеството на влаганите материали, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 

2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България в 

съответствие с основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) 

№ 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни 

продукт. Докладът за оценка на съответствието на инвестиционния проект ще съдържа като 

минимум следната информация: Оценка на част Конструктивна/ конструктивно становище.Оценка 

на Част „Архитектурна" ;Оценка на Част Електро .Оценка на Част ОВК.Оценка на Част 

Газификация /ако е приложимо/ -Оценка на Част Пожарна безопасност.Оценка на Част Енергийна 

ефективност - Оценката за съответствието на Част Енергийна ефективност ще включва: Преглед и 

проверка на:Входящите данни, свързани с външните и вътрешните климатични условия; 

функционалното предназначение на сградата; специфичните режими на отопляване/охлаждане и 

вентилация в зависимост от експлоатационните режими на сградата и т.н. Организация за 

обезпечаване срока на Договора- Обезпечаване на всички дейности с конкретни задължения и 

отговорности на експертите в екипа; Функции   за   изпълнение   на   задачите   на   всеки   от   

отделните   специалисти   по специалности: Структура и организация на консултантския екип: 

Ръководител надзорен екип- Осъществяване на пълен контрол при изпълнението на работите от 

строителите заедно със специалистите от Консултантския екип в съответствие с Договорите и 
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българското законодателство;Да мобилизира екипа за строителен надзор;Да отговаря за 

законосъобразното започване на строителните работи;Да задължава строителя да предприема 

всички необходими мерки, свързани със здравето, безопасността и опазването на околната среда;Да 

дава указания на строителя по важни въпроси, отнасящи се до работите по Договора за 

Строителството и т.н. Експерт част „Архитектура”-Експертът по част „Архитектура" ще участва в 

изготвянето на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект (когато е приложимо) 

и ще извършва посещения на обекта с оглед качественото изпълнение на строителните работи по 

изграждането на сградите.Експертът ще съставя съвместно със строителя и другите участници в 

инвестиционния процес всички изискващи се актове и протоколи по Наредба №3 от 2003г. на МРРБ 

и други документи съгласно нормативната уредба. Експерт част "Конструктивна"-Експертът част 

"Конструктивна" ще участва в изготвянето на доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционния проект (когато е приложимо) и ще извършва посещения на обекта с оглед 

качественото изпълнение на СМР. Ще съставя съвместно със строителя и другите участници в 

инвестиционния процес всички изискващи се актове и протоколи по Наредба №3 от 2003 г. на МРРБ 

и други документи съгласно нормативната уредба.Ще следи за навременното съставяне на 

бетоновия и монтажен дневник и изисква необходимите удостоверения на заварчиците. След 

физическото завършване на обекта консултанта по част „Конструктивна" ще участва в изготвянето и 

надлежното оформяне на акт обр.15, окончателния доклад на Консултанта и техническия 

паспорт.Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни изпитвания и 72-часови 

проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация. Експертът част„ОВК"- 

Изготвя оценка за съответствие по част „ОВК" и частите, имащи отношение към котелната и 

отоплителна инсталация, съгласно чл. 142, ал. 5 на ЗУТ.Своевременно запознаване с техническия 

проект, заданието за проектиране, както и всички други изходни документи, необходими за 

законосъобразно изпълнение на строителството.Своевременно информиране на Ръководител обект 

за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване. 

Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни изпитания и 72-часови проби, 

доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация; Експерт част "Електрическа"-Ще 

участва при провеждане на 72-часовите проби на ел.инсталациите. Ще изисква от строителя 

своевременно организиране на замервания и изпитвания, провеждани от акредитирана лаборатория. 

След завършването на обекта ще участва в изготвянето и оформянето на акт обр.15, окончателния 

доклад на Консултанта и техническия паспорт;Изготвя оценка за съответствие по част „Електро" 

съгласно чл. 142, ал. 5 на ЗУТ и т.н. Координатор по безопасност и здраве-Експертът по част „План 

за безопасност и здраве" /Координатор по безопасност и здраве/ ще участва в изготвянето на доклад 

за оценка на съответствието на инвестиционния проект (когато е приложимо) и по време на 

строителството ще присъства на обекта, като ще следи за спазване на Наредба №2 за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Ще контролира провеждането на 

встъпителен и ежедневен инструктаж по безопасност и здраве и по видове СМР.Експерт по 

качеството на материалите- Приема разпорежданията на ръководителя на екипа по отношение 

контрола на строителството и задълженията на екипа;Проверява и оценява предложените от 

Изпълнителя материали и доставчици. Експерт „Пожарна техника и безопасност-Осъществява 

контрол за изпълнението на част „Пожарна безопасност", съгласно проектната 

документация.Контролира работата на Изпълнителя/ Строителя по отношение всички аспекти на 

строителството във връзка с удовлетворяване изискванията на строителните правила и норми в 

областта на пожарната безопасност;Експерти инвеститорски контрол-По време на строителството 

ще контролират изпълнението на строително-монтажните работи. Ще следят за качеството и 

количеството на вложените в строителството материали.Ще изисква използването на строителни 

материали в съответствие с действащите стандарти. Ще проверява съответствието на сертификатите 

и удостоверява, че използваните материали отговарят на националните и международните 

стандарти, а при необходимост препоръчва използването на други стандарти след одобрение от 

Възложителя.Ще удостоверява изпълнените количества и ще оформя изискващите се документи по 

договора, като води ежедневни записи на извършените работи с контрол на  направените разходи. 

Описание на всички стъпки и мерки по упражняването на контрол. 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 
„ЕВРО БИЛД КОНСУЛТ" ООД 
Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено, напр. техническия паспорт е само споменат. Участникът е предложил дейности, 

които не са относими  към предмета на конкретната поръчка („Оценката за съответствието на 
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Част Енергийна ефективност”,. „…….Участие при провеждане на всички единични проби, 

комплексни изпитания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация ……”). 

 

 

Обособена позиция 25 – Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр. Кърджали,ж.к. ,,Възрожденци", бл. № 27 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на Съдържание, оценка и 

мотиви за оценка на офертата на „Стройконтрол КК”ЕООД по показателя от Техническото 

предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА 

КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ С ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ, 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ-След издаването на инвестиционния 

проект Консултантът ще направи окончателна оценка на съответствието в обхват съгласно 

изискванията на чл.142, ал.4 от ЗУТ и обхваща съответствието на проекта с: годността на строежа за 

въвеждане в експлоатация:оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания; оценката за 

енергийна ефективност- икономия на енергия и топлосъхранение; за достъпна среда за населението, 

включително за хората с увреждания, определени с наредба на министъра на регионалното развитие 

и благоустройството. взаимната съгласуваност между частите на проекта; пълнотата и структурното 

съответствие на инженерните изчисления: изискванията за устройство, безопасна експлоатация и 

технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; специфичните 

изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива. При 

констатиране на несъответствия се издава доклад за несъответствие и проекта се връща за 

отстраняване на несъответствията.При констатиране на съответствие на инвестиционния проект със 

съществените изисквания към строежите Консултантът издава комплексен доклад съгласно 

изискванията на чл.142, ал.6, т. 2 от ЗУТ. Строителен надзор:За провеждането на строителен надзор 

на обекта Консултантът предлага екип от експерти притежаващи необходимото образование, 

квалификация и опит съгласно изискванията на чл.167,ал.2, т.З от ЗУТ. ЕКИПЪТ ОТ ЕКСПЕРТИ 

КОЙТО ЩЕ ОТГОВАРЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ЗАДАЧАТА И ОТГОВОРНОСТИ КАКТО 

СЛЕДВА: Ръководител екип: Отговорности; Отговаря за цялостната дейност по консултирането и 

СН на възложения му обект. Отговаря за пълноценното участие на всеки специалист от екипа му в 

изпълнение функциите им па консултант.Отговаря за провеждането консултиране и строителен 

надзор по неговата специалност. Отговаря за контактите между екипа и ръководството на 

фирмата.Организира цялостната дейност на екипа и т.н.Пълномощия-Има право да организира 

дейността на екипа по провеждане на консултантска дейност и (СН), в съответствие с внедрената 

във фирмата "Системата за управление на качеството". Има права в съответствие с Закона за 

устройство на територията и наредбите към него засягащи консултантската дейност (СН). 

Упълномощен е да представлява фирмата по техническата част на изпълнението на строежа. и 

т.н.Взаимодействия с Главния експерт-Съвместно сформират екипи от надзорници за всеки отделен 

Договор. Предлага минимално необходимо време за извършване на надзора. Представя периодични 

доклади относно състоянието на работите по всеки Договор. Съвместно обобщават докладите на 

надзорниците по всяка отделна част и изготвят предложение за окончателен доклад пред 

одобряващия орган.С Експерта-Изисква доклади относно състоянието на работите по съответния 

Договор и изпълнението на договорните отношения с контрагента. Изисква предложения за доклад 

до одобряващия орган по съответната част.Експерт-Отговорности-Отговаря по специалността си за 

консултантската дейност (СН) на възложения му обект.Длъжен е своевременно да се отзове на 

покана ог страна на Клиента, Проектанта или Строителя при настъпване на извънредни 

ситуации.Организира дейността си съобразно действащата нормативна база.Отговаря за контактите 

с Клиента и преките ръководители на изпълнителите на проекта или строежа и 

т.н.Пълномощия=Има права в съответствие Закона за устройство на територията. Упълномощен е да 

представлява фирмата по техническата част на изпълнението на строежа по съответната 

специалност. и т.н.Взаимодействия С Главния експерт-При поискване докладва за състоянието на 
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строежа по съответната част. Докладва за неспазване на договорените условия с контрагента и за 

забелязани груби нарушения на нормите за проектиране и строителство. Докладва за спиране на 

строежа.С Ръководител екипа-Докладва за състоянието на строежа по съответната част. Докладва за 

неспазване на договорените условия с контрагента и за забелязани хруби нарушения на нормите за 

проектиране и строителство. Докладва за спиране на строежа. Представя проект на доклада до 

одобряващия орган по съответната част.Административен персонал-отговаря за:архивира входящата 

кореспонденция в Дневник входяща поща (хартиен и/или магнитен носител);архивира изходящата 

поща в Дневник изходяща поща (хартиен и/или магнитен носител); приема телефонните обаждания 

в офиса и ги пренасочва по предназначение; изпълнява функциите на информационна поща, като 

постоянно присъстващ сътрудник; регистриране на не пренасочените обаждания в запис с 

последващо предаване по адрес и т.н.Започване на строителството- Консултантът открива 

строителната площадка и определя линия и ниво на строежа в присъствие на необходимите 

представители, като съставя за това протокол обр.2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството. Заповедна книга на строежа- В срок от три дни 

след подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и даване на строителна 

линия и ниво Консултантът заверява Заповедна книга на строежа, освен в случаите, в които 

разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството. Тогава Заповедната книга се заверява и регистрира от ДНСК в 3-

дневен срок.Закриване на СМР-При изпълнение на строителни и монтажни работи, които подлежат 

на закриване при изпълнението на технологично следващите ги СМР и техните количества, качество 

и точност не могат да бъдат определени след закриването им се извършва проверка за отразяване на 

количествата вложени материали. За резултатите от проверката се съставя Акт за установяване на 

всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са 

постигнати изискванията на проекта и т.н.Спиране на строителството;Продължаване на 

строителството-След отстраняване на причините довели до спиране на Строителните и монтажните 

работи се съставя 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 т. 10 

други случаи.Установяване на щети при бедствия; Предаване на строежа -След завършване на 

необходимите проби и изпитвания и като се докаже, че строежът изпълнява изискванията на чл.169, 

ал.1 и 2 от ЗУТ Консултантът на основание чл. 176, ал. 1 от ЗУТ изготвя констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (част, етап от иего). С този акт се извършва 

предаването на строежа и строителната документация ог Сроителя на Клиента и т.н.Технически 

паспорт на строежа- След съставяне на този акт Консултантът съставя технически паспорт на 

строежа съгласно изискванията на чл. 176а от ЗУТ в обхват и съдържание съгласно Наредба № 5 от 

28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите а именно:Техническият паспорт на 

строеж обхваща следните части:А. "Основни характеристики на строежа" съдържа следните 

раздели:А. 1.1. "Идентификационни данни и параметри", с данни за:А.1.2. населено място, община, 

област, кадастрален район, номер на поземления имот. вид (сграда или съоръжение), адрес;А. 1.3. 

вид на собствеността и т.н. На основание на подписания акт за установяване на годността на 

строежа за въвеждане в експлоатация Консултантът изготвя окончателен доклад до Клиента 

съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ. Инвеститорски контрол- Основните задължения са:Контрол на 

количеството на изразходваните материали, механизация и възложените със заповед на Управителя 

услуги в строителните обекти .Приемане и одобряване актовете за извършените СМР в съответствие 

със строителните стандарти и договори за възлагане.Ръководство и организация на дейността по 

осъществяване контрол на качеството на извършените СМР и т.н.Основните отговорности, присъщи 

за длъжността са както следва:Отговаря за нормалното функциониране на системата за контрол 

върху качеството на строителните работи и влаганите суровини и материали.Отговаря за допуснати 

вреди от влагането на некачествени материали поради занижен контрол.Отговаря за безопасните 

условия на труд при осъществяване контрола върху качеството на продукцията. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 
„Стройконтрол КК”ЕООД 
Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено. Предложни за изпълнение са дейности, които не  са относими  към предмета на 

конкретната поръчка(напр: Упражняване на авторски надзор; непрекъснат надзор по време на 

строителството по специалностите конструкции, пътно строителство, геодезия и т.н.) , допуснати 

са грешки в последователността на дейностите, етапите, задачите. Участникът единствено 
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схематично е представил разпределението на задачите и отговорностите между 

предлаганите от него експерти от екипа. 
 

 

Обособена позиция 26 – Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр. Кърджали, ж.к. ,,Възрожденци", бл. № 41 
 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
1. Подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението на предмета на поръчката 

(включително по управляване изпълнението на договора с Възложителя и за вътрешен контрол, 

комуникация с Възложителя и заинтересованите страни), които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Изпълнението на Дейност 1 включва: Оценка 

за съответствие {включително оценка за съответствието на част „Конструктивна"), съгласно чл. 

142, ал. 10 от ЗУТ като комплексен доклад за съответствие със съществените изисквания по чл. 169 

ал. 5, ал. 3 от ЗУТ се прави за всяка от конкретно посочените сгради на територията на гр. 

Кърджали, одобрени по Националната програма, за които има разработен инвестиционен проект. 

Този инвестиционен проект подлежи на съгласуване и одобряване от общината и въз основа на него 

се издава разрешение за строеж. При извършване на оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания на строежите, изпълнителят отговаря за спазване на 

изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. В тази връзка оценката за съответствие обхваща проверка за 

съответствие с:Предвижданията на подробния устройствен план;Правилата и нормативите за 

устройство на територията;Изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3; Взаимната съгласуваност между частите 

на проектите и т.н; Методологията за изпълнение на тази дейност е показана в графичен вид в 

следващата схема:Консултанта в лицето на РЪКОВОДИТЕЛЯ ЕКИП приема изготвения комплект 

работни проекти и ги разпределя между съответните квалифицирани специалисти - всички 

специалисти са от заверения списък от МРРБ към удостоверението за изпълнение на дейността на 

дружеството. Нашето предложение и методология за изпълнение на Дейност 1 от настоящата 

обществена поръчка е съобразена изцяло с разпоредбите на сега действащия ЗУТ.От практиката ни 

до момента в изготвяне на комплексни доклади и строителен надзор на обекти, финансирани по 

Националната програма, сме установили, че много важен момент при изготвяне на доклада е 

проверката върху част „Сметна документация". Основните проблеми при изпълнението на строежи 

финансирани по Националната програма са включването на дейности в проектната разработка, 

които не са предмет на финансиране и не са допустими разходи по програмата, а в същото време се 

пропускат съществени дейности, които са допустими, но не са включени в проектите и съответно в 

част „Сметна документация".Затова на този етап е много важно изготвената част „Сметна 

документация" да бъде разгледана детайлно от специалистите и в случай, че се установи пропуск 

или неточност, то същата да бъде коригирана и отстранена още на етапа на изпълнението на 

Дейност 1. Изпълнението на Дейност 2 включва:Упражняване на строителен надзор върху 

строителните и монтажни работи -Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, 

съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови 

и подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България. Съгласно 

чл.168 ЗУТ Изпълнителят ще носи отговорност за: законосъобразно започване на строежа; 

осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по 

време на строителството;3.спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и 

чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и т.н.; В изпълнение на 

своите задължения изпълнителят:упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от 

правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, 

необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за 

упражняване на строителен надзор.Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл.166, ал.З и ал.4 
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и чл.167, ал.1,т.2 от ЗУТ;осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и 

комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежите, 

проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и 

изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ; по време на изпълнение на СМР осигурява постоянно 

присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части като представя пред възложителя 

доказателства за това на работните срещи, провеждани в присъствие на възложителя; присъства на 

всички заседания/срещи между участниците в инвестиционния процес, независимо по чие искане 

или работен план-график се провеждат, като всеки път докладва за основните дейности (видове 

работи) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ строителен надзор по 

строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и 

съответно необходимите мерки за решаването им; извършва необходимите проверки и носи 

отговорност за: спазване на изискванията за здравословният безопасни условия на труд. актуализира 

техническите паспорти на сградите преди въвеждането им в експлоатация по реда на Наредба № 5 от 

2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание. 

Актуализираният технически паспорт на всяка сграда, за която изпълнителят е упражнил строителен 

надзор, се предава на възложителя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е 

придружен с електронен носител. В съответствие с това, в качеството ни на Консултант, ние ще 

следим за обекта да бъдат съставени следните задължителни документи, както и ще изискаме и 

други допълнителни, които смятаме, че ще са необходими за правилното отчитане на изпълнените 

работи.Технологията и методологията за изпълнение са следните:Съставяне на Протокол   обр.1 за 

предаване и приемане на одобрения  проект и разрешение  за строеж за изпълнение  на конкретния 

строеж;  Подготовка и съставяне на Протокол 2 за откриване на строителна площадка на строежа. 

Изпращане на писмени уведомления в седемдневен срок от заверката на заповедната книга до 

общината, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен 

контрол, подготовка на информационна табела по ПБЗ.Контрол при изпълнението на всички видове 

строително монтажни работи, предвидени по проект, които ще се съпътстват и с подписване и/или 

отказ от подписване на всички необходими актове и протоколи съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в следната последователност. 

Съставяне съвместно със страните по Договора и подписване на Констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа (част, етап от него) - Акт № 15;Съставяне на Окончателния 

доклад, който се изготвя и се представя на Възложителя в съответствие с §3, ал.1 и 2 от 

„Допълнителните разпоредби" към Наредба №2 от 31.07.2003.Г за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България иминимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в изпълнение на чл. 4, т.2 от Наредба № 2 на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството в изпълнение на разпоредбите на 

ЗУТ; Изготвяне на актуализация на технически паспорт на строежа съгласно чл. 176а и чл.176б от 

ЗУТ и съгласно Наредба №5 / 28.12.2006г. Новите обстоятелства се отразяват в 

паспорта.Изпълнението на дейност 3 включва: Упражняване на инвеститорски контрол. 

Инвеститорският контрол по време на строителството ще се упражнява от определените лица 

посочени в нашето предложение. Методологията за изпълнение на дейността, се изразява в: 

правилното и точно замерване и отчитане на действително извършените строително ремонтни и 

монтажни работи на обекта коректно и прецизно съставяне и оформяне на отчетните документи 

свързани с отчитане на действително изпълнени СМР; Стратегията ни за изпълнение на тази дейност 

е следната:  В качеството ни на упражняващи функциите на инвеститорски контрол, специалистите 

ни ще изискват от строителите своевременно съставяне на подробни количествени сметки за всички 

видове работи, които са изпълнени на обекта, като същите ще трябва да бъдат направени в детайли с 

фиксирани размери за всеки вид работа - дължина, височина, брой подобни части и т.н. Механизми 

за управление на договора и контрол. Подробно и ясно описание на етапите, 

задачите,последователността за извършването на всяка една от дейностите, посочени в 

списъка.Основен Етап I - Изпълнение на дейност 1 - Оценка за съответствие на инвестиционните 

проекти Съпътстващи етапи:Етап 1.1. - Получаване на изготвените работни проекти; Етап 1.2. - 

Разглеждане на работните проекти; Етап 1.3. - Подготовка и представяне на Доклада за оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти. Етап II - Изпълнение на дейност 2 - Упражняване на 

строителен надзор върху строителните и монтажни работи :Съпътстващи етапи: Етап 2.1. - 

Получаване на необходимите документи от страна на Възложителя; Етап 2.2. - Получаване на 

необходимите документи от страна на Изпълнителя-Строител;Етап 2.3. - Получаване на уведомление 

за започване на строителството и откриване на строителна площадка; Етап 2.4. -Откриване на 

строителна площадка; Етап 2.5. -Изпълнение на предвидените СМР;Етап 2.6. -Приемане и отчитане 
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на изпълнените СМР; Етап 2.7. -Въвеждане в експлоатация на строежа; Етап III - Изпълнение на 

дейност 3 - Упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи 

Съпътстващи етапи:Етап 3.1. - Постоянни проверки, замерване и отчитане на действително 

извършени СМР на строежа;Етап 3.2. - Съставяне на подробни количествени сметки за действително 

извършените СМР по утвърден образец ;Етап 3.3. - Съставяне и подписване на протокола за 

отчитане на действително извършени СМР (т.н. обр. 19) Изпълнението на Дейност 2 и Дейност 3 - 

вървят паралелно и едновременно.Контрола върху количествата и качествата на изпълняваните СМР 

се отчитат едновременно и от специалистите надзорници по съответните проектни части и от 

специалистите упражняващи функции на инвеститорски контрол. Особено важно, дори 

задължително е при отчитането на строителните работи, които подлежат на закриване да присъстват 

всички специалисти, и ние в качеството ни на консултант ще прилагаме именно това. Задълженията 

на инвеститорския контрол по време на строителството:Следи за спазване на срока на изпълнение на 

предвидените строителни и монтажни работи, съобразно договора за строителство и при неговото 

забавяне или нарушаване своевременно уведомява възложителя;Контролира и следи финансовото 

изпълнение на договора за строителството и т.н Разпределение на задачите между експертите: 

Дейност №1Отговорно лице - Ръководителя на екипа- Ръководителят на екипа носи пълна 

отговорност за целия надзорен екип, който ще работи по договора. Той е отговорен за цялостната 

дейност на консултанта, както и за своевременното разпределение на задачите към съответните 

експерти. Той осигурява всеки един експерт, както и провежда комуникацията помежду и. Изисква 

от отделните експерти отчетност за напредъка на проекта по съответната част.Специалисти, които се 

включват в изпълнение на Дейност 1: Архитект; Конструктор (в нашия случай това е ръководителя 

на екипа) Конструктор с Технически контрол по част Конструктивна; о  Електроинженер; о ВиК 

инженер; Инженер ОВК - ЕЕ; Инженер Пожарна безопасност.Специалистите разглеждат проектите  

и дават  своите  становища на ръководителя на екипа;Ръководителя на екипа - обобщава крайния 

резултат и подготвя комплексния доклад.Дейност №2-Отговорно лице - Ръководителя на екипа- 

След получаване на влязлото в сила Разрешение за строеж от страна на общината, Ръководителя на 

екипа мобилизира надзорния екип и съответно разпределя задачите между експертите: Специалисти, 

които се включват в изпълнение на Дейност 2: Ръководителя на екипа - той изпълнява функциите на 

Конструктор, Инженер по материали и Координатор по безопасност и здраве: Архитект; 

Електроинженер; ВиК инженер; Инженер ОВК - ЕЕ; Инженер Пожарна безопасност. Дейност №3•   

Отговорно лице - Ръководителя на екипа-Специалисти-инвеститорски контрол. Организационната 

структура на екипа упражняващ строителен надзор Ръководител екип - Инженер-конструктор-

Ръководителят на екипа носи пълна отговорност за надзорния екип, който ще работи по договора. 

Той е отговорен за цялостната дейност на консултанта упражняващ строителен надзор, както и за 

своевременното разпределение на задачите към съответните експерти. Той:Осигурява присъствието 

на всеки един експерт на обекта; Осъществява координацията и комуникацията помежду 

им;Организира срещите с възложител, строител и проектант и т.н. По отношение на част 

„Конструктивна":Контролира изпълнението на строително монтажните работи по качество и 

количество на използваните материали, и по време на част „Конструктивна";Провежда редовни 

инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените строително - монтажни работи и 

използваните материали по част „Конструктивна" и т.н. Архитект-Контролира спазването на 

одобреният работен проект; Контролира изпълнението на строително монтажните работи по 

качество и количество на използваните материали по част „Архитектурна";Провежда редовни 

инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените строително - монтажни работи и 

използваните материали по част „Архитектурна";Контрол и участие в съставянето всички 

необходими документи (относно строително - монтажните работи на проекта), съгласно Наредба 

№3/31.07.2003 год. наМРРБ и т.н.;ЕлектроинженерКонтролиране изпълнението на строително 

монтажните работи по качество и количество на използваните материали, и по време на част 

„Електрическа"Провеждане редовни инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените 

строително - монтажни работи и използваните материали по част „Електрическа";Контрол и участие 

в съставянето всички необходими документи (относно строително - монтажните работи на проекта), 

съгласно Наредба№3/31.07.2003 год. на МРРБ и т.н.; Инженер Ви К при необходимост Контролиране 

изпълнението на строително монтажните работи по качество и количество на използваните 

материали, и по време на част „ВиК"; Провеждане редовни инспекции на обекта, проверяване 

качеството на изпълнените строително - монтажни работи и използваните материали по част „ВиК"; 

Контрол и участие в съставянето всички необходими документи (относно строително - монтажните 

работи на проекта), съгласно Наредба №3/31.07.2003 год. на МРРБ и т.н.;Инженер ОВК- 

Контролиране изпълнението на строително монтажните работи покачество и количество на 
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използваните материали, и по време на част „ЕЕ"; Експерт - Специалист по безопасност и здраве-

Координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ; 

Координира осъществяването на изискванията за Закона за здравословни и безопасни условия на 

труда и на плана за безопасност и здраве, от изпълнителя по Договора за строителство и т.нЕксперт 

по контрол на качеството на материалите-Упражнява контрол по изпълнението на строително-

монтажните работи по време и качество на вложените материали; Съблюдава напредъка на 

работите, сравнявайки ги с действителната работна програма; Докладва на ръководителя за 

действително извършените работи, които подлежат на заплащане; Експерт - пожарна безопасност--

Специалиста по пожарна безопасност ще съблюдава спазването на изискванията на нормативната 

уредба за пожарна безопасност на строежа 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Участникът предлага 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от 

него експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката.Предложена е 

адекватна организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и 

балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет 

на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и 

ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа.  

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на офертата на „Рафаилов 

Консулт" ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Предвидени за изпълнение са следните дейности за всички обекти:Изготвяне на комплексни 

доклади за оценка на съответствието на предстоящите за изработване проекти в съответствие с чл. 

142, ал. 6 от ЗУТ.За дейностите на строителен надзор, Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 

от ЗУТ, чийто обхват е, както следва:отговорност за законосъобразно започване на 

строежа;отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството;отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни 

проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;отговорност за спазване на изискванията за 

здравословно и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка - определяне на 

правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа 

на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от Наредба № 2.КБЗ да изпълнява лично 

всички функции предвидени в Наредба № 2отговорност за недопускане на увреждане на трети лица 

и имоти вследствие на строителството;отговорност за годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация; отговорност за оценка на енергийната ефективност;Освен това, изпълнителят е 

длъжен:Да следи за хода на изпълнение на СМР съгласно графика на строителя, да оценява забавата 

и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива изменения, 

предлагани от изпълнителя.Да контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия, 

като изисква от Изпълнителя на строежа сертификати и протоколи от контролните изпитания за 

влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на безопасност.Да 

изготви окончателен доклад придружен с „Технически паспорт" до "Дирекцията за национален 

строителен контрол" относно готовността на строежа за въвеждане в експлоатация заедно с 

технически паспорт на обекта. Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до 

изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор.Да контролира 

отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни органи. При ненамеса на 

строителя за отстраняването им да информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Дирекцията за 

национален строителен контрол. В рамките на дейностите по строителен надзор ще бъдат 
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извършени услуги,както следва:услуги свързани с изготвяне на доклад за оценка на съответствието 

на работния проект, в съответствие с чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ;осъществяване на надзор върху 

изпълнението на строително-монтажните дейности в рамките на инвестиционния проект, 

включително: осъществяване на контрол върху законосъобразното започване на строежа; пълнотата и 

правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнението на 

строежите в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно изискванията по чл. 169, 

ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл. 1766 от ЗУТ и в 

обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, 

издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 

г.; координация на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация.Конкретни задачи 

на консултанта-В рамките на настоящата обществена поръчка Консултанта следва да извърши 

следните основни дейности:(1) да изготви Доклад за оценка на съответствие на работния проект. С 

оглед на горепосоченото оценката следва да обхваща проверка за съответствие на инвестиционния 

проект с:предвижданията на подробния устройствен план;правилата и нормативите за устройство на 

територията;енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;Изготвяне на 

комплексен доклад за оценка на съответствието съгласно изискванията на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ за 

обекти -Докладът от оценка на съответствието следва да съдържа като минимум следната 

информация:Оценка за съответствие за частите на проекта, съответно: Част „Енергийна 

ефективност", чийто обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за 

енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г.) и 

т.н. Консултантът на настоящата обществена поръчка изготвя „Окончателен доклад на лицето, 

упражняващо строителен надзор" по смисъла на ЗУТ и на Наредба № 2.Окончателният доклад 

трябва да бъде  съставен  на български  език,  подписан подпечатан от либето, упражняващо 

строителен надзор и подписан от технически правоспособните физически лица, определени за 

надзор на строежа по съответните проектни части.Упражняване на инвеститорски контрол върху 

строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради, одобрени за участие в „Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради". В изпълнение на своите задължения 

изпълнителят:Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на Възложителя;Да 

осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е необходимо;Да поиска съставяне на 

акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния процес има това задължение, но не 

го е изпълнил в срок;Следва да съблюдава извършването на строителните работи в съответствие с 

проектите и графиците.Инвеститорски контрол се осъществява във всички фази на проекта. 

Контролира качеството на работа на изпълнителя при изпълнение на строително монтажните работи 

на всеки етап от строителството без с това да пречи на производствената работа на последния и 

т.н.Специалистът по инвеститорски контрол следва да следи за изпълнението на проектните 

решения и техническите спецификации, както и за съобразяване с изискванията за безопасност. 

Други задължения към консултанта: Да започне изпълнението по договора, след получаване на 

писменото известие от страна на Възложителя за започване на изпълнението на договора;.Да 

изготвя тримесечни доклади за отчитане на извършената работа и окончателен доклад за 

изпълнението на договора и да ги представя на Възложителя в изискуемите срокове;Да не използва 

по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица, каквато и да било 

информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по 

повод изпълнението на договора за строителство; ПЛАН ЗА РАБОТА: Основни дейности на 

Консултанта: Дейност 1. Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на работния проект в 

съответствие с чл. 142, ал. 6 и 8 от ЗУТ; Дейност 2. Упражняване на строителен надзор; Дейност 3. 

Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите 

паспорти на строежите;Дейност 4. Упражняване на инвеститорски контрол; Дейност 5. Изпълнение 

на останалите задължения на Консултанта;Специфични дейности, свързани с изпълнение на 

поръчката; Координация на строителния процес до въвеждането на строежите в експлоатация-

Изисква от Изпълнителя на СМР и одобрява, изготвените от него програми и графици за:График за 

изпълнение на СМР.Програма за Управление на качеството на СМР.Програма за Управление на 

риска.Програма за безопасни и здравословни условия на труд. Програма за опазване на околната 

среда. Съгласуване на работната програма на Изпълнителя. Комуникация между страните по 

Договора СТРАТЕГИЯ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТСКАТА УСЛУГА:Концепция за 

изпълнение на консултантската услуга - Дейности при подготовката на строителството; 2.2. 
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Дейности в строителния период; 2.3. Надзор по финансовото състояние на Проекта; 2.4. Искове и 

Спорове; 2.5 Дейности по завършването и предаването на обекта; Акт № 15 по Наредба № 3 на 

МРРБ; Изготвяне на Технически паспорт. Концепция за организация на работната сила за 

качествено и в срок изпълнение на договора-Ключови експерти-Ръководител на екипа - строителен 

инженер;Специалист част „Архитекура";Специалист част „Електро";Специалист част 

„ВиК";Специалист част „ОВиК";Специалист по част „Здравословни и безопасни условия на 

труд";Специалист по качеството и съответствието на материалите;Специалист по част 

„ПАБ";Специалист по част ТК по част „Конструктивна";Специалист инвеститорски 

контрол;Краткосрочни експерти-За решаването на възникнали специфични въпроси за някои 

дейности, Консултанта е предвидил участието на специалисти по отделните видове работи. Те ще 

бъдат разположение на Ръководителя на екипа и в случай на необходимост ще го консултират. Те ще 

ограничават риска на екипа от вземане на решения, като ще отговарят пред Ръководителя на екипа за 

съответните предложения и консултации, които могат да бъдат използвани и от 

Възложителя.Разпределение на отговорностите и задълженията на ключовите експерти:Ръководител 

на екипа-Ще ръководи екипа и ще изпълнява отговорностите и задълженията, съгласно 

нормативните документи за строителство и задачите, възложени от Възложителя, като покаже, че 

екипа за Строителен надзор работи ефективно и изпълнява Услугите в съответствие с Договора. Той 

ще бъде постоянно на обекта, на пълно работно време през времетраенето на строителните работи 

през всички етапи на изпълнение на Проекта и ще е отговорен за осъществяването на пълен контрол 

при изпълнението и отчета на Работите. Ще участва при предаването на обекта според Българското 

законодателство;Ще мобилизира екипа си, като разпредели цялостната дейност между отделните 

специалисти. Ще е отговорен за законосъобразното започване на строителните работи и протичане 

на цялостния процес на изпълнение в съответствие с Договора и строителното законодателство. 

Специалист част Архитектура - Приема разпорежданията на Ръководителя на екипа по отношение 

контрола на строителството и задълженията на екипа; Контролира  работата  на  Изпълнителя по 

отношение  на  качеството  на изпълнените работи в съответствие с архитектурните проекти на 

сградата; Изисква от Строителя мостри за влаганите строителни материали и одобрява 

доставчиците; Специалист част ВиК - Запознава се с проекта; Контролиране изпълнението на 

строително монтажните работи по качество и количество на използваните материали; Провеждане 

редовни инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените строително - монтажни 

работи и използваните материали; Потвърждаване изпълнените строително-монтажни работи чрез 

измервания и тяхното съответствие с методите, описани в договора за работите.Докладва на 

Ръководителя на надзорния екип. Специалист част ОВК - Приема разпорежданията на Ръководителя 

на екипа по отношение контрола на строителството и задълженията на екипа; Контролира работата 

на Изпълнителя/ Строителя по отношение на качеството на изпълнените отоплителни инсталации и 

съоръжения; Контролира работата на Изпълнителя/ Строителя по отношение на качеството на 

изпълнените вентилационни инсталации и съоръжения; Изисква от Строителя и контролира 

лабораторните протоколи, сертификати, декларации за съответствие, актове за скрити работи и др. 

Специалист част Електро - Изпълнява дейности на строителен надзор, изпитване, пусковите 

дейности.Изисква, проверява и съгласува изготвените от Строителя Методологии и Технологии за 

изпълнение на отделните видове работи, одобрява предложените материали за съответствие с 

Техническите спецификации и стандарти, както и програмата и методите за провеждане на 

необходимите проби и изпитвания на мрежите;Изготвя доклади за напредъка на обекта;Изготвя и 

представя експертно становище/съвет за отстраняване на проблеми, свързани с част електро; 

Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - Изпълнява задълженията и 

отговорностите на Координатор по безопасност и здраве, съгласно чл. 5 (1) и (3) от Наредба №2 за 

минималните изисквания за ЗБУТ и указанията на Възложителя на строежа;Приема разпорежданията 

на Ръководителя на екипа;Контролира програмата на Изпълнителя за Безопасни и Здравословни 

условия на труд; Специалист по качеството и съответствието на материалите - Проверява и оценява 

лабораторията на Изпълнителя;Контролира работата на Изпълнителя по отношение на качеството 

на изпълнените работи - лабораторни протоколи, сертификати, декларации за съответствие и 

др;Проверка на проекта по отношение на част"Система по качеството";Контролира изпълнение на 

отделните видове СМР в съответствие със стандартите и техническите спецификации;Специалисти 

по инвеститорски контрол-Осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете 

и протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е 

необходимо;Поисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния 

процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок;Съблюдава извършването на строителните 

работи в съответствие с проектите и графиците.Установява съответствието само на действително 
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извършените работи с договорените единични цени; ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ; ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

„Рафаилов Консулт" ЕООД 
Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението на 

предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с Възложителя и за 

вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни), които са необходими за 

изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но е включил дейности, 

които не се отнасят към предмета на настоящата поръчка(..»Част „Енергийна ефективност", чийто 

обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, 

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради”).Подробно и ясно са описани етапите, задачите, 

последователността за извършването на всяка една от дейностите. Участникът е предложил 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него 

експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката. 

 

3. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ИНТКОНС" ЕООД по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
КОНКРЕТНИ МЕТОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪОТВЕТНАТА ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА- ДЕЙНОСТ 1-Оценка за 

съответствие на инвестиционните проекти, в изпълнение на  Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради"; Оценката за съответствие на инвестиционните 

проекти ще се извърши като комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, 

ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ.Инвестиционните проекти ще 

бъдат изработени в обхвата и съдържанието, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 

г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, друга свързана подзаконова нормативна 

уредба по приложимите части, в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности и 

специфичните изисквания на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради и т.н. ДЕЙНОСТ 2: Упражняване на строителен надзор върху строителните и 

монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради, в изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради". Строителният надзор ще се изпълнява в задължителния обхват, съобразно 

изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови 

нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България.Изпълнителят ще извърши 

надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на 

съответния обект, в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, 

упражняващо строителен надзор на строеж и т.н. ДЕЙНОСТ 3: Упражняване на инвеститорски 

контрол върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради. одобрени за участие в „Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради": Изпълнява функциите на 

инвеститорски контрол на Възложителя; Осъществява контрол относно пълното и правилно 

съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, 

там, където е необходимо; Изисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник 

в строителния процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок и т.н. Актовете и 

протоколите към съответните части на проекта се съставят от участниците в строителството както 

следва:В началото на строителството:По време на строителството;В  заключителен  етап  на  

строителството  при  изпълнение  на  настоящата поръчка, ще бъдат съставени и оформени следните 

актове и протоколи:Протокол приложение №17 за проведена 72 часова проба при експлоатационни 

условия. Изпълнителят ще организира провеждането на 72-часови проби при експлоатационни 

условия като част от процеса на подготовка за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на 

комисия, подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова 

проба при експлоатационни условия, след което ще бъде подписано Приложение № 17 към Наредба 
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№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Окончателен 

доклад на Строителния надзор;Технически паспорт на строежа; Внасяне на окончателния доклад в 

РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия.Участие в 

държавна приемателна комисия. Стратегия за управление на договора-Разработването на ясна 

стратегия за постигане целите по проекта е от изключително голямо значение. Стратегията създава 

рамка, която направлява основните и второстепенните действия, които са необходими за 

изпълнението на проекта и постигане на неговата цел. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФУНКЦИИТЕ НА 

КОНТРОЛ И ПРОВЕРКА НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ- За 

успешно управление на договора Изпълнителят ще осъществява: Ежедневен контрол на 

строителния процес; Контрол по правилното изпълнение на строителни работи. Контрол по 

качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните 

изисквания, стандарти.Контрол върху комплектоването на цялата необходима документация по 

времемна строителния процес. Заверка на екзекутивната документация, включително: Съдействие 

за издаване на всички необходими писмени становища. Контрол по спазване на Плана за 

безопасност и здраве (ПБЗ) и календарнит графици за изпълнение на обектите, утвърдени от 

Възложителя. Контрол по спазването изискванията на ЗБУТ (безопасни условия на труд и 

пожаробезопасност).Контрол по спазването на мерките по опазването на околната среда, 

предвидени в проекта, по време на строителството. Недопускане увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на строителството. Конкретни контролни дейности по инвеститорски контрол върху 

обекта. Предоставяне на техническа помощ и съдействие на Възложителя за управление на договора 

за строителство и последващите дейности за документално и финансово приключване на 

обекта.Отчетност. Вътрешен контрол при изпълнение на договора.Вътрешен контрол по проверка на 

извършения вече контрол при упражняване на Строителен надзор и Инвеститорски контрол ще се 

извърши съгласно Процедури за управление на качеството, в които са интегрирани Система за 

качество 180 9001:2008.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ-Участникът разполага, през 

целия период на изпълнение на поръчката, с лица, които да отговарят за извършването на услугата, 

вписани в списъка, чрез които упражнява дейността си, а именно:Ръководител екип - СТРОИТЕЛЕН 

ИНЖЕНЕР ПГС:изпълняващ функциите и на Експерт Инвеститорски контрол- Управление на 

Договора за услуги, включително координация на дейностите на екипа; Подпомагане на 

Възложителя при разрешаване на спорове с Изпълнителя на Договора за инженеринг;Комуникация и 

отговорност пред Възложителя и т.н. Експерт по част „Архитектура:Извършва Оценка на 

съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж. Предоставя експертни становища 

/съвети и отстранява проблеми по въпроси по част Архитектура по време на изпълнението.Провежда 

инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените СМР. Експерт по част „Конструкции", 

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПГС, съвместяващ функциите на Експерт Технически контрол по част 

конструктивна и Експерт инвеститорски контрол:•Извършва Оценка на съответствие на проекта за 

издаване на Разрешение за строеж.Експертът осъществява провеждане на контрол върху спазване на 

изискванията нормативната база, свързани с проектирането и изпълнение на СМР.Провежда 

инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените строително-монтажни работи в 

част„Конструкции" и т.н. Експерт по част „ОВК „- Извършва Оценка на съответствие на проекта за 

издаване на Разрешение за строеж.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на 

изпълнените строително-монтажни работи в част„ОВиК" и част „ЕЕ".За допуснати нарушения ще 

информира Ръководителя на екипа и ще дава указания на Строителя за тяхното отстраняване.Всички 

нередности допуснати на обектите се записват в заповедната книга за отстраняване от страна на 

Строителя и т.н.Експерт по част „Електроинсталации" , ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР-Извършва Оценка на 

съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.Предоставя експертни становища 

/съвети и отстранява проблеми по въпроси по част Електрическа по време на 

изпълнението.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените строително-

монтажни работи в част„Електрическа" и т.н.Експерт Инженер по качеството на материалите, 

изпълняващ функциите и на Експерт Инвеститорски контрол:Ще се запознае с проектната 

документация и техническото предложение на избрания Строител.Ще подготви изискванията за 

одобряване на източници за доставка на материали и др. в съответствие с действащите нормативни 

изисквания, които ще представи на Строителя след откриване на строителната площадкапровежда 

редовни инспекции на строежа и контрол по спазване на приети технологи за изпълнението на 

строително монтажните работи и качество на използваните материали и изделия в съответствие с 

одобрения строителен график и обектовите искания на Строителя. При необходимост след 

съгласуване с Възложителя и Ръководителя на екипа ще подготвя обектови инструкции до 

строителя и т.н. Експерт Инженер по част „Пожарна и аварийна безопасност"- Извършва Оценка 
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на съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.Експертът осъществява 

провеждане на контрол върху спазване на изискванията нормативната база, свързани с 

проектирането и изпълнение на СМР.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на 

изпълнените строително-монтажни работи в част „Пожарна и аварийна безопасност" и т.н. Експерт 

Инвеститорски контрол: Осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е 

необходимо; Изисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния 

процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок;Съблюдава извършването на строителните 

работи в съответствие с проектите и графиците.Осъществява Инвеститорски контрол във всички 

фази на проекта и т.н. 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

„ИНТКОНС" ЕООД 

Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено, напр. техническия паспорт е само споменат. Участникът е предложил дейност 

и/или дейности, които не са относими  към предмета на конкретната поръчка (…….за 

проведена 72 часова проба при експлоатационни условия. Изпълнителят ще организира 

провеждането на 72-часови проби при експлоатационни условия като част от процеса на подготовка 

за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на комисия, подготвяне на заповед на 

Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни 

условия…….). 

 

 

4. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ" 

ООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Предлагаме следните организация и методология за работа по обема на предвидените СМР, за които 

ще се осъществяват строителен надзор и инвеститорски контрол :Съгласно Наредба №7/2004 г. /изм. 

ДВ бр.27/2015 г./ за енергийна ефективност на сгради, съответствието за енергийна ефективност на сгради е 

налице при стойност на интегрирания показател - специфичен годишен разход на първична енергия 

най -малко от клас „С" по скалата на класовете на енергопотребление.В съществуващото състояние 

сградите имат високо ниво на енергийно потребление.Съществуват основно три вида топлопренасяне през 

ограждащите елементи -топлопроводност, конвекция и излъчване. За осигуряване на този баланс при 

разнообразните температурни въздействия върху човека решаващо значение имат мерките и методите за 

регулиране микроклимата в помещенията. Необходимо е прилагане на комплекс от мерки, целящи 

намляване на енергийните разходи, осигуряване на топлинен комфорт и микроклимат, високо качество 

на изпълнение.При изпълнение на поръчката предлагаме следните видове дейности :Оценка за 

съответствието на инвестиционен проект в съответствие с чл.142, ал.5 от ЗУТ-Предвижданията на 

подробния устройствен план; Правилата и нормативите за устройство на територията; Изискванията на 

нормативните актове и техническите спецификации съгласно Законосъобразност на издадената скица/виза 

за проектиране и т.н.Оценката обхваща проверка за съответствие със :а/ Изисквания за влезли в сила 

административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие 

за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното 

разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и 

условията от тези актове в проекта. б/ Изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по 

време на строително - монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на 

последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени 

цели за оползотворяване и рециклиране. в/ Изисквания за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава 7, 

раздел 1 от Закона за опазване на околната среда.Дейности, които ще контролират и изискуема по закон 

документация, която ще подготвят Строителният надзор и Инвеститорският контрол при изпълнение на 

предвиденото строителство:Проверка наличността и пълнотата на всички документи,  необходими 

застартиране на строителството /при необходимост оказване помощ на Възложителя за тяхното 

изготвяне/. Проверка обхвата на Разрешението на строеж съобразно одобрените инвестиционни 
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проекти. -Оказване съдействие на Възложителя и Изпълнителя при съгласуване на документи за 

изпълнението на проекта с трети лица. Сътрудничество по въпроси, изискващи писмено становище от 

страна на контролиращи органи и други институции.Преглед на договора с Изпълнителя в рамките на 

проекта /авторски надзор,документи на техническия ръководител на обекта и координатора по 

безопасност и здраве, Удостоверения за вписване в Камарата на строителите в РБ за съответната категория 

строеж, застраховки и др./ Следвайки указанията на Техническото задание, както и личното виждане за 

изпълнение на поръчката, Консултантът е разделил задълженията си в няколко основни групи дейности, 

както следва :Дейност 1 - Мобилизация на консултантския екип и инвеститорския контролДейност 2 - 

Проверка на доставените на обекта материали и оборудване за съответствие в нормативите и други 

приложими изисквания.Дейност 3 - Упражняване на строителен надзори инвеститорски контрол 

върху изпълняваните видове работи в обем и обхват съгласно Техническите спецификации, ЗУТ и 

подзаконовите нормативни актове. Поддейност 3.1 - Координация на мерките по безопасност и здраве 

съгласно Наредба № 2/2004 г. за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, 

включваща следните задължения на Консултанта :Поддейност 3.2 - Стартиране на строително - 

ремонтните работи и съблюдаване законосъобразното започване на строежа, включващи следните 

задължения на Консултанта и Инвеститорския контрол :Поддеиност 3.3 - Надзор по време на 

строителството до подписване на Констативен протокол обр. 15. Поддейност 3.4 - Подготовка на 

обекта за въвеждане в експлоатация, включваща следните задължения на Консултанта и 

Инвеститорския контрол :Дейност 5 - Консултантът изготвя техничеки паспорт на обекта, включващ 

техническите характеристики, инструкции за експлоатация, извършени строителни действия след 

въвеждане на сградата в експлоатация.Дейност 6 - Мониторинг на методите на изпълнение на видовете 

строително -ремонтни дейности, подлежащи на съгласуване и контрол на мероприятията от 

подготвителния период. Дейност 7 - При определени първа, втора или трета категория на обекта : 

Внасяне от името на Възложителя писмено искане за назначаване на Държавна приемателна 

комисия, придружено с необходимите документи съгласно Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти /.Допълнителни задължения на Консултанта:Да поддържа точно 

и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с извършваните дейности; Да 

не възлага изпълнението на услугите по този договор или на части от него на трети лица. Да осигури на 

Възложителя и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до 

документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за 

времето на изпълнение на договора и след това. Разпределение на човешките ресурси и 

отговорностите на отделните консултанти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на 

изпълняваните дейности. 1. Ръководител екип - Магистър - строителен иженер ПГС:Осъществява 

комуникация и връзки със Строителя във връзка с изпълнението на дейностите по техническата 

спецификация на договора за строителство; Носи пълна отговорност за упражняване на строителния надзор 

в съответствие с договора за строителство; Осъществява управление и координация на работата на 

обекта до въвеждането му в експлоатация; Носи отговорност за синхронизация на работата на своя екип; 

Отговаря за законосъобразното стартиране на строежа;Подписва и съхранява оригинал /един от 

четирите оригинала от Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка съгласно Наредба № 

3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и т.н. 1. Ръководител екип - 

Магистър - строителен инженер ПГС:Осъществява комуникация и връзки със Строителя във връзка с 

изпълнението на дейностите по техническата спецификация на договора за строителство; Носи пълна 

отговорност за упражняване на строителния надзор в съответствие с договора за строителство; 

Осъществява управление и координация на работата на обекта до въвеждането му в експлоатация; Носи 

отговорност за синхронизация на работата на своя екип; Отговаря за законосъобразното стартиране на 

строежа;Подписва и съхранява оригинал /един от четирите оригинала от Протокол обр.2 за откриване 

на строителната площадка съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството и т.н.2. Експерт - магистър – архитект- Носи пълна отговорност за упражняване на 

строителния надзор, в съответствие с договора за строителство; Осъществява управление и координация 

на работа на обекта до въвеждането му в експлоатация; Носи отговорност за синхронизация на работата на 

екипа; Отговаря за законосъобразното стартиране на строежа; Подписва Протокол обр.2 за откриване на 

строителната площадка съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството и т.н. 3. Експерт - Магистър - инженер конструктор- Извършва оценка на 

достоверността на модела на конструкцията, чрез който е извършено нейното статико-динамично 

изследване, пълнота и съответствие на инженерните изчисления с нормативните изисквания, когато 

изчисленията са извършени с помощта на софтуерен продукт (легитимно придобит) – проверка на 

правилността на подадените входни данни, оценка на достоверността на получените резултати;Проверява 
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съответствието на проекта по част конструктивна с противопожарните, хигиенните, екологичните и 

специфичните изисквания по отношение вложените материали за конструкцията; Следи за пълнотата 

на проектната документация.Участва в изготвяне на оценката за съответствие на инвестиционния 

проект в част „Архитектура" и изготвя становище.Подпомага Ръководителя на екипа, като следи за 

спазването на проект по част „Архитектура", участва в изготвянето на окончателния доклад и пр 

необходимост предоставя експертно становище по част „Архитектура".4. Експерт „ОВК" - Магистър, 

инженер ОВК-Носи отговорност за прилагане мерките за енергийна ефективност в изпълнение на 

инвестиционния проект въз основа на енергийното обследване; Носи отговорност за прилагане енергийно и 

конструктивно мерките за енергийна ефективност в изпълнение на инвестиционния проект въз основа на 

обследване;Контролира изпълнението на СМР по отопление, вентилация и климатизация; Участва в 

изготвянето и подписва всички актове и протоколи по време на строителството съобразно 

специалността си съгласно Наредба № 3/2003 г. на МРРБ.5. Експерт - Магистър – Електроинженер-

Участва в изготвянето и подписва всички актове и протоколи по време на строителството съобразно 

специалността си съгласно Наредба № 3/2003 г. на МРРБ.Дава инструкции и указания при изпълнението на 

СМР и при необходимост и вземане на решения по въпроси от неговата компетентност.Участва в изготвяне 

оценката на съответствие на инвестиционния проект и дава становище.При необходимост като консултант 

по надзора предоставя експертно становище по част „Електро".6. Експерт - магистър - Инженер по 

качеството на материалите- Контролира изпълнението на СМР по отношение доставка, складиране и 

влагане на качествени материали и изделия. Контролира качеството на влаганите строителни материали и 

изделия съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценка на  съответствието на строителните 

продукти.Контролира технологичната последователност на влагане на материали и изделия при 

изпълнение на строително - ремонтните работи. Контролира спазването на проектно - сметната 

документация и техническите спесификации, своевременно представяне на декларации и сертификати 

за съответствие, монтажни работи, изпитания.Участва в разработката и подписва окончателен доклад 

до Възложителя и технически паспорт;7. Експерт „Пожарна техника и безопасност" – магистър- Носи 

отговорност за пожарната безопасност при прилагане мерките за енергийна ефективност в изпълнение на 

инвестиционния проект въз основа на енергийното обследване; Участва в изготвянето и подписва   

всички актове и протоколи по време на строителството съобразно специалността си съгласно Наредба 

№ 3/2003 г. на МРРБ. Дава инструкции и указания при изпълнението на СМР и при необходимост и 

вземане на решения по въпроси от неговата компетентност и т.н..8. Експерт - „Координатор по 

безопасност и здраве", магистър-Контрол за спазване на изискванията на Наредба №2/2004г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд; Контрол върху монтажа на 

информационни табели;Извършва изключителен контрол по безусловното спазване на Плана за 

безопасност и здраве, като част от техническия проект; Окозва помощ при актуализиране плана по 

безопасност и здраве, отчита настъпилите изменения с напредване на СМР и т.н.; Експерт 

..Инвеститорски контрол"-Съблюдава извършването на строителните работи в рамките на 

инвестиционния проект, в съответствие с представените графици.Осъществява инвеститорски контрол 

във всички фази на проекта. Своевременно установява непълноти или неточности в проекта и 

техническата спецификация и предлага допълнения и корекции за отстраняването им. Следи за 

изпълнението на проектните решения и техническите спецификации, свързани с установяването на 

количества и цени, както и за съобразяване с изискванията за безопасност.Работи в тясна връзка със 

строителния надзор на обекта.Взаимодействие между членовете на екипа: Ръководителят ще ръководи 

екипа, ще координира дейностите между отделните членове и ще осъществява контрол върху действията 

на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката и върху резултатите от тези 

дейности 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на  

„ГРАДИАКТ КОНСУЛТ" ООД 

Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено. Не е направено детайлно разпределение на основните дейности. Участникът е 

предложил разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него 

експерти от екипа, но е допуснал несъществени неточности (Експерт - Магистър - инженер 

конструктор-.Участва в изготвяне на оценката за съответствие на инвестиционния проект в част 

„Архитектура" и изготвя становище.Подпомага Ръководителя на екипа, като следи за спазването на 

проект по част „Архитектура", участва в изготвянето на окончателния доклад и пр необходимост 

предоставя експертно становище по част „Архитектура".) 
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Обособена позиция 27 – Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр. Кърджали, ж.к. ,,Възрожденци", бл. № 107 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД 

по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
ДЕЙНОСТ 1-Оценка за съответствие на инвестиционните проекти, в изпълнение на  Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"; Оценката за съответствие 

на инвестиционните проекти ще се извърши като комплексен доклад за съществените изисквания по 

чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от 

ЗУТ.Инвестиционните проекти ще бъдат изработени в обхвата и съдържанието, съгласно 

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

проекти, друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части, в зависимост от 

допустимите и одобрени за финансиране дейности и специфичните изисквания на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и т.н. ДЕЙНОСТ 2: 

Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с 

обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, в изпълнение на 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради". 

Строителният надзор ще се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на ЗУТ, 

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

строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови 

нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България.Изпълнителят ще извърши 

надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на 

съответния обект, в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, 

упражняващо строителен надзор на строеж и т.н. ДЕЙНОСТ 3: Упражняване на инвеститорски 

контрол върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради. одобрени за участие в „Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради": Изпълнява функциите на 

инвеститорски контрол на Възложителя; Осъществява контрол относно пълното и правилно 

съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, 

там, където е необходимо; Изисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник 

в строителния процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок и т.н. Актовете и 

протоколите към съответните части на проекта се съставят от участниците в строителството както 

следва:В началото на строителството:По време на строителството;В  заключителен  етап  на  

строителството  при  изпълнение  на  настоящата поръчка, ще бъдат съставени и оформени следните 

актове и протоколи:Протокол приложение №17 за проведена 72 часова проба при експлоатационни 

условия. Изпълнителят ще организира провеждането на 72-часови проби при експлоатационни 

условия като част от процеса на подготовка за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на 

комисия, подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова 

проба при експлоатационни условия, след което ще бъде подписано Приложение № 17 към Наредба 

№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Окончателен 

доклад на Строителния надзор;Технически паспорт на строежа; Внасяне на окончателния доклад в 

РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия.Участие в 

държавна приемателна комисия. Стратегия за управление на договора-Разработването на ясна 

стратегия за постигане целите по проекта е от изключително голямо значение. Стратегията създава 

рамка, която направлява основните и второстепенните действия, които са необходими за 

изпълнението на проекта и постигане на неговата цел. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФУНКЦИИТЕ НА 

КОНТРОЛ И ПРОВЕРКА НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ- За 

успешно управление на договора Изпълнителят ще осъществява: Ежедневен контрол на 

строителния процес; Контрол по правилното изпълнение на строителни работи. Контрол по 

качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните 
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изисквания, стандарти.Контрол върху комплектоването на цялата необходима документация по 

времемна строителния процес. Заверка на екзекутивната документация, включително: Съдействие 

за издаване на всички необходими писмени становища. Контрол по спазване на Плана за 

безопасност и здраве (ПБЗ) и календарнит графици за изпълнение на обектите, утвърдени от 

Възложителя. Контрол по спазването изискванията на ЗБУТ (безопасни условия на труд и 

пожаробезопасност).Контрол по спазването на мерките по опазването на околната среда, 

предвидени в проекта, по време на строителството. Недопускане увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на строителството. Конкретни контролни дейности по инвеститорски контрол върху 

обекта. Предоставяне на техническа помощ и съдействие на Възложителя за управление на договора 

за строителство и последващите дейности за документално и финансово приключване на 

обекта.Отчетност. Вътрешен контрол при изпълнение на договора.Вътрешен контрол по проверка на 

извършения вече контрол при упражняване на Строителен надзор и Инвеститорски контрол ще се 

извърши съгласно Процедури за управление на качеството, в които са интегрирани Система за 

качество 180 9001:2008.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ-Участникът разполага, през 

целия период на изпълнение на поръчката, с лица, които да отговарят за извършването на услугата, 

вписани в списъка, чрез които упражнява дейността си, а именно:Ръководител екип - СТРОИТЕЛЕН 

ИНЖЕНЕР ПГС:изпълняващ функциите и на Експерт Инвеститорски контрол- Управление на 

Договора за услуги, включително координация на дейностите на екипа; Подпомагане на 

Възложителя при разрешаване на спорове с Изпълнителя на Договора за инженеринг;Комуникация и 

отговорност пред Възложителя и т.н. Експерт по част „Архитектура:Извършва Оценка на 

съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж. Предоставя експертни становища 

/съвети и отстранява проблеми по въпроси по част Архитектура по време на изпълнението.Провежда 

инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените СМР. Експерт по част „Конструкции", 

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПГС, съвместяващ функциите на Експерт Технически контрол по част 

конструктивна и Експерт инвеститорски контрол:Извършва Оценка на съответствие на проекта за 

издаване на Разрешение за строеж.Експертът осъществява провеждане на контрол върху спазване на 

изискванията нормативната база, свързани с проектирането и изпълнение на СМР.Провежда 

инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените строително-монтажни работи в 

част„Конструкции" и т.н. Експерт по част „ОВК „- Извършва Оценка на съответствие на проекта за 

издаване на Разрешение за строеж.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на 

изпълнените строително-монтажни работи в част„ОВиК" и част „ЕЕ".За допуснати нарушения ще 

информира Ръководителя на екипа и ще дава указания на Строителя за тяхното отстраняване.Всички 

нередности допуснати на обектите се записват в заповедната книга за отстраняване от страна на 

Строителя и т.н.Експерт по част „Електроинсталации" , ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР-Извършва Оценка на 

съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.Предоставя експертни становища 

/съвети и отстранява проблеми по въпроси по част Електрическа по време на 

изпълнението.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените строително-

монтажни работи в част„Електрическа" и т.н.Експерт Инженер по качеството на материалите, 

изпълняващ функциите и на Експерт Инвеститорски контрол:Ще се запознае с проектната 

документация и техническото предложение на избрания Строител.Ще подготви изискванията за 

одобряване на източници за доставка на материали и др. в съответствие с действащите нормативни 

изисквания, които ще представи на Строителя след откриване на строителната площадкапровежда 

редовни инспекции на строежа и контрол по спазване на приети технологи за изпълнението на 

строително монтажните работи и качество на използваните материали и изделия в съответствие с 

одобрения строителен график и обектовите искания на Строителя. При необходимост след 

съгласуване с Възложителя и Ръководителя на екипа ще подготвя обектови инструкции до 

строителя и т.н. Експерт Инженер по част „Пожарна и аварийна безопасност"- Извършва Оценка 

на съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.Експертът осъществява 

провеждане на контрол върху спазване на изискванията нормативната база, свързани с 

проектирането и изпълнение на СМР.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на 

изпълнените строително-монтажни работи в част „Пожарна и аварийна безопасност" и т.н. Експерт 

Инвеститорски контрол: Осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е 

необходимо; Изисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния 

процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок;Съблюдава извършването на строителните 

работи в съответствие с проектите и графиците.Осъществява Инвеститорски контрол във всички 

фази на проекта и т.н. 
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С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

„ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД 

Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено. Участникът е предложил дейност и/или дейности, които не са относими  към 

предмета на конкретната поръчка (…….за проведена 72 часова проба при експлоатационни 

условия. Изпълнителят ще организира провеждането на 72-часови проби при експлоатационни 

условия като част от процеса на подготовка за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на 

комисия, подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова 

проба при експлоатационни условия…….). 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ" АД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Описание на конкретните методи и похвати на работа на дружеството: Стриктно спазване на 

техническите спецификации, изискванията на Възложителя и нормативната уредба; Спазване на 

времевия график за изпълнение на дейностите; Екип; Непрекъснат диалог и партньорство; Фокус 

върху ключовите резултати; Приоритизация на дейностите; Гъвкавост и отзивчивост. В изпълнение 

на своите задължения, Консултанта ще извършва и редовни и месечни срещи с цел решаване на 

всички възникнали проблеми.Описание на всички дейности, които консултанта ще изпълни: 

Изпълнение на Дейност 1 - Оценка за съответствие на инвестиционните проекти, в изпълнение на 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради";Оценката за 

съответствие на инвестиционните проекти се извършва като комплексен доклад за съществените 

изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от 

ЗУТ. Оценка за съответствие (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна"), 

съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ като комплексен доклад за съответствие със съществените 

изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ се прави за всяка от конкретно посочените сгради на 

територията на гр. Кърджали, При извършване на оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания на строежите, изпълнителят отговаря за спазване на 

изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. В тази връзка оценката за съответствие обхваща проверка за 

съответствие с:Предвижданията на подробния устройствен план и т.н.Изпълнение на Дейност 2-

Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с 

обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени за 

участие;Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на 

ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови 

актове в областта на енергийната ефективност в България. Съгласно чл.168 ЗУТ Изпълнителят ще 

носи отговорност за:законосъобразно започване на строежа; осъществяване на контрол относно 

пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;спиране на 

строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл.225, ал. 2 и в нарушение на 

изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;осъществяване на контрол относно спазване на 

изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;недопускане на 

увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;В изпълнение на своите задължения 

изпълнителят: упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни 

физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за 

осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за упражняване на 

строителен надзор.Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл.166, ал.З и ал.4 и чл.167, ал.1,т.2 

от ЗУТ; осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и 

на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с 

изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 

169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ; по време на изпълнение на СМР осигурява постоянно присъствие на 

експертите от своя екип по всички проектни части като представя пред възложителя доказателства 

за това на работните срещи, провеждани в присъствие на възложителя и т.н.Актуализира 

техническите паспорти на сградите преди въвеждането им в експлоатация по реда на Наредба № 5 от 
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2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание. 

Актуализираният технически паспорт на всяка сграда, за която изпълнителят е упражнил строителен 

надзор, се предава на възложителя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е 

придружен с електронен носител съответстващ на хартиения;Изготвя окончателен доклад до 

Възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след приключване на СМР. Докладът се представя на 

хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е придружен е електронен носител във 

формат пдф, съответстващ на хартиения.Изпълнение на Дейност 3-По време на целия строителен 

процес от откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация 

Изпълнителят ще осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно: Отсъствие 

на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и 

КСС;съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидени в проектосметната 

документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.; У 

съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от 

договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове. Начини и етапи на изпълнение на 

дейностите, предмет на поръчката, които Консултанта ще извърши:Етап I – Организационен-

1.Мобилизация на екипа;2.Организира съвместно с възложителя съставянето на Протокол обр. 1 за 

предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж: за изпълнение на конкретния 

строеж и т.н. Етап II - упражняване на постоянен контрол:3.Организира откриването на 

строителната площадка на конкретния обект- съставяне на Протокол 2 за откриване на строителна 

площадка на строежа. Съставя се от Консултанта с участието на: Съответните технически 

правоспособни лица от строителния надзор по съответните части; Възложител, Строител, Служител 

по чл.223, ал.2 от ЗУТ от общината и Проектанти по съответните части;4.Заверка на Заповедната 

книга (Образец 4) на конкретния строеж: в тридневен срок от подписването на Протокол 2 .5. 

Осъществява постоянен контрол при изпълнението на всички видове строително монтажни работи 

на конкретния строеж:Контрола се осъществява върху всички предвидени по проект работи, които 

ще се съпътстват и с подписване и/или отказ от подписване на всички необходими актове и 

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

строителството.- Метод за работа при установяване на несъответствие на строителните материали и 

изделия с техническите изисквания на проекта и контрол при подмяната и корекцията им.6. Участва 

и контролира изготвяне на екзекутивна документация съгласно ЗУТ; Етап 3- Заключителен- 

Подготвя и организира подписване на Констативен акт (приложение15) за установяване годността 

за приемане на строеж по чл.176 ал.1 от ЗУТ;условията на чл. 176а и чл. 176 б от ЗУТ и Наредба № 

5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;Съставя и внас пред компетентния орган 

окончателен доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на 

специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба за 

въвеждане в експлоатация на строежа.За изпълнение на конкретната задача, ще бъдат осигурени 

следните експерти: Ръководител надзорен екип- Осигурява присъствието на всеки един експерт на 

обекта; Осъществява координацията и комуникацията помежду им; Организира срещите с 

възложител, строител и проектант.Изисква от отделните експерти отчетност за напредъка на 

проекта по съответната част; Основните ангажименти включват: Подпомагане на Възложителя при 

разрешаване на спорове с Изпълнителя на договора за строителство и инженеринг; 

Административно управление на Договора, включително координация на дейностите на екипа; 

Комуникация и отговорност пред Възложителя и т.н.; Архитект- Контролиране изпълнението  на 

строително монтажните работи  по част „Архитектурна ";Наблюдаване изпълнението на 

строително-монтажните работи като ги сравнява с действителната работна програма.Докладва на 

Ръководителя на надзорния екип и т.н.; Конструктор- Контролиране изпълнението на строително 

монтажните работи по част„Конструктивна "; Наблюдаване  изпълнението на строително-

монтажните работи като ги сравнява с действителната работна програма. Докладва на Ръководителя 

на надзорния и т.н; Конструктор с ТК; Електроинженер; Инженер „ВиК"; Инженер „ОВиК"; 

Специалист по ЗБУТ;Специалист по качество на материалите; Специалист пожарна безопасност. 

Приложена е Йерархичната схема (подчиненост вътре в екипа) както и Схема на йерархичните 

връзки с останалите участници в строителния процес и заинтересовани институции. Начини за 

контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с 

изискванията на техническата документация: Ще разрешим начало на ремонтните работи след 

изпълнен демонтаж: на всички предвидени съоръжения, оборудване, компрометирани настилки и 

облицовки. Последователност на изпълнение на Екстериорните работи: Ремонт на покрив; направа 

на скеле; монтаж: на дограма - прозорци; изкърпват на компрометирана външна мазилка; полагане 

на топлоизолационни плоскости на лепилен разтвор и дюбелиране;шпакловка върху стъклофибърна 
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мрежа и поставени ръбоохранители иводооткапващи лайсни; и т.н.Последователността на 

изпълнение на отделните видове СМР, включени в част „ Архитектура ";Последователността на 

изпълнение на отделните видове СМР за изпълнение на стоманобетонови работи, включени в част 

„Конструктивна"  и т.н 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 

„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ" АД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Предложена е адекватна 

организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и балансиран за 

изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет на настоящата 

поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и ясно са 

представени отговорностите на всеки един експерт от екипа.  

 

3. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ТЮРЕС КОНСУЛТ" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
ДЕЙНОСТ 1: Оценката за съответствие на инвестиционните проекти се извършва като комплексен 

доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на 

чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. Оценка за съответствие (включително оценка за съответствието на част 

„Конструктивна"), съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ като комплексен доклад за съответствие със 

съществените изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ се прави за всяка от конкретно посочените 

сгради на територията на гр. Кърджали, одобрени по Националната   програма,   за   които   има   разработен   

инвестиционен   проект.   Този инвестиционен проект подлежи на съгласуване и одобряване от 

общината и въз основа на него се издава разрешение за строеж. Оценката за съответствие обхваща 

проверка за съответствие с:Предвижданията на подробния устройствен план; Правилата и 

нормативите за устройство на територията; Изискванията по чл.169, ал.1 и 3; Взаимната 

съгласуваност между частите на проектите; Пълнотата и структурното съответствие на инженерните 

изчисления; Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; Други специфични изисквания към 

определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива и т.н;Всички 

документи - графични и текстови, на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от 

съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата консултант, извършила оценката 

за съответствие. Докладът за оценка на съответствието се подписва от управителя на фирмата 

консултант и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката. ДЕЙНОСТ 2: 

Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на ЗУТ, 

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

строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови 

нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България.Изпълнителят извършва надзор 

по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния 

обект, в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо 

строителен надзор на строеж.Съгласно чл.168 ЗУТ Изпълнителят носи отговорност за: законосъобразно 

започване на строежа; осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството; спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 

224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; В съответствие с 

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

изпълнителят следва да:участва в съставяне на протокол Образец 1 за предаване и приемане на одобрения 

инвестиционен проект и разрешение на строеж за изпълнение на конкретния строеж; съставя протокол 

Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при 

влязло в сила разрешение за строеж. В 3 (три) дневен срок от съставянето на този протокол заверява 

Заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината, 
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специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) 

за заверената заповедна книга;подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се 

съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител или лице 

извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът. В изпълнение на своите 

задължения изпълнителят:упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни 

физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за 

осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за упражняване на 

строителен надзор.Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл.166, ал.З и ал.4 и чл. 167, ал. 1 ,т.2 

от ЗУТ;осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и на своя 

екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с изпълнението на 

строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ;-

контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и 

количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват 

от строителя с акт (образец №19). и т.н ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Изпълнителят предоставя на 

възложителя: Комплексен доклад от оценка за съответствието на инвестиционния проект на всяка сграда, за 

която изпълнителят е извършил оценката. Актуализиран технически паспорт на всяка сграда, за 

която е упражнилстроителен надзор по време на строителството.Окончателен доклад до 

възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на строителните и 

монтажни работи за всяка сграда, за която изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на 

строителството. ДЕЙНОСТ 3: Упражняване на инвеститорски контрол В изпълнение на своите 

задължения изпълнителят:Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на Възложителя;Да 

осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е необходимо;Да поиска съставяне на 

акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния процес има това задължение, но не 

го е изпълнил в срок; Следва да съблюдава извършването на строителните работи в съответствие с 

проектите и графиците. Инвеститорски контрол се осъществява във всички фази на проекта. 

Контролира   качеството на работа на изпълнителя при изпълнение на строително- монтажните 

работи на всеки етап от строителството без с това да пречи на производствената работа на 

последния. МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, ПРЕДПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ 

И В ДОКЛАДИТЕ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: Конкретни задачи на 

консултанта: Консултанта следва да извърши следните основни дейности:(1) да изготви Доклад за 

оценка на съответствие на работния проект за обекти във връзка с реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията Оценката 

на съответствието следва да бъде проведена съгласно разпоредбата на чл. 142, ал. 5 и ал. 11 на ЗУТ. 

С оглед на горепосоченото оценката следва да обхваща проверка за съответствие на 

инвестиционния проект с: предвижданията на подробния устройствен план;правилата и нормативите за 

устройство на територията;изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал.2, в т. ч.: и т.н. Изготвяне на комплексен доклад 

за оценка на съответствието съгласно изискванията на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ . Всички становища на 

експертите по отделните части на оценката следва да се оформят в един Комплексен доклад, в рамките на 

който се прави заключение, дали инвестиционният проект отговаря на съществените изисквания към 

строежите. Накрая се предлага одобрението му по реда на чл. 145 от ЗУТ от главния архитект на общината 

и издаване на разрешение за строеж. Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на 

Възложителя; Да осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите 

по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е необходимо; -    Да поиска 

съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния процес има това 

задължение, но не го е изпълнил в срок; Следва да съблюдава извършването на строителните работи в 

съответствие с проектите и графиците.Инвеститорски контрол се осъществява във всички фази на 

проекта. Контролира   качеството   на   работа   на   изпълнителя   при   изпълнение   на строително- 

монтажните работи на всеки етап от строителството без с това да пречи на производствената работа на 

последния.Следи качеството на строително-монтажните работи да съответствува на изискванията на 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", подаденото 

Техническо предложение и установените в БДС норми и другите технически нормативни изисквания; 

Установява съответствието само на действително извършените работи с договорените единични цени; 

Удостоверява с подписа си в акт обр.19, обема и стойността на извършените и приети от него СМР и 

доставки. За всеки един от обектите във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Кърджали да извърши: 

Дейност 1: Да изготви Доклад за оценка на съответствие на работния проект за обекти; Дейност 2: 

Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
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(до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от 

ЗУТ: Дейност 2.1.: Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на 

строителството; Дейност 2.2: Откриване на строителната площадка и определяне на строителната 

линия и ниво; Дейност 2.3: Заверка на Заповедната книга на строежа; Дейност 2.4: Изпълняване 

функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството ; Дейност 7: 

Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет; Дейност 2.5: Изготвяне 

на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за 

ползването му, включително технически паспорт за строежа; Дейност 2.6: Внасяне на окончателните 

доклади в Общинската администрация.;Дейност 2.7: Контрол на строителните продукти по чл. 169а, 

ал. 1 ЗУТ; Дейност 3 - Упражняване на инвеститорски контрол - Оптимизиране на всички дейности по 

Проекта и планиране на средствата за обезпечаване на неговата реализация;- Осигуряване на ритмичност 

на Строителния и Финансовия процес, които са в тясна връзка помежду си и са важна предпоставка за 

реализиране на Проекта и т.н. Последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за 

обекта Основни строително-монтажни работи-Подготовка на работната площадка; Дейности по 

мерките за внедряване на енергийна ефективност-а) Топлинно изолиране на външните стени със 

съпътстващи СМР; б) Топлинно изолиране на под със съпътстващи СМР; в) Топлинно изолиране на 

покрива на сградата със съпътстващи СМР; г) Подмяна на старата дограма със система от РУС профил и 

стъклопакет; д) Подмяна на хидроизолацията на покрива Разпределение на човешките ресурси-

Разполагаме със солидна основа от познания в областта, която ще ангажираме, за да отговорим на 

изискванията на проекта в най-висока степен. Разполагаме с квалифициран персонал с богат опит в 

областта на строителния надзор. Конкретно за изпълнение на поръчката сме предвидили следния 

екип:Ръководител на екипа -Да създаде организация и координация от такова естество, които да позволяват 

срочното разработване на Доклада за оценка на съответствието за Работния проект;-Да съдейства на 

Възложителя за получаването и влизането в сила на Разрешението за строеж;-Да създава организация и 

координация от такова естество, които да позволяват срочното разработване на Доклада за оценка 

на съответствието за съществени изменения на проектно сметните документации с цел вписване на 

забележки в случай на необходимост;-Да мобилизира екипа за строителен надзор и осигури същия 

да действа в обхвата на задълженията регламентирани с чл. 168 на ЗУТ и т.н.;Експерт по част 

„Архитектураи"-Изготвяне на становища;-Участие при получаване на становища от съответните 

компетентни органи;-Ще контролира качественото изпълнение на СМР по внедряване на мерките за 

енергийна ефективност в съответствие с проекта и всички изисквания и норми, количеството на 

използваните материали;-Провеждане инспекции на обекта, проверяване качеството на изпълнените 

строително - монтажни работи и използваните материали и т.н.Специалистът по част 

„Конструкции" ще следи и контролира; -Изготвяне на становища; -Участие при получаване на 

становища от съответните компетентни органи;-Ще контролира качественото изпълнение на изкопните, 

кофражни, армировъчни и бетонови работи в съответствие с проекта и всички изисквания и норми, 

количеството на използваните материали;-Провеждане инспекции на обекта, проверяване качеството 

на изпълнените строително - монтажни работи и използваните материали и т.н.Експерт по част 

«ОВиК»-Специалистът по част „ОиВ" ще следи и контролира изпълнението на предвидените видове 

работи в проекта.-Ще контролира качественото изпълнение на видовете работи в съответствие с 

всички изисквания и норми. Експерт по част «ЕЛ»Специалистът по част „ЕЛ" ще следи и 

контролира изпълнението на предвидените видове работи в проекта.-Ще контролира качественото 

изпълнение на видовете работи в съответствие с всички изисквания и норми.и т.н. Експерт по 

«Качеството»-Изяснява вида и съдържанието на документацията, която трябва да съпровожда 

доставените и вложени строителни материали и продукти;-Всяка партида материали да е 

придружена със съответните декларации за съответствие, придружени с товарителници към тях, 

доказващи доставеното количество и т.н.; Експерт по част «ПБ»-Специалистът по част „ПБ" ще следи и 

контролира изпълнението на предвидените видове работи в проекта.-Ще контролира качественото 

изпълнение на видовете работи в съответствие с всички изисквания и норми.- Ще извършва 

необходимите замервания и съответните изчисления на количествата на извършените работи и 

т.н.Експерт - „Специалист по безопасност и здраве"- правоспособно лице с квалификация, професионален 

опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и 

здравословно изпълнение на СМР, -контрол за спазване на изискванията на Наредба №2/2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;-контрол върху монтажа на 

информационни табели ит.н.; Експерт по «Технически контрол по част конструктивна»-Ще контролира 

качественото изпълнение на видовете работи в съответствие с всички изисквания и норми.- Ще 

извършва необходимите замервания и съответните изчисления на количествата на извършените работи. 

Експерт «Инвеститорски контрол»- Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол на 



 214 

Възложителя; Да осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите 

по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е необходимо;Да поиска 

съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния процес има това 

задължение, но не го е изпълнил в срок; Следва да съблюдава извършването на строителните работи в 

съответствие с проектите и графиците и т.н 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 
„ТЮРЕС КОНСУЛТ" ЕООД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението на 

предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с Възложителя и за 

вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни), които са необходими 

за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Участникът подробно и 

ясно е описал етапите, задачите, последователността за извършването на всяка една от дейностите, 

посочени в списъка. Предложена е адекватна организационна структура- екипът от експерти е 

много добре разпределен и балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по 

реализирането на предмет на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата 

спецификация. Подробно и ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа 

 

 

4. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на ЕТ „АЛИС- Димитър 

Чавдаров” по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
ДЕЙНОСТ 1:Оценката за съответствие на инвестиционните проекти ще се извърши като комплексен 

доклад за основните /съществените/ изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 3 от ЗУТ, при спазване 

на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ Оценка за съответствие (включително оценка за 

съответствието на част „Конструктивна",съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ) като комплексен доклад за 

съответствие с основните(съществените) изисквания по чл. 169 ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ се прави за всяка от 

конкретно посочените сгради на територията на гр. Кърджали, одобрени по Националната програма, за 

които има разработен инвестиционен проект. Този инвестиционен проект подлежи на съгласуване и 

одобряване от общината и въз основа на него се издава разрешение за строеж.В тази връзка оценката за 

съответствие обхваща проверка за съответствие с:Предвижданията на подробния устройствен 

план;Правилата и нормативите за устройство на територията;Изискванията по чл.169, ал.1 и 3;околната 

среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или другспециален закон, 

както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;Оценка за съответствието на част 

„Конструктивна", съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;Оценката за съответствието - част „Енергийна 

ефективност", съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ е предмет на възлагане с договора за проектиране и се 

извършва от изпълнител притежаващ Удостоверение за вписване публичен регистър, издадено от 

Агенция за устойчиво енергийно развитие.;Концепция за организация на работната сила за 

качествено и в срок изпълнение на договора-При съответствие на проектната документация с 

основните изисквания на строежите по всички части на проекта, видно от положителните писмени 

становища на експертите на консултанта, всички части на инвестиционния проект се заверяват с 

печат и подписи на консултанта и правоспособните специалисти, чрез които е извършена оценката 

за съответствие, резултатите се обединяват в комплексен доклад за оценка на съответствието с 

основните изисквания към строежите, който заедно с проектната документация се представя пред 

компетентния орган - Главен архитект на Община Кърджали, за одобряване на инвестиционния 

проект и издаване на разрешение за строеж.Оценката за съответствие се извършва съвместно от 

всички експерти при взаимна съгласуваност на становищата им, като водеща роля има:За 

предвижданията на подробния устройствен план - ексрперта по част „Архитектурна";За правилата и 

нормативите за устройство на територията - ексрперта по част архитектурна и експерта по част 

„Пожарна безопасност";За механично съпротивление и устойчивост - експерта по част 

„Конструктивна";За безопасност в случай на пожар - експерта по част „Пожарна безопасност";За 

хигиена, здраве и околна среда - експерта по част „Архитектурна", съвместно с експерта по 

„Санитарно-хигиенните изисквания", част „Безопасност и здраве" и експерта по част „Екология";За 

достъпност и безопасност при експлоатация - ексрперта по част „Архитектурна" и експерта по част 

„Безопасност и здраве";За защита от шум - ексрперта по част „Архитектурна";За икономия на 

енергия и топлосъхранение - експерта по част „ ОВК" , след представяне на доклад за оценка на част 

„Енергийна ефективност" от Подизпълнителя за част „Енергийна ефективност" с експертите, 
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съгласно издаденото Удостоверение от АУЕР. ;За устойчиво използване на природните ресурси - 

експерта по качеството и т.н.; ДЕЙНОСТ 2: Строителният надзор се изпълнява в задължителния 

обхват, съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и 

подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България. Изпълнителят 

извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя 

на съответния обект, в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, 

упражняващо строителен надзор на строеж. Съгласно чл.168 ЗУТ Изпълнителят носи отговорност 

за:законосъобразно започване на строежа;осъществяване на контрол относно пълнота и правилно 

съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;спиране на строежи, които се 

изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 

1 - 3;Изпълнителят ще носи отговорност и за щети, които са нанесли на възложителя и на другите 

участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от 

неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти и т.н.В изпълнение на 

своите задължения изпълнителят:упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от 

правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, 

необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за 

упражняване на строителен надзор. Екипът отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ; 

осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и на своя 

екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с 

изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 

169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и т.н.; КОНЦЕПЦИЯ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО -ДЕЙНОСТ 2:Консултанта следва изискванията на чл. 168 от 

ЗУТ, чийто обхват е, както следва:отговорност за законосъобразно започване на строежа;отговорност 

за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството;отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни 

проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;отговорност за спазване на изискванията за 

здравословно и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка - определяне на 

правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа 

на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от Наредба № 2.КБЗ да изпълнява лично 

всички функции предвидени в Наредба № 2 отговорност за недопускане на увреждане на трети лица 

и имоти вследствие на строителството;отговорност за годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация;отговорност за оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания;отговоност за 

оценка на енергийната ефективност и т.н. Разпределение на задължения и отговорности между 

членовете на екипа: Ръководител екип- Ръководи и координира дейността на останалите експерти 

в екипа; Ще мобилизира екипа си, като разпредели цялостната дейност между отделните 

специалисти. Ще е отговорен за законосъобразното започване на строителните работи и  протичане  

на цялостния  процес  на изпълнение в съответствие с Договора и строителното законодателство; В 

присъствието на лицето по чл.223 от ЗУТ, представителите на възложител, строител,консултант, 

инвеститорски контрол се открива строителна площадка, като се съставя и подписва Протоокл за 

откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа - образец 2, 

с което се поставя началото на строителния процес. При откриване на строителната площадка се 

предписват всички мерки,свързани със спазването на нормативните изисквания, проектната 

документация,договора за строителство, мерките за ЗБУТ и ПБ, управление  на строителните 

отпадъци и др.  В три дневен срок от откриване на строителната площадка, консултанта заверява 

Заповедна книга на строежа, за което уведомява специализираните контролни органи и т.н. Експерт 

по част Архитектурна- Своевременно запознаване с техническия проект, заданието за 

проектиране, изготвено всички изходни документи, необходими за законосъобразно изпълнение на 

строителството. Своевременно информиране на Ръководител обект за наличие на пропуски и грешки 

в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване Контрол на изпълнението на СМР в 

съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации по част 

„Архитектурна"; Съгласуване на актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и 

подзаконовите актове, в т.ч.и актовете и протоколите по Наредба № 3/31.07.2003. Контрол за хода на 

изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, оценка забавата, ако има такава. Даване на 

указания и вземане на решения по въпроси, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на 

отговорностите на строителния надзор. Контрол при отстраняването на дефектите посочени от него 

или други контролни органи и т.н.Експерт по част „Конструктивна"- Своевременно запознаване с 
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техническия проект, заданието за проектиране, изготвяне на всички изходни документи, 

необходими за законосъобразно изпълнение на строителството. Своевременно информиране на 

Ръководител обект за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното 

отстраняване Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти 

и техническите спецификации по част „Конструктивна "; Съгласуване на актовете, протоколите и 

другите документи, предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, в т.ч.и актовете и протоколите по 

Наредба № 3/31.07.2003 Участие при изготвяне на Сертификата за проектните енергийни 

характеристики и т.н. Експерт по част Електро- Своевременно информиране на Ръководител обект 

за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване 

Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и 

техническите спецификации по част „Електро"; Съгласуване на актовете, протоколите и другите 

документи, предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, в т.ч.и актовете и протоколите по Наредба № 

3/31.07.2003. Контрол на количествата и цените на изпълнените строително-монтажните работи, 

проверка на актовете за плащане; Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни 

изпитания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация 

Вписване на заповеди в заповедната книга на строежа.Участие при изготвяне на Сертификата за 

проектните енергийни характеристики; Експерт по част ВиК-Своевременно запознаване с 

техническия проект, заданието за проектиране,изготвено всички изходни документи, необходими за 

законосъобразно изпълнение на обекта. Участие при провеждане на всички единични проби, 

комплексни изпитания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация Вписване на заповеди в заповедната книга на строежа.Участие при изготвяне на 

Сертификата за проектните енергийни характеристики; Експерт по част ОВК- Да следи за 

спазването на специфичните изисквания на нормативната база за енергийна ефективност и 

указанията на МРРБ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност и 

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради съгласно последните изменения.4 Съгласуване на 

актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, в т.ч.и 

актовете и протоколите по Наредба № 3/31.07.2003.4 Контрол за хода на изпълнение на СМР, 

съгласно графика на строителя, оценка забавата, ако има такава; Координатор по безопасност и 

здраве- Контрол и съблюдаване на общите принципи съгласно ЗБУТКоординация на изискванията 

по спазване на ЗБУТ. Координация по предприемане на необходимите мерки за допускане на 

външни лица на строителната площадка . Предварително запознаване с техническия проект, 

заданието за проектиране,изготвено от Възложителя и всички изходни документи, необходими за 

законосъобразно изпълнение на строителството. Своевременно информиране на ръководителя на 

екипа за наличие на пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване. 

Участие при съставяне и подписване на АКТ образец 15. Участие при изготвянето и подписване на 

окончателния доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ; Експерт по качеството и съответствието на 

материалите-Приема разпорежданията на ръководителя на екипа по  отношение  контрола на 

строителството и задълженията на екипа; Проверява и оценява предложените от Изпълнителя 

материали и доставчици. Контролира работата на Изпълнителя по отношение на качеството на 

изпълнените работи - лабораторни протоколи, сертификати, декларации за съответствие и др.; и т.н. 

Експерт Технически контрол на част „Конструктивна"; Извършва технически контрол на част 

„Конструктивна" съгласно чл. 142, ал. 5 на ЗУТ. Своевременно запознаване с техническия проект, 

заданието за проектиране, изготвено всички изходни документи, необходими за законосъобразно 

изпълнение на строителството. Своевременно информиране на Ръководител обект за наличие на 

пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване Контрол на 

изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническите 

спецификации по част „Конструктивна "; Съгласуване на актовете, протоколите и другите 

документи, предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, в т.ч.и актовете и протоколите по Наредба № 

3/31.07.2003. 4 Контрол за хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, оценка 

забавата, ако има такава. Участие при изготвяне на Сертификата за проектните енергийни 

характеристики и т.н В изпълнение на своите задължения изпълнителят: упражнява инвеститорски 

контрол на извършените строително-монтажни работи чрез екип от правоспособни физически лица с 

доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейността; 

осигурява необходимата организация за ефективна контролна дейност и комуникацията в и на своя екип 

по отношение количеството и качеството, проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно 

одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ; по време на 

изпълнение на СМР осигурява постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни 

части като представя пред възложителя доказателства за това на работните срещи, провеждани в 
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присъствие на възложителя; присъства на всички заседания/срещи между участниците в 

инвестиционния процес, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път 

докладва за основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е упражнен 

инвеститорски контрол по строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали 

проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им; извършва 

необходимите проверки и носи отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на строителството; контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления 

реално извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на 

проекта се удостоверяват от строителя с акт (образец № 19). След извършените проверки на място и 

установено съответствие, подписва акта; контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява 

с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването 

на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа и т.н 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точка по показателя ПНИП на 

ЕТ „АЛИС- Димитър Чавдаров” 

Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено Участникът е разписал подробно и детайлно задачите и разпределението на 

предложените от него експерти за изпълнение на поръчката, но включил дейности, които не 

са относими  към предмета на конкретната поръчка(Оценката за съответствието - част 

„Енергийна ефективност", съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ е предмет на възлагане с договора за 

проектиране и се извършва от изпълнител притежаващ Удостоверение за вписване публичен регистър, 

издадено от Агенция за устойчиво енергийно развитие; Участие при провеждане на всички единични 

проби, комплексни изпитания и 72-часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация Вписване на заповеди в заповедната книга на строежа.Участие при изготвяне на 

Сертификата за проектните енергийни характеристики) 
 

5. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Пе енд Пе инженеринг" 

ЕООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Етапите и начините на изпълнение на дейността са следните: Дейност 1-Оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти -Съгласно чл. 142, ал. 5 на ЗУТ оценката обхваща проверка за 

съответствие със:предвижданията на подробния устройствен план;правилата и нормативите за 

устройство на територията и т.н.Всички становища на експертите по отделните части на оценката 

ще се оформят в един Комплексен доклад, със заключение, дали инвестиционният проект отговаря 

на съществените изисквания към строежите.Оценката за съответствие на инвестиционните проекти 

се извършва като комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от 

ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ.Оценка за съответствие (включително 

оценка за съответствието на част „Конструктивна"), съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ като комплексен 

доклад за съответствие със съществените изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ се прави за 

всяка от конкретно посочените сгради на територията на гр. Кърджали, одобрени по Националната 

програма, за които има разработен инвестиционен проект. Този инвестиционен проект подлежи на 

съгласуване и одобряване от общината и въз основа на него се издава разрешение за строеж. При 

извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания 

на строежите, изпълнителят отговаря за спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. 

Предвидени са специалисти за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти в съответствие с чл. 142. ал. 6. т.2 от ЗУТ. Всички становища на 

експертите по отделните части ще се оформят в един Комплексен доклад, в рамките на който ще се 

заключение; дали инвестиционният проект отговаря на съществените изисквания към 

строежите.Докладът от оценка на съответствието ще се изготви от следните 

специалисти:Специалист по част Конструктивна - експерта по част Конструктивна, ще направи 

оценка на съответствието на проект по част Конструктивна;Специалист по част Архитектурна - 

експерта по част Архитектурна, ще направи оценка на съответствието на проект по част 

Архитектурна;Специалист по част ОВК - експерта по част ОВК, ще направи оценка на 

съответствието на проект по част ЕЕ;Специалист по част Електро - експерта по част Електро, ще 
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направи оценка на съответствието на проект по част Електро;Специалист по ВиК - експерта по част 

ВиК. ще направи оценка на съответствието на проект по част ВиК (ако има изготвен 

такъв);Специалист - Пожарна безопасност - експерта по част Пожарна безопасност, ще направи 

оценка на съответствието на проект по част ПБ.Съгласно последните изменение на ЗУТ, проектните 

разработки по част ПУСО - и част ПБЗ са с друг режим на одобрение и те не се включват в оценката 

за съответствие.Организацията на работа е следната:1.Получаване на изготвените проекти от страна 

на Възложителя.2.Подготовка на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти;3.Внасяне на проектите и изготвения доклад в общината за одобрение и издаване на 

разрешение за строеж.Дейност 2-Упражняване на строителен надзор -Дейностите, които ще 

извършим за изпълнение на поръчката са:Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за 

ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация), в следния задължителен обхват, 

регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ:законосъобразно започване на строежа;    пълнота  и правилно  

съставяне   на  актовете  и   протоколите  по  време  на строителството;изпълнение на строежите 

съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията за изпълнение  на строежа,  съгласно  

нормативните  актове  и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната 

среда по време на строителството; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на 

труд в строителството;Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и 

законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството.Изпълнителят извършва надзор по време на строителството 

върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие 

със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на 

строеж.Съгласно чл.168 от ЗУТ Изпълнителят ще съблюдава за:законосъобразно започване на 

строежа;осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството;спиране на строежи, които се изпълняват при условията на 

чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 и т.н.В изпълнение 

на своите задължения изпълнителят:упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от 

правоспособни физически лица, които са посочени в приложеният от нас ЕЕДОП, с доказан 

професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за 

оценяване на съответствието на проектите и за упражняване на строителен надзор. Екипът трябва да 

отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ;осигурява необходимата организация за ефективна 

надзорна дейност и комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на 

строежите, проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни 

проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ;по време на изпълнение на СМР осигурява 

постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части като представя пред 

възложителя доказателства за това на работните срещи, провеждани в присъствие на възложителя 

контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и 

количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват 

от строителя с акт (образец № 19). След извършените проверки на място и установено съответствие, 

подписва акта. За тази цел освен експертите надзорници са предвидени и лица - инвеститорски 

контрол, което е в обхвата на Дейност 3. Но дейностите които са в обхвата на Дейност 2 и Дейност 3 

вървят успоредно, тъй като удостоверяването на действително извършените количества СМР, както 

и тяхното качество се правят едновременно и от експертите надзорници и от експертите -

инвеститорски контрол и т.н. Описание на последователността на изготвяне на изискуемата по 

закон документация за обекта, като е спазено изискването за технологично обусловената 

последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни 

дейности.Конкретни задължения, отговорности и функции на експерти, ангажирани с изпълнението 

на мерките по контрол и дейности по въвеждане на обекта в експлоатация: Ръководителя на екипа, 

ще създава и поддържа връзки с всички партньори, участващи в изпълнението на проекта, както и с 

други свързани проекти. Своевременно и ефективно ще изпълнява проекта в съответствие с 

Техническото задание и графика за изпълнение.Ръководителят на екип е отговорен за качеството на 

предоставяне на възложените на екипа дейности, разпределението на задачи и отговорности на 

членовете на екипа, свързани с изпълнението на процедурите по осигуряване на качеството, както и 

за наблюдението на процесите по осигуряване на качеството и извършване на коригиращи действия, 

при необходимост. Ръководителят екип ще гарантира, че всеки разход, за който строителят по 

договора  за  строителство иска  заплащане е  действително   извършен и е необходим.Създава 

вътрешната организация между отделните специалисти. Координира действията на екипа с 
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изискванията на Възложителя. Осигурява достъп до сградата със съдействието на представител на 

Възложителя. Носи отговорност за сроковете и качеството на изпълнението на дейностите по 

договора. Извършва комуникация с останалите участници в инвестиционния процес.Координира 

първоначалния етап: Съставяне на Протокола за предаване и приемане на одобрения работен проект 

влязлото в сила разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж (Приложение № 1), 

съвместно с Възложителя, Строителя и Проектанта и т.н.Архитект -Извършва строителен надзор по 

част архитектурна. Създава техническа документация по част архитектурна и участва в 

изработването на окончателен доклад и техническия паспорт на сградата. Следи за точното 

прилагане на одобрения проект по част архитектурна, цветови решения видове фасадни мазилки, 

качество и др. Контролира качеството на вложените материали по фасадното оформление.Ще 

участва и изготвя всички документи, касаещи част Архитектура;Съставяне на акт за установяване на 

всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са 

постигнати изискванията на проекта (приложение № 12) - съставя се от строителя и технически 

правоспособните физически лица по съответните части към лицето, упражняващо строителен 

надзор с описаниточни действителни количества.Ще отговаря за всички дейности, свързани с част 

„Архитектура" и т.н. КОНСТРУКТОР- Извършва строителен надзор по част конструктивна.Създава 

техническа документация по част конструктивна. Участва в изработването на окончателния доклад. 

Участва в съставянето на техническия паспорт на сградата. Съставяне на акт за приемане на 

извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция 

(приложение № 7) - съставя се от строителя, проектанта по част "Конструктивна"и технически 

правоспособното физическо лице по част "Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен 

надзор, от Ръководителя на надзорния екип и т.н. Инженер ВиК-Ще отговаря за всички аспекти на 

организацията и ефективното упражняване на строителния надзор по ЗУТ при изпълнението на СМР 

по част В и К , както и за организацията на процеса на проверка отКонсултанта на работни чертежи 

и екзекутивна документация на Изпълнителите, издаването на технически указания при 

изпълнението на СМР по част ВиК, разглеждането и оценката на технически предложения на 

Изпълнителите и проектантите, организацията на проверката на доставките и оборудването, 

планирането и провеждането на изпитванията на готовите участъци и др. инженерни аспекти от 

изпълнението на проекта и т.н. ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР-Извършва строителен надзор по част Електро. 

Създава техническа документация по част Електро. Участва в изработването  на окончателния  

доклад.  Участва в съставянето на техническия паспорт на сградата. Ще приема извършените СМР. 

Разпореждане  на повторни  проби и изпитания,  в случай на необходимост.Ще проверява 

представените количествено стойностни сметки изготвени от строителя, количествено - спрямо 

изготвените и подписани Актове за скрити работи (Акт образец 12) и проектната документация и 

стойностно - проверка с офертното предложение на Строителя, както и съпоставка с фирмените 

показатели, по които се е извършило ценообразуването. ИНЖЕНЕР ОВК-Извършва строителен 

надзор по част ОВК и ЕЕ. Създава техническа документация по част ОВК и ЕЕ. Участва в  

изработването на окончателния доклад.Участва в съставянето  на техническия паспорт на 

сградата.Инженер по качеството на материалите- Извършва приемане на всички строителни 

материали и изделия, преди влагането им в строителството като одобрява представените декларации 

за съответствие и декларации  за експлоатационна годност на продуктите, като следи за 

съответствието им с предписаните технически характеристики в одобрения инвестиционен проект. 

Ще следи за стриктното изпълнени на СМР. Ще проверява доставените материали от строителя дали 

отговарят на предписаните по проекта и сертификатите им за съответствие преди полагането 

(монтирането) им на строежа. ИНЖЕНЕР „ПОЖАРНА ТЕХНИКА И БЕЗОПАСНОСТ- Извършва 

строителен надзор по част Пожарна безопасност. Създава техническа документация по част 

Пожарна безопасност. Участва в изработването на окончателния доклад. Участва в съставянето на 

техническия паспорт на сградата. Ще отговаря за всички аспекти на организацията и ефективното 

упражняване на строителния надзор по ЗУТ при изпълнението  на СМР по част Пожарна 

безопасност, както и за организацията на процеса на проверка от Консултанта на работни чертежи и 

екзекутивна документация на Изпълнителите, издаването на технически указания при изпълнението 

на СМР по част Пожарна безопасност, разглеждането и оценката на технически предложения на 

Изпълнителите и проектантите, организацията на проверката на доставките и 

оборудването,планирането и провеждането на изпитванията на готовите участъци и др. инженерни 

аспекти от изпълнението на проекта. Координатор по безопасност и здраве.-Ще бъде лице по ЗБУТ 

при извършване на СМР през целия период на изпълнение на поръчката. Координира 

осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:вземане 

на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на 
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етапите и видовете СМР;Ще следи за изпълнението и при необходимост щеискаме актуализация 

проекта част ПБЗ. Дейност 3-Упражняване на инвеститорски контрол -Възложителят е поставил 

изискване за упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството от трима 

експерти.В тази връзка в качеството ни на участник в процедурата, ние предвиждаме добре 

подготвени и обучени специалисти в тази областСледи за спазване на срока на изпълнение на 

предвидените строителни и монтажни работи, съобразно договора и при неговото забавяне или 

нарушаване своевременно уведомява възложителя; Контролира и следи финансовото изпълнение на 

договора;Измерва, проверява и приема количеството на действително изпълнените натурални 

видове строителни и монтажни работи, подлежащи на разплащане;Извършва контрол върху 

количеството и качеството на СМР на обекта, включително на влаганите материали в 

строителството;Извършва точно отчитане на количествата и видовете на изпълнените СМР на 

обекта;Извършва предварителен и текущ контрол върху съответствието на извършваните СМР на 

обекта и договорените  за изпълнение СМР, което включва задължително присъствие на обекта по 

време на строителството; Проверява,  коригира и подписва представените от Строителя протоколи 

за действително изпълнените натурални видове строителни и монтажни работи 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на  

„Пе енд Пе инженеринг" ЕООД 
Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Участникът предлага 

подробно и обосновано разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от 

него експерт от екипа, така че успешно да изпълни предмета на поръчката.Предложена е 

адекватна организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и 

балансиран за изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет 

на настоящата поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и 

ясно са представени отговорностите на всеки един експерт от екипа.  

 

6. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на Съдържание, оценка и 

мотиви за оценка на офертата на „Стройконтрол КК”ЕООД по показателя от Техническото 

предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА 

КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ С ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ, 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ-След издаването на инвестиционния 

проект Консултантът ще направи окончателна оценка на съответствието в обхват съгласно 

изискванията на чл.142, ал.4 от ЗУТ и обхваща съответствието на проекта с: годността на строежа за 

въвеждане в експлоатация:оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания; оценката за 

енергийна ефективност- икономия на енергия и топлосъхранение; за достъпна среда за населението, 

включително за хората с увреждания, определени с наредба на министъра на регионалното развитие 

и благоустройството. взаимната съгласуваност между частите на проекта; пълнотата и структурното 

съответствие на инженерните изчисления: изискванията за устройство, безопасна експлоатация и 

технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; специфичните 

изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива. При 

констатиране на несъответствия се издава доклад за несъответствие и проекта се връща за 

отстраняване на несъответствията.При констатиране на съответствие на инвестиционния проект със 

съществените изисквания към строежите Консултантът издава комплексен доклад съгласно 

изискванията на чл.142, ал.6, т. 2 от ЗУТ. Строителен надзор:За провеждането на строителен надзор 

на обекта Консултантът предлага екип от експерти притежаващи необходимото образование, 

квалификация и опит съгласно изискванията на чл.167,ал.2, т.З от ЗУТ. ЕКИПЪТ ОТ ЕКСПЕРТИ 

КОЙТО ЩЕ ОТГОВАРЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ЗАДАЧАТА И ОТГОВОРНОСТИ КАКТО 

СЛЕДВА: Ръководител екип: Отговорности; Отговаря за цялостната дейност по консултирането и 
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СН на възложения му обект. Отговаря за пълноценното участие на всеки специалист от екипа му в 

изпълнение функциите им па консултант.Отговаря за провеждането консултиране и строителен 

надзор по неговата специалност. Отговаря за контактите между екипа и ръководството на 

фирмата.Организира цялостната дейност на екипа и т.н.Пълномощия-Има право да организира 

дейността на екипа по провеждане на консултантска дейност и (СН), в съответствие с внедрената 

във фирмата "Системата за управление на качеството". Има права в съответствие с Закона за 

устройство на територията и наредбите към него засягащи консултантската дейност (СН). 

Упълномощен е да представлява фирмата по техническата част на изпълнението на строежа. и 

т.н.Взаимодействия с Главния експерт-Съвместно сформират екипи от надзорници за всеки отделен 

Договор. Предлага минимално необходимо време за извършване на надзора. Представя периодични 

доклади относно състоянието на работите по всеки Договор. Съвместно обобщават докладите на 

надзорниците по всяка отделна част и изготвят предложение за окончателен доклад пред 

одобряващия орган.С Експерта-Изисква доклади относно състоянието на работите по съответния 

Договор и изпълнението на договорните отношения с контрагента. Изисква предложения за доклад 

до одобряващия орган по съответната част.Експерт-Отговорности-Отговаря по специалността си за 

консултантската дейност (СН) на възложения му обект.Длъжен е своевременно да се отзове на 

покана ог страна на Клиента, Проектанта или Строителя при настъпване на извънредни 

ситуации.Организира дейността си съобразно действащата нормативна база.Отговаря за контактите 

с Клиента и преките ръководители на изпълнителите на проекта или строежа и 

т.н.Пълномощия=Има права в съответствие Закона за устройство на територията. Упълномощен е да 

представлява фирмата по техническата част на изпълнението на строежа по съответната 

специалност. и т.н.Взаимодействия С Главния експерт-При поискване докладва за състоянието на 

строежа по съответната част. Докладва за неспазване на договорените условия с контрагента и за 

забелязани груби нарушения на нормите за проектиране и строителство. Докладва за спиране на 

строежа.С Ръководител екипа-Докладва за състоянието на строежа по съответната част. Докладва за 

неспазване на договорените условия с контрагента и за забелязани хруби нарушения на нормите за 

проектиране и строителство. Докладва за спиране на строежа. Представя проект на доклада до 

одобряващия орган по съответната част.Административен персонал-отговаря за:архивира входящата 

кореспонденция в Дневник входяща поща (хартиен и/или магнитен носител);архивира изходящата 

поща в Дневник изходяща поща (хартиен и/или магнитен носител); приема телефонните обаждания 

в офиса и ги пренасочва по предназначение; изпълнява функциите на информационна поща, като 

постоянно присъстващ сътрудник; регистриране на не пренасочените обаждания в запис с 

последващо предаване по адрес и т.н.Започване на строителството- Консултантът открива 

строителната площадка и определя линия и ниво на строежа в присъствие на необходимите 

представители, като съставя за това протокол обр.2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството. Заповедна книга на строежа- В срок от три дни 

след подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и даване на строителна 

линия и ниво Консултантът заверява Заповедна книга на строежа, освен в случаите, в които 

разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството. Тогава Заповедната книга се заверява и регистрира от ДНСК в 3-

дневен срок.Закриване на СМР-При изпълнение на строителни и монтажни работи, които подлежат 

на закриване при изпълнението на технологично следващите ги СМР и техните количества, качество 

и точност не могат да бъдат определени след закриването им се извършва проверка за отразяване на 

количествата вложени материали. За резултатите от проверката се съставя Акт за установяване на 

всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са 

постигнати изискванията на проекта и т.н.Спиране на строителството;Продължаване на 

строителството-След отстраняване на причините довели до спиране на Строителните и монтажните 

работи се съставя 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 т. 10 

други случаи.Установяване на щети при бедствия; Предаване на строежа -След завършване на 

необходимите проби и изпитвания и като се докаже, че строежът изпълнява изискванията на чл.169, 

ал.1 и 2 от ЗУТ Консултантът на основание чл. 176, ал. 1 от ЗУТ изготвя констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (част, етап от иего). С този акт се извършва 

предаването на строежа и строителната документация ог Сроителя на Клиента и т.н.Технически 

паспорт на строежа- След съставяне на този акт Консултантът съставя технически паспорт на 

строежа съгласно изискванията на чл. 176а от ЗУТ в обхват и съдържание съгласно Наредба № 5 от 

28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите а именно:Техническият паспорт на 

строеж обхваща следните части:А. "Основни характеристики на строежа" съдържа следните 
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раздели:А. 1.1. "Идентификационни данни и параметри", с данни за:А.1.2. населено място, община, 

област, кадастрален район, номер на поземления имот. вид (сграда или съоръжение), адрес;А. 1.3. 

вид на собствеността и т.н. На основание на подписания акт за установяване на годността на 

строежа за въвеждане в експлоатация Консултантът изготвя окончателен доклад до Клиента 

съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ. Инвеститорски контрол- Основните задължения са:Контрол на 

количеството на изразходваните материали, механизация и възложените със заповед на Управителя 

услуги в строителните обекти .Приемане и одобряване актовете за извършените СМР в съответствие 

със строителните стандарти и договори за възлагане.Ръководство и организация на дейността по 

осъществяване контрол на качеството на извършените СМР и т.н.Основните отговорности, присъщи 

за длъжността са както следва:Отговаря за нормалното функциониране на системата за контрол 

върху качеството на строителните работи и влаганите суровини и материали.Отговаря за допуснати 

вреди от влагането на некачествени материали поради занижен контрол.Отговаря за безопасните 

условия на труд при осъществяване контрола върху качеството на продукцията. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 
„Стройконтрол КК”ЕООД 
Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено. Предложни за изпълнение са дейности, които не  са относими  към предмета на 

конкретната поръчка(напр: Упражняване на авторски надзор; непрекъснат надзор по време на 

строителството по специалностите конструкции, пътно строителство, геодезия и т.н.) , допуснати 

са грешки в последователността на дейностите, етапите, задачите. Участникът единствено 

схематично е представил разпределението на задачите и отговорностите между 

предлаганите от него експерти от екипа. 

 

Обособена позиция 28 – Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр. Кърджали,ж.к. ,,Възрожденци", бл. № 101 

 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „СД Консулт ООД” по 

показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Оценка за съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на 

част „Конструктивна", съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ), с комплексен доклад за съответствие със 

съществените изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 

5 от ЗУТ:Предвижданията на действащия ПУП;Правилата и нормативите за устройство на 

територията;Изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;Взаимната съгласуваност между частите на 

проекта и т.н.;2. Упражняване на строителен надзор на СМР:Участва в съставяне на протокол 

Образец 1 за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение на строеж за 

изпълнение на конкретния строеж;Съставя протокол Образец 2 за откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила разрешение за 

строеж. В 3 (три) дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, 

а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни 

органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за заверената 

заповедна книга;Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят 

по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице 

извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът.Осигурява 

необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и на своя екип по 

отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с изпълнението на 

строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ 

и т.н.; 3. Упражняване на инвеститорски контрол на СМР -Упражнява инвеститорски контрол по 

изпълнението на строително-монтажните работи на обекта, чрез специалистите по съответните 

части, включени в списъка на правоспособните физически лица;Упражнява пълен контрол по време 

на строителството, в съответствие с разпоредбите на чл. 168, ал. 1 от ЗУТ;Като представител на 
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Възложителя извършва проверка на качеството на използваните строителните материали, следи и 

контролира правилността на технологичната строителна операция и на качеството на изпълнените 

СМР;Информира Възложителя за хода на строителството и изпълнението на възложените му 

дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни 

разпореждания от страна на Възложителя и т.н ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИЯ 

ПРОДУКТ Изпълнителят предоставя на Възложителя:Комплексен доклад от оценка за 

съответствието на инвестиционния проект на всяка сграда, за която Изпълнителят е извършил 

оценката;Актуализиран технически паспорт на всяка сграда, за която е упражнил строителен надзор 

по време на строителството;Окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, 

ал. б от ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи за всяка сграда, за която 

Изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на строителството;Окончателен доклад за 

инвеститорски контрол. Строителен надзор по приемане на изпълнените работи в 

инженеринга.Ръководителят на проекта проверява всички представени документи и след като се 

увери в съответствието им с действително извършеното на място, одобрява подписания констативен 

протокол. Одобреният от ръководителя на проекта Констативен протокол се счита за основание за 

искане на плащане по реда на договора между Общината и Финансиращата организация.Преди 

извършване на междинно плащане, консултантът, упражняващ строителния надзор изготвя 

междинен доклад, доказващ напредъка на проекта.След окончателното приключване на СМР 

консултантът, упражняващ строителния надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя. Други 

специфични изисквания/. Предложение относно управление на договора, включително процедури за 

контрол с цел качественото и навременно изпълнение на поръчката Надзор на качеството на 

материалите за строителния процес-1. Общи и специфични изисквания към строителните продукти. 

Като дейности за осъществяване на нашата методология ние предвиждаме следните основни стъпки 

при реализирането и:Изследване и проучване;Обмисляне;Предполагане;Проверяване;Преценка и 

реализация.Взаимодействие с участниците в строителния процес: При взаимоотношенията си с 

Консултанта и проектантите, Изпълнителят на СМР трябва точно да спазва разпоредбите на ЗУТ и 

съответните подзаконови актове относно независимия строителен надзор, разпоредбите на договора 

и да изпълнява точно и своевременно инструкциите на Консултанта в рамките на правомощията на 

последния. Взаимодействието на Изпълнителя на СМР с Възложителя и проектантите ще се 

осъществява чрез Консултанта, който ще преценява по целесъобразност и според нормативните 

изисквания кога даден проблем може да се реши от него, а кога е необходимо да се ангажира 

проектант. Мерки за превенция и управление на потенциални рискове(идентифицирани от 

възложителя с методиката за оценка на офертите) 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 1 точка по показателя ПНИП на 

„СД Консулт ООД” 

Участникът е предложил всички дейности (включително по управляване изпълнението на 

договора с Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие 

с Техническата спецификация, но е допуснал съществени непълноти/пропуски в описанието 

на етапите, задачите, последователността  на дейностите Участникът не е предложил 

разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него експерти от екипа. 

Липсва информация относно разпределението и отговорностите на отделните експерти 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на Съдържание, оценка и 

мотиви за оценка на офертата на „ИНТКОНС" ЕООД по показателя от Техническото 

предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА 

КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
КОНКРЕТНИ МЕТОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪОТВЕТНАТА ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА- ДЕЙНОСТ 1-Оценка за 

съответствие на инвестиционните проекти, в изпълнение на  Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради"; Оценката за съответствие на инвестиционните 

проекти ще се извърши като комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, 

ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ.Инвестиционните проекти ще 

бъдат изработени в обхвата и съдържанието, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 

г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, друга свързана подзаконова нормативна 

уредба по приложимите части, в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности и 
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специфичните изисквания на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради и т.н. ДЕЙНОСТ 2: Упражняване на строителен надзор върху строителните и 

монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради, в изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради". Строителният надзор ще се изпълнява в задължителния обхват, съобразно 

изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови 

нормативни актове в областта на енергийната ефективност в България.Изпълнителят ще извърши 

надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на 

съответния обект, в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, 

упражняващо строителен надзор на строеж и т.н. ДЕЙНОСТ 3: Упражняване на инвеститорски 

контрол върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради. одобрени за участие в „Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради": Изпълнява функциите на 

инвеститорски контрол на Възложителя; Осъществява контрол относно пълното и правилно 

съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, 

там, където е необходимо; Изисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник 

в строителния процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок и т.н. Актовете и 

протоколите към съответните части на проекта се съставят от участниците в строителството както 

следва: В началото на строителството:По време на строителството;В  заключителен  етап  на  

строителството  при  изпълнение  на  настоящата поръчка, ще бъдат съставени и оформени следните 

актове и протоколи:Протокол приложение №17 за проведена 72 часова проба при експлоатационни 

условия. Изпълнителят ще организира провеждането на 72-часови проби при експлоатационни 

условия като част от процеса на подготовка за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на 

комисия, подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова 

проба при експлоатационни условия, след което ще бъде подписано Приложение № 17 към Наредба 

№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Окончателен 

доклад на Строителния надзор;Технически паспорт на строежа; Внасяне на окончателния доклад в 

РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия.Участие в 

държавна приемателна комисия. Стратегия за управление на договора-Разработването на ясна 

стратегия за постигане целите по проекта е от изключително голямо значение. Стратегията създава 

рамка, която направлява основните и второстепенните действия, които са необходими за 

изпълнението на проекта и постигане на неговата цел. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФУНКЦИИТЕ НА 

КОНТРОЛ И ПРОВЕРКА НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ- За 

успешно управление на договора Изпълнителят ще осъществява: Ежедневен контрол на 

строителния процес; Контрол по правилното изпълнение на строителни работи. Контрол по 

качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните 

изисквания, стандарти.Контрол върху комплектоването на цялата необходима документация по 

времемна строителния процес. Заверка на екзекутивната документация, включително: Съдействие 

за издаване на всички необходими писмени становища. Контрол по спазване на Плана за 

безопасност и здраве (ПБЗ) и календарнит графици за изпълнение на обектите, утвърдени от 

Възложителя. Контрол по спазването изискванията на ЗБУТ (безопасни условия на труд и 

пожаробезопасност).Контрол по спазването на мерките по опазването на околната среда, 

предвидени в проекта, по време на строителството. Недопускане увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на строителството. Конкретни контролни дейности по инвеститорски контрол върху 

обекта. Предоставяне на техническа помощ и съдействие на Възложителя за управление на договора 

за строителство и последващите дейности за документално и финансово приключване на 

обекта.Отчетност. Вътрешен контрол при изпълнение на договора.Вътрешен контрол по проверка на 

извършения вече контрол при упражняване на Строителен надзор и Инвеститорски контрол ще се 

извърши съгласно Процедури за управление на качеството, в които са интегрирани Система за 

качество 180 9001:2008.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ-Участникът разполага, през 

целия период на изпълнение на поръчката, с лица, които да отговарят за извършването на услугата, 

вписани в списъка, чрез които упражнява дейността си, а именно:Ръководител екип - СТРОИТЕЛЕН 

ИНЖЕНЕР ПГС:изпълняващ функциите и на Експерт Инвеститорски контрол- Управление на 

Договора за услуги, включително координация на дейностите на екипа; Подпомагане на 

Възложителя при разрешаване на спорове с Изпълнителя на Договора за инженеринг;Комуникация и 

отговорност пред Възложителя и т.н. Експерт по част „Архитектура:Извършва Оценка на 
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съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж. Предоставя експертни становища 

/съвети и отстранява проблеми по въпроси по част Архитектура по време на изпълнението.Провежда 

инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените СМР. Експерт по част „Конструкции", 

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПГС, съвместяващ функциите на Експерт Технически контрол по част 

конструктивна и Експерт инвеститорски контрол:•Извършва Оценка на съответствие на проекта за 

издаване на Разрешение за строеж.Експертът осъществява провеждане на контрол върху спазване на 

изискванията нормативната база, свързани с проектирането и изпълнение на СМР.Провежда 

инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените строително-монтажни работи в 

част„Конструкции" и т.н. Експерт по част „ОВК „- Извършва Оценка на съответствие на проекта за 

издаване на Разрешение за строеж.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на 

изпълнените строително-монтажни работи в част„ОВиК" и част „ЕЕ".За допуснати нарушения ще 

информира Ръководителя на екипа и ще дава указания на Строителя за тяхното отстраняване.Всички 

нередности допуснати на обектите се записват в заповедната книга за отстраняване от страна на 

Строителя и т.н.Експерт по част „Електроинсталации" , ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР-Извършва Оценка на 

съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.Предоставя експертни становища 

/съвети и отстранява проблеми по въпроси по част Електрическа по време на 

изпълнението.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на изпълнените строително-

монтажни работи в част„Електрическа" и т.н.Експерт Инженер по качеството на материалите, 

изпълняващ функциите и на Експерт Инвеститорски контрол:Ще се запознае с проектната 

документация и техническото предложение на избрания Строител.Ще подготви изискванията за 

одобряване на източници за доставка на материали и др. в съответствие с действащите нормативни 

изисквания, които ще представи на Строителя след откриване на строителната площадкапровежда 

редовни инспекции на строежа и контрол по спазване на приети технологи за изпълнението на 

строително монтажните работи и качество на използваните материали и изделия в съответствие с 

одобрения строителен график и обектовите искания на Строителя. При необходимост след 

съгласуване с Възложителя и Ръководителя на екипа ще подготвя обектови инструкции до 

строителя и т.н. Експерт Инженер по част „Пожарна и аварийна безопасност"- Извършва Оценка 

на съответствие на проекта за издаване на Разрешение за строеж.Експертът осъществява 

провеждане на контрол върху спазване на изискванията нормативната база, свързани с 

проектирането и изпълнение на СМР.Провежда инспекции на обекта, проверява качеството на 

изпълнените строително-монтажни работи в част „Пожарна и аварийна безопасност" и т.н. Експерт 

Инвеститорски контрол: Осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне, там, където е 

необходимо; Изисква съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в строителния 

процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок;Съблюдава извършването на строителните 

работи в съответствие с проектите и графиците.Осъществява Инвеститорски контрол във всички 

фази на проекта и т.н. 
 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 

„ИНТКОНС" ЕООД 

Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено, напр. техническия паспорт е само споменат. Участникът е предложил дейност 

и/или дейности, които не са относими  към предмета на конкретната поръчка (…….за 

проведена 72 часова проба при експлоатационни условия. Изпълнителят ще организира 

провеждането на 72-часови проби при експлоатационни условия като част от процеса на подготовка 

за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на комисия, подготвяне на заповед на 

Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни 

условия…….). 

 

6. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ" АД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Описание на конкретните методи и похвати на работа на дружеството: Стриктно спазване на 

техническите спецификации, изискванията на Възложителя и нормативната уредба; Спазване на 
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времевия график за изпълнение на дейностите; Екип; Непрекъснат диалог и партньорство; Фокус 

върху ключовите резултати; Приоритизация на дейностите; Гъвкавост и отзивчивост. В изпълнение 

на своите задължения, Консултанта ще извършва и редовни и месечни срещи с цел решаване на 

всички възникнали проблеми.Описание на всички дейности, които консултанта ще изпълни: 

Изпълнение на Дейност 1 - Оценка за съответствие на инвестиционните проекти, в изпълнение на 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради";Оценката за 

съответствие на инвестиционните проекти се извършва като комплексен доклад за съществените 

изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от 

ЗУТ. Оценка за съответствие (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна"), 

съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ като комплексен доклад за съответствие със съществените 

изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5, ал. 3 от ЗУТ се прави за всяка от конкретно посочените сгради на 

територията на гр. Кърджали, При извършване на оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания на строежите, изпълнителят отговаря за спазване на 

изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. В тази връзка оценката за съответствие обхваща проверка за 

съответствие с:Предвижданията на подробния устройствен план и т.н.Изпълнение на Дейност 2-

Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с 

обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени за 

участие;Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на 

ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови 

актове в областта на енергийната ефективност в България. Съгласно чл.168 ЗУТ Изпълнителят ще 

носи отговорност за:законосъобразно започване на строежа; осъществяване на контрол относно 

пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;спиране на 

строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл.225, ал. 2 и в нарушение на 

изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;осъществяване на контрол относно спазване на 

изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;недопускане на 

увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;В изпълнение на своите задължения 

изпълнителят: упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни 

физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за 

осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за упражняване на 

строителен надзор.Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл.166, ал.З и ал.4 и чл.167, ал.1,т.2 

от ЗУТ; осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и 

на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с 

изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 

169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ; по време на изпълнение на СМР осигурява постоянно присъствие на 

експертите от своя екип по всички проектни части като представя пред възложителя доказателства 

за това на работните срещи, провеждани в присъствие на възложителя и т.н.Актуализира 

техническите паспорти на сградите преди въвеждането им в експлоатация по реда на Наредба № 5 от 

2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание. 

Актуализираният технически паспорт на всяка сграда, за която изпълнителят е упражнил строителен 

надзор, се предава на възложителя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е 

придружен с електронен носител съответстващ на хартиения;Изготвя окончателен доклад до 

Възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след приключване на СМР. Докладът се представя на 

хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е придружен е електронен носител във 

формат пдф, съответстващ на хартиения.Изпълнение на Дейност 3-По време на целия строителен 

процес от откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация 

Изпълнителят ще осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно: Отсъствие 

на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и 

КСС;съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидени в проектосметната 

документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.; У 

съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от 

договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове. Начини и етапи на изпълнение на 

дейностите, предмет на поръчката, които Консултанта ще извърши:Етап I – Организационен-

1.Мобилизация на екипа;2.Организира съвместно с възложителя съставянето на Протокол обр. 1 за 

предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж: за изпълнение на конкретния 

строеж и т.н. Етап II - упражняване на постоянен контрол:3.Организира откриването на 

строителната площадка на конкретния обект- съставяне на Протокол 2 за откриване на строителна 
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площадка на строежа. Съставя се от Консултанта с участието на: Съответните технически 

правоспособни лица от строителния надзор по съответните части; Възложител, Строител, Служител 

по чл.223, ал.2 от ЗУТ от общината и Проектанти по съответните части;4.Заверка на Заповедната 

книга (Образец 4) на конкретния строеж: в тридневен срок от подписването на Протокол 2 .5. 

Осъществява постоянен контрол при изпълнението на всички видове строително монтажни работи 

на конкретния строеж:Контрола се осъществява върху всички предвидени по проект работи, които 

ще се съпътстват и с подписване и/или отказ от подписване на всички необходими актове и 

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

строителството.- Метод за работа при установяване на несъответствие на строителните материали и 

изделия с техническите изисквания на проекта и контрол при подмяната и корекцията им.6. Участва 

и контролира изготвяне на екзекутивна документация съгласно ЗУТ; Етап 3- Заключителен- 

Подготвя и организира подписване на Констативен акт (приложение15) за установяване годността 

за приемане на строеж по чл.176 ал.1 от ЗУТ;условията на чл. 176а и чл. 176 б от ЗУТ и Наредба № 

5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;Съставя и внас пред компетентния орган 

окончателен доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на 

специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба за 

въвеждане в експлоатация на строежа.За изпълнение на конкретната задача, ще бъдат осигурени 

следните експерти: Ръководител надзорен екип- Осигурява присъствието на всеки един експерт на 

обекта; Осъществява координацията и комуникацията помежду им; Организира срещите с 

възложител, строител и проектант.Изисква от отделните експерти отчетност за напредъка на 

проекта по съответната част; Основните ангажименти включват: Подпомагане на Възложителя при 

разрешаване на спорове с Изпълнителя на договора за строителство и инженеринг; 

Административно управление на Договора, включително координация на дейностите на екипа; 

Комуникация и отговорност пред Възложителя и т.н.; Архитект- Контролиране изпълнението  на 

строително монтажните работи  по част „Архитектурна ";Наблюдаване изпълнението на 

строително-монтажните работи като ги сравнява с действителната работна програма.Докладва на 

Ръководителя на надзорния екип и т.н.; Конструктор- Контролиране изпълнението на строително 

монтажните работи по част„Конструктивна "; Наблюдаване  изпълнението на строително-

монтажните работи като ги сравнява с действителната работна програма. Докладва на Ръководителя 

на надзорния и т.н; Конструктор с ТК; Електроинженер; Инженер „ВиК"; Инженер „ОВиК"; 

Специалист по ЗБУТ;Специалист по качество на материалите; Специалист пожарна безопасност. 

Приложена е Йерархичната схема (подчиненост вътре в екипа) както и Схема на йерархичните 

връзки с останалите участници в строителния процес и заинтересовани институции. Начини за 

контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с 

изискванията на техническата документация: Ще разрешим начало на ремонтните работи след 

изпълнен демонтаж: на всички предвидени съоръжения, оборудване, компрометирани настилки и 

облицовки. Последователност на изпълнение на Екстериорните работи: Ремонт на покрив; направа 

на скеле; монтаж: на дограма - прозорци; изкърпват на компрометирана външна мазилка; полагане 

на топлоизолационни плоскости на лепилен разтвор и дюбелиране;шпакловка върху стъклофибърна 

мрежа и поставени ръбоохранители иводооткапващи лайсни; и т.н.Последователността на 

изпълнение на отделните видове СМР, включени в част „ Архитектура ";Последователността на 

изпълнение на отделните видове СМР за изпълнение на стоманобетонови работи, включени в част 

„Конструктивна"  и т.н 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя ПНИП на 

„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ" АД 

Участникът е представил подробен списък на всички дейности необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката (включително по управление изпълнението на договора с 

Възложителя и за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите 

страни), които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация. Участникът подробно и ясно е описал етапите, задачите, последователността 

за извършването на всяка една от дейностите, посочени в списъка. Предложена е адекватна 

организационна структура- екипът от експерти е много добре разпределен и балансиран за 

изпълнение на всички етапи, задачи и дейност по реализирането на предмет на настоящата 

поръчка, отчитайки изикванията на Техническата спецификация. Подробно и ясно са 

представени отговорностите на всеки един експерт от екипа 
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Обособена позиция 29 – Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, 
намираща се в гр. Кърджали,ж.к. ,,Възрожденци", Бл.92 
 

1. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ" 

ООД по показателя от Техническото предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
Предлагаме следните организация и методология за работа по обема на предвидените СМР, за които 

ще се осъществяват строителен надзор и инвеститорски контрол :Съгласно Наредба №7/2004 г. /изм. 

ДВ бр.27/2015 г./ за енергийна ефективност на сгради, съответствието за енергийна ефективност на сгради е 

налице при стойност на интегрирания показател - специфичен годишен разход на първична енергия 

най -малко от клас „С" по скалата на класовете на енергопотребление.В съществуващото състояние 

сградите имат високо ниво на енергийно потребление.Съществуват основно три вида топлопренасяне през 

ограждащите елементи -топлопроводност, конвекция и излъчване. За осигуряване на този баланс при 

разнообразните температурни въздействия върху човека решаващо значение имат мерките и методите за 

регулиране микроклимата в помещенията. Необходимо е прилагане на комплекс от мерки, целящи 

намляване на енергийните разходи, осигуряване на топлинен комфорт и микроклимат, високо качество 

на изпълнение.При изпълнение на поръчката предлагаме следните видове дейности :Оценка за 

съответствието на инвестиционен проект в съответствие с чл.142, ал.5 от ЗУТ-Предвижданията на 

подробния устройствен план; Правилата и нормативите за устройство на територията; Изискванията на 

нормативните актове и техническите спецификации съгласно Законосъобразност на издадената скица/виза 

за проектиране и т.н.Оценката обхваща проверка за съответствие със :а/ Изисквания за влезли в сила 

административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие 

за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното 

разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и 

условията от тези актове в проекта. б/ Изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по 

време на строително - монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на 

последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени 

цели за оползотворяване и рециклиране. в/ Изисквания за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава 7, 

раздел 1 от Закона за опазване на околната среда.Дейности, които ще контролират и изискуема по закон 

документация, която ще подготвят Строителният надзор и Инвеститорският контрол при изпълнение на 

предвиденото строителство:Проверка наличността и пълнотата на всички документи,  необходими 

застартиране на строителството /при необходимост оказване помощ на Възложителя за тяхното 

изготвяне/. Проверка обхвата на Разрешението на строеж съобразно одобрените инвестиционни 

проекти. -Оказване съдействие на Възложителя и Изпълнителя при съгласуване на документи за 

изпълнението на проекта с трети лица. Сътрудничество по въпроси, изискващи писмено становище от 

страна на контролиращи органи и други институции.Преглед на договора с Изпълнителя в рамките на 

проекта /авторски надзор,документи на техническия ръководител на обекта и координатора по 

безопасност и здраве, Удостоверения за вписване в Камарата на строителите в РБ за съответната категория 

строеж, застраховки и др./ Следвайки указанията на Техническото задание, както и личното виждане за 

изпълнение на поръчката, Консултантът е разделил задълженията си в няколко основни групи дейности, 

както следва :Дейност 1 - Мобилизация на консултантския екип и инвеститорския контролДейност 2 - 

Проверка на доставените на обекта материали и оборудване за съответствие в нормативите и други 

приложими изисквания.Дейност 3 - Упражняване на строителен надзори инвеститорски контрол 

върху изпълняваните видове работи в обем и обхват съгласно Техническите спецификации, ЗУТ и 

подзаконовите нормативни актове. Поддейност 3.1 - Координация на мерките по безопасност и здраве 

съгласно Наредба № 2/2004 г. за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, 

включваща следните задължения на Консултанта :Поддейност 3.2 - Стартиране на строително - 

ремонтните работи и съблюдаване законосъобразното започване на строежа, включващи следните 

задължения на Консултанта и Инвеститорския контрол :Поддеиност 3.3 - Надзор по време на 

строителството до подписване на Констативен протокол обр. 15. Поддейност 3.4 - Подготовка на 

обекта за въвеждане в експлоатация, включваща следните задължения на Консултанта и 

Инвеститорския контрол :Дейност 5 - Консултантът изготвя техничеки паспорт на обекта, включващ 

техническите характеристики, инструкции за експлоатация, извършени строителни действия след 
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въвеждане на сградата в експлоатация.Дейност 6 - Мониторинг на методите на изпълнение на видовете 

строително -ремонтни дейности, подлежащи на съгласуване и контрол на мероприятията от 

подготвителния период. Дейност 7 - При определени първа, втора или трета категория на обекта : 

Внасяне от името на Възложителя писмено искане за назначаване на Държавна приемателна 

комисия, придружено с необходимите документи съгласно Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти /.Допълнителни задължения на Консултанта:Да поддържа точно 

и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с извършваните дейности; Да 

не възлага изпълнението на услугите по този договор или на части от него на трети лица. Да осигури на 

Възложителя и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до 

документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за 

времето на изпълнение на договора и след това. Разпределение на човешките ресурси и 

отговорностите на отделните консултанти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на 

изпълняваните дейности. 1. Ръководител екип - Магистър - строителен иженер ПГС:Осъществява 

комуникация и връзки със Строителя във връзка с изпълнението на дейностите по техническата 

спецификация на договора за строителство; Носи пълна отговорност за упражняване на строителния надзор 

в съответствие с договора за строителство; Осъществява управление и координация на работата на 

обекта до въвеждането му в експлоатация; Носи отговорност за синхронизация на работата на своя екип; 

Отговаря за законосъобразното стартиране на строежа;Подписва и съхранява оригинал /един от 

четирите оригинала от Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка съгласно Наредба № 

3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и т.н. 1. Ръководител екип - 

Магистър - строителен инженер ПГС:Осъществява комуникация и връзки със Строителя във връзка с 

изпълнението на дейностите по техническата спецификация на договора за строителство; Носи пълна 

отговорност за упражняване на строителния надзор в съответствие с договора за строителство; 

Осъществява управление и координация на работата на обекта до въвеждането му в експлоатация; Носи 

отговорност за синхронизация на работата на своя екип; Отговаря за законосъобразното стартиране на 

строежа;Подписва и съхранява оригинал /един от четирите оригинала от Протокол обр.2 за откриване 

на строителната площадка съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството и т.н.2. Експерт - магистър – архитект- Носи пълна отговорност за упражняване на 

строителния надзор, в съответствие с договора за строителство; Осъществява управление и координация 

на работа на обекта до въвеждането му в експлоатация; Носи отговорност за синхронизация на работата на 

екипа; Отговаря за законосъобразното стартиране на строежа; Подписва Протокол обр.2 за откриване на 

строителната площадка съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството и т.н. 3. Експерт - Магистър - инженер конструктор- Извършва оценка на 

достоверността на модела на конструкцията, чрез който е извършено нейното статико-динамично 

изследване, пълнота и съответствие на инженерните изчисления с нормативните изисквания, когато 

изчисленията са извършени с помощта на софтуерен продукт (легитимно придобит) – проверка на 

правилността на подадените входни данни, оценка на достоверността на получените резултати;Проверява 

съответствието на проекта по част конструктивна с противопожарните, хигиенните, екологичните и 

специфичните изисквания по отношение вложените материали за конструкцията; Следи за пълнотата 

на проектната документация.Участва в изготвяне на оценката за съответствие на инвестиционния 

проект в част „Архитектура" и изготвя становище.Подпомага Ръководителя на екипа, като следи за 

спазването на проект по част „Архитектура", участва в изготвянето на окончателния доклад и пр 

необходимост предоставя експертно становище по част „Архитектура".4. Експерт „ОВК" - Магистър, 

инженер ОВК-Носи отговорност за прилагане мерките за енергийна ефективност в изпълнение на 

инвестиционния проект въз основа на енергийното обследване; Носи отговорност за прилагане енергийно и 

конструктивно мерките за енергийна ефективност в изпълнение на инвестиционния проект въз основа на 

обследване;Контролира изпълнението на СМР по отопление, вентилация и климатизация; Участва в 

изготвянето и подписва всички актове и протоколи по време на строителството съобразно 

специалността си съгласно Наредба № 3/2003 г. на МРРБ.5. Експерт - Магистър – Електроинженер-

Участва в изготвянето и подписва всички актове и протоколи по време на строителството съобразно 

специалността си съгласно Наредба № 3/2003 г. на МРРБ.Дава инструкции и указания при изпълнението на 

СМР и при необходимост и вземане на решения по въпроси от неговата компетентност.Участва в изготвяне 

оценката на съответствие на инвестиционния проект и дава становище.При необходимост като консултант 

по надзора предоставя експертно становище по част „Електро".6. Експерт - магистър - Инженер по 

качеството на материалите- Контролира изпълнението на СМР по отношение доставка, складиране и 

влагане на качествени материали и изделия. Контролира качеството на влаганите строителни материали и 

изделия съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценка на  съответствието на строителните 
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продукти.Контролира технологичната последователност на влагане на материали и изделия при 

изпълнение на строително - ремонтните работи. Контролира спазването на проектно - сметната 

документация и техническите спесификации, своевременно представяне на декларации и сертификати 

за съответствие, монтажни работи, изпитания.Участва в разработката и подписва окончателен доклад 

до Възложителя и технически паспорт;7. Експерт „Пожарна техника и безопасност" – магистър- Носи 

отговорност за пожарната безопасност при прилагане мерките за енергийна ефективност в изпълнение на 

инвестиционния проект въз основа на енергийното обследване; Участва в изготвянето и подписва   

всички актове и протоколи по време на строителството съобразно специалността си съгласно Наредба 

№ 3/2003 г. на МРРБ. Дава инструкции и указания при изпълнението на СМР и при необходимост и 

вземане на решения по въпроси от неговата компетентност и т.н..8. Експерт - „Координатор по 

безопасност и здраве", магистър-Контрол за спазване на изискванията на Наредба №2/2004г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд; Контрол върху монтажа на 

информационни табели;Извършва изключителен контрол по безусловното спазване на Плана за 

безопасност и здраве, като част от техническия проект; Окозва помощ при актуализиране плана по 

безопасност и здраве, отчита настъпилите изменения с напредване на СМР и т.н.; Експерт 

..Инвеститорски контрол"-Съблюдава извършването на строителните работи в рамките на 

инвестиционния проект, в съответствие с представените графици.Осъществява инвеститорски контрол 

във всички фази на проекта. Своевременно установява непълноти или неточности в проекта и 

техническата спецификация и предлага допълнения и корекции за отстраняването им. Следи за 

изпълнението на проектните решения и техническите спецификации, свързани с установяването на 

количества и цени, както и за съобразяване с изискванията за безопасност.Работи в тясна връзка със 

строителния надзор на обекта.Взаимодействие между членовете на екипа: Ръководителят ще ръководи 

екипа, ще координира дейностите между отделните членове и ще осъществява контрол върху действията 

на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката и върху резултатите от тези 

дейности 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на  

„ГРАДИАКТ КОНСУЛТ" ООД 

Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено. Не е направено детайлно разпределение на основните дейности. Участникът е 

предложил разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него 

експерти от екипа, но е допуснал несъществени неточности (Експерт - Магистър - инженер 

конструктор-.Участва в изготвяне на оценката за съответствие на инвестиционния проект в част 

„Архитектура" и изготвя становище.Подпомага Ръководителя на екипа, като следи за спазването на 

проект по част „Архитектура", участва в изготвянето на окончателния доклад и пр необходимост 

предоставя експертно становище по част „Архитектура".) 

 

 

2. Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на Съдържание, оценка и 

мотиви за оценка на офертата на „Стройконтрол КК”ЕООД по показателя от Техническото 

предложение – НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА 

КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (ПНИ). 

Съдържание на предложението: 
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ С ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ, 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ-След издаването на инвестиционния 

проект Консултантът ще направи окончателна оценка на съответствието в обхват съгласно 

изискванията на чл.142, ал.4 от ЗУТ и обхваща съответствието на проекта с: годността на строежа за 

въвеждане в експлоатация:оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания; оценката за 

енергийна ефективност- икономия на енергия и топлосъхранение; за достъпна среда за населението, 

включително за хората с увреждания, определени с наредба на министъра на регионалното развитие 

и благоустройството. взаимната съгласуваност между частите на проекта; пълнотата и структурното 

съответствие на инженерните изчисления: изискванията за устройство, безопасна експлоатация и 

технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; специфичните 

изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива. При 

констатиране на несъответствия се издава доклад за несъответствие и проекта се връща за 

отстраняване на несъответствията.При констатиране на съответствие на инвестиционния проект със 
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съществените изисквания към строежите Консултантът издава комплексен доклад съгласно 

изискванията на чл.142, ал.6, т. 2 от ЗУТ. Строителен надзор:За провеждането на строителен надзор 

на обекта Консултантът предлага екип от експерти притежаващи необходимото образование, 

квалификация и опит съгласно изискванията на чл.167,ал.2, т.З от ЗУТ. ЕКИПЪТ ОТ ЕКСПЕРТИ 

КОЙТО ЩЕ ОТГОВАРЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ЗАДАЧАТА И ОТГОВОРНОСТИ КАКТО 

СЛЕДВА: Ръководител екип: Отговорности; Отговаря за цялостната дейност по консултирането и 

СН на възложения му обект. Отговаря за пълноценното участие на всеки специалист от екипа му в 

изпълнение функциите им па консултант.Отговаря за провеждането консултиране и строителен 

надзор по неговата специалност. Отговаря за контактите между екипа и ръководството на 

фирмата.Организира цялостната дейност на екипа и т.н.Пълномощия-Има право да организира 

дейността на екипа по провеждане на консултантска дейност и (СН), в съответствие с внедрената 

във фирмата "Системата за управление на качеството". Има права в съответствие с Закона за 

устройство на територията и наредбите към него засягащи консултантската дейност (СН). 

Упълномощен е да представлява фирмата по техническата част на изпълнението на строежа. и 

т.н.Взаимодействия с Главния експерт-Съвместно сформират екипи от надзорници за всеки отделен 

Договор. Предлага минимално необходимо време за извършване на надзора. Представя периодични 

доклади относно състоянието на работите по всеки Договор. Съвместно обобщават докладите на 

надзорниците по всяка отделна част и изготвят предложение за окончателен доклад пред 

одобряващия орган.С Експерта-Изисква доклади относно състоянието на работите по съответния 

Договор и изпълнението на договорните отношения с контрагента. Изисква предложения за доклад 

до одобряващия орган по съответната част.Експерт-Отговорности-Отговаря по специалността си за 

консултантската дейност (СН) на възложения му обект.Длъжен е своевременно да се отзове на 

покана ог страна на Клиента, Проектанта или Строителя при настъпване на извънредни 

ситуации.Организира дейността си съобразно действащата нормативна база.Отговаря за контактите 

с Клиента и преките ръководители на изпълнителите на проекта или строежа и 

т.н.Пълномощия=Има права в съответствие Закона за устройство на територията. Упълномощен е да 

представлява фирмата по техническата част на изпълнението на строежа по съответната 

специалност. и т.н.Взаимодействия С Главния експерт-При поискване докладва за състоянието на 

строежа по съответната част. Докладва за неспазване на договорените условия с контрагента и за 

забелязани груби нарушения на нормите за проектиране и строителство. Докладва за спиране на 

строежа.С Ръководител екипа-Докладва за състоянието на строежа по съответната част. Докладва за 

неспазване на договорените условия с контрагента и за забелязани хруби нарушения на нормите за 

проектиране и строителство. Докладва за спиране на строежа. Представя проект на доклада до 

одобряващия орган по съответната част.Административен персонал-отговаря за:архивира входящата 

кореспонденция в Дневник входяща поща (хартиен и/или магнитен носител);архивира изходящата 

поща в Дневник изходяща поща (хартиен и/или магнитен носител); приема телефонните обаждания 

в офиса и ги пренасочва по предназначение; изпълнява функциите на информационна поща, като 

постоянно присъстващ сътрудник; регистриране на не пренасочените обаждания в запис с 

последващо предаване по адрес и т.н.Започване на строителството- Консултантът открива 

строителната площадка и определя линия и ниво на строежа в присъствие на необходимите 

представители, като съставя за това протокол обр.2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството. Заповедна книга на строежа- В срок от три дни 

след подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и даване на строителна 

линия и ниво Консултантът заверява Заповедна книга на строежа, освен в случаите, в които 

разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството. Тогава Заповедната книга се заверява и регистрира от ДНСК в 3-

дневен срок.Закриване на СМР-При изпълнение на строителни и монтажни работи, които подлежат 

на закриване при изпълнението на технологично следващите ги СМР и техните количества, качество 

и точност не могат да бъдат определени след закриването им се извършва проверка за отразяване на 

количествата вложени материали. За резултатите от проверката се съставя Акт за установяване на 

всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са 

постигнати изискванията на проекта и т.н.Спиране на строителството;Продължаване на 

строителството-След отстраняване на причините довели до спиране на Строителните и монтажните 

работи се съставя 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 т. 10 

други случаи.Установяване на щети при бедствия; Предаване на строежа -След завършване на 

необходимите проби и изпитвания и като се докаже, че строежът изпълнява изискванията на чл.169, 

ал.1 и 2 от ЗУТ Консултантът на основание чл. 176, ал. 1 от ЗУТ изготвя констативен акт за 
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установяване годността за приемане на строежа (част, етап от иего). С този акт се извършва 

предаването на строежа и строителната документация ог Сроителя на Клиента и т.н.Технически 

паспорт на строежа- След съставяне на този акт Консултантът съставя технически паспорт на 

строежа съгласно изискванията на чл. 176а от ЗУТ в обхват и съдържание съгласно Наредба № 5 от 

28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите а именно:Техническият паспорт на 

строеж обхваща следните части:А. "Основни характеристики на строежа" съдържа следните 

раздели:А. 1.1. "Идентификационни данни и параметри", с данни за:А.1.2. населено място, община, 

област, кадастрален район, номер на поземления имот. вид (сграда или съоръжение), адрес;А. 1.3. 

вид на собствеността и т.н. На основание на подписания акт за установяване на годността на 

строежа за въвеждане в експлоатация Консултантът изготвя окончателен доклад до Клиента 

съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ. Инвеститорски контрол- Основните задължения са:Контрол на 

количеството на изразходваните материали, механизация и възложените със заповед на Управителя 

услуги в строителните обекти .Приемане и одобряване актовете за извършените СМР в съответствие 

със строителните стандарти и договори за възлагане.Ръководство и организация на дейността по 

осъществяване контрол на качеството на извършените СМР и т.н.Основните отговорности, присъщи 

за длъжността са както следва:Отговаря за нормалното функциониране на системата за контрол 

върху качеството на строителните работи и влаганите суровини и материали.Отговаря за допуснати 

вреди от влагането на некачествени материали поради занижен контрол.Отговаря за безопасните 

условия на труд при осъществяване контрола върху качеството на продукцията. 

 

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 15 точки по показателя ПНИП на 
„Стройконтрол КК”ЕООД 
Участникът е предложил всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но същите са описани  по-общо и 

окрупнено. Предложни за изпълнение са дейности, които не  са относими  към предмета на 

конкретната поръчка(напр: Упражняване на авторски надзор; непрекъснат надзор по време на 

строителството по специалностите конструкции, пътно строителство, геодезия и т.н.) , допуснати 

са грешки в последователността на дейностите, етапите, задачите. Участникът единствено 

схематично е представил разпределението на задачите и отговорностите между 

предлаганите от него експерти от екипа. 
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ОП 1         1т. 1т.  15т.     30т. 

ОП 2   15т.        15т.       

ОП 3   15т. 15т.       15т.       

ОП 4          1т.    30т.  30т.  

ОП 5         1т.     30т.  30т.  

ОП 6   15т.        15т.  30 т.     

ОП 7     15т.   15т.  1т.   30т.     

 ОП 8        15т.          

ОП 9     15т. 15т.        30т.  30т.  

ОП 10       30т.        30т.   

ОП 11  15 т. 15т.      1т.  15т. 15т.   30т.   

ОП 12    15т.        15т.   30т.   

ОП 13     15т. 15т.           30т. 

ОП 14 15т.             30т.    

ОП 15  15 т.     30т.          30т. 

ОП 16       30т.  1т.   15т.  30т.    

ОП 17    15т.     1т.   15т.     30т. 

ОП 18     15 т.      15т.      30т. 

ОП 19 15т.  15т. 15т.        15т.    30т.  

ОП 20         1т.      30т.   

ОП 21  15 т.             30т.   

ОП 22   15т.   15т.  15т.          

ОП 23     15 т. 15т.          30т.  

ОП 24      15т. 30т.          30т. 

ОП 25        15т.          

ОП 26 15т. 15 т.         15т.   30т.    

ОП 27    15т. 15т.  30т. 15т.       30т. 30т.  

ОП 28  15 т.     30т.   1т.        

ОП 29 15т.       15т.          
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Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на чл.72 във 

връзка с чл. 68, ал. 10 и чл. 69а, ал. 2 от ЗОП на 21.04.2017г. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

  

Председател: ............../П/..................... 

                      / арх.Танер Моллаахмед / 

  

  

 

Членове: 

  

              1................/П/........................                2..................../П/...................... 

          / Беркант Барзат /  / Валентин Иванов / 
Заличен на основание чл.4 ЗЗЛД 

 

 Заличен на основание чл.4 ЗЗЛД 

              3............../П/............................ 

                      / инж.Ариф Фаик / 

Заличен на основание чл.4 ЗЗЛД 

 

              4............../П/........................... 

     / Антоанета Овчарова / 

               4................../П/......................... 

 / Нурай Вели / 

Заличен на основание чл.4 ЗЗЛД 

 

              5.................../П/......................... 

     / Златина Кузманова / 

Заличен на основание чл.4 ЗЗЛД  Заличен на основание чл.4 ЗЗЛД 

   

               

 

  

   

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

 

                

 

 

 


